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PROLOGI: IHMISEN PARAS 
YSTÄVÄ 

Porvoon ainoan sanomalehden lukijat 
saivat silmiinsä syksyllä  1863  ilmoituk- 
sen, että kaupungista oli hävinnyt pieni 
ruskea  King Charles  -narttu. Rehellistä 
löytäjää pyydettiin palauttamaan koira 
herra Levinin olutpanimoon.1  Tiedonan- 
to ei sinänsä ollut harvinainen, päin vas-
toin, sillä kadonneiden koirien kuulut- 
taminen pikkukaupungin viime vuosisa-
dan sanomalehdessä oli jokseenkin yleis-
tä, varsinkin  1860-luvulla, mutta tässä ta-
pauksessa oli pari erityispiirrettä. Useim-
mat koirat olivat nimittäin varsinkin ai-
kaisemmin lähteneet karkuteille Porvoon 
naapuripitäjistä, erityisesti ympäristön 
kartanoista, ei itse kaupungista.' 

Kaupunkilaisuutensa ohella panimon 
omistaja  Carl Åxel  Levinin  King Charles  
oli poikkeus myös tarkasti sanotulta ro-
dultaan, sillä tavallisesti koirat määritel-
tiin yleisesti, esim.  vain  metsästyskoirik-
si. Pentuja myytäessäkin koirien mainit-
tiin useimmiten olevan pelkästään hyvää 
rotua. Vähitellen porvoolaiset koirat kui-
tenkin yleistyivät ja samalla niitä kuvat-
tiin aikaisempaa täsmällisemmin. Ensim-
mäinen nimeltä mainittu karkuri oli ajo-
koiranarttu Ilo; ruustinna Ålopaeus omis-
ti rodultaan määrittelemättömän mutta 
tarkkaan kuvatun lemmikin, Pikku Pii-
an! Porvoon ensimmäinen tunnettu  villa-
koira oli valkoinen ja lihava.' 

Suomessa käytettyjen ja suomalaisten 
omistamien koirien historiaa voi osittain 
ja yleisellä tasolla, rotuja tai yksittäisiä 
koiria erittelemättä, seurata paljon kau- 

emmas menneisyyteen kuin viime vuosi-
sadalle, jopa tuhansia vuosia menneisyy- 
teen eli lähes yhtä pitkälle historiaan kuin 
ihmistenkin. Ensimmäiset koirat ovat 
näet tulleet Suomeen ilmeisesti samaan 
aikaan kuin ihmisetkin. Vanhimmat koi-
rat olivat kivikauden vetokoiria, joita lie-
nee myös syöty. 

Suomen vanhimmat koirarodut olivat 
pohjoiseurooppalainen suokoira  Canis  
familiaris palustris, iso sudenkaltainen  
Canis  familiaris Innostranzewi ja voima-
kas dingonkaltainen  Canis  Pointiari. Luu-
löytöjen mukaan  on  hahmoteltu koirien 
ulkomuotoa. Suokoirien  on  tulkittu ol-
leen lapojen kohdalta noin  40-45 cm  kor-
keita teräväkuonoisia pystykorvia. Laa-
tokan rannoilta löydetyt kaksi koiratyyp-
piä olivat suurempia; Innostranzewin 
kuono oli pyöristynyt ja lähes tasapaksu.5  
Nuorimmat suomalaiset esihistorian koi-
rat tunnetaan historiallisen ajan taitteesta 
Hämeenlinnan Varikonniemen kaupun-
kimaisesta asutuksesta, mutta näiden kai-
vauksien löytöjä ei ole toistaiseksi vielä 
yksityiskohtaisesti analysointu. 

Vetämiseen viittaa myös koira- ja eri-
tyisesti peni-sanaan liittyvä kielihistoria. 
Peninkulma  on  määrittynyt sekä koiran 
haukun kuulumisen että koiran vetoky-
vyn — koira jaksoi vetää levähtämättä — 
mukaan. Koiraa kuvaavat suomen kielen 
sanat ovat erittäin vanhoja ja samalla eri-
suuntaisiin kulttuurivaikutteisiin liitty-
viä. Koira-sana  on  vanhaa suomalaisug-
rilaista pohjaa ja samoin peni, joten ne  
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ovat tuhansien vuosien ikäistä kielemme 
alkuperäisintä kerrostumaa. Piski tunne- 
taan itämerensuomalaisella alueella, kun 
taas rakki  on  niin vanhaa eli viimeistään 
keskiaikaista germaanista lainaa, jonka 
vuoksi  se on  levinnyt myös viroon.6  

Myös koiriin liittynyt lakinormisto  on  
yhtä vanhaa kuin ihmisiäkin koskenut. 
Muinaissuomalaisten omia lakeja ei tun-
neta, mutta muinainen viikinkiyhteiskun-
ta käytti paljon erilaisia koiria. Ösa van-
hojen ruotsalaisten maakuntalakien sää-
döksistä tuli mukaan  1300-luvun puoli-
välissä koottuun koko valtakuntaa koske-
neeseen lakiin. Tässä Suomessakin voi-
massa olleessa maanlaissa säädettiin, että 
tapettu paimen- tai metsästyskoira oli 
kaksi kertaa niin kallis kuin kouluttama-
ton koira. Samalta aikakaudelta peräisin 
ollut, mutta suurelta osin saksalaiseen 
hansaperinteeseen liittynyt kaupunginla-
ki tunsi koiran  vain  rikosoikeudellisesti: 
toisen koiran tappamisesta tuomittiin 
sakkoihin, mutta vahingon korvaami-
sesta laki vaikeni. Mikäli koira puri jota-
kuta, omistajan oli joko maksettava sakot 
tai annettava koira pois. Kaupunginlaki 
ei eritellyt erilaisia koiria eikä yleensä-
kään arvostanut eläimiä lainkaan samas-
sa mitassa kuin maanlaki.7  

Vanha lainsäädäntö osoittaa siis vii-
kinkien ja heidän jälkeensä muidenkin 
ruotsalaisten arvostaneen koiran opetta-
mista palvelemaan ihmistä. Viikinkien 
yhteiskunta tunsi vielä enemmän erilaisia 
koiria kuin niiden pohjalta koottu ylei-
nen, koko Ruotsia ja samalla Suomeakin 
koskenut maanlaki, suurelta osin muita-
kin eläimiä. Ösa maakuntien noin  1200-
luvulla muistiinmerkitystä lainsäädän-
nöstä luettelee eri eläinlajeja yksityis-
kohtaisesti, osa puhuu  vain  yleensä ko-
tieläimistä. Eri äärityyppien välillä olleen 
Itä-Göötanmaan  lain  mukaan oli yhtä 
suuri eli  6  äyrin rikos lyödä haava mihin 
tahansa toisen omistamaan eläimeen, he- 

vosesta koiraan. Toisaalta kaikki muut 
varkaat hirtettiin paitsi koirien, kissojen, 
kanojen tai hanhien ottajat, jotka tuomit-
tiin ainoastaan näpistyksestä sakkoihin. 
Sama laki tunsi matkoilla mukana olleen 
polvi- eli sylikoiran, jonka taposta joutui 
maksamaan kuuden äyrin sakon eli kol-
me kertaa niin paljon kuin paimenkoiran.  
Se  myös määritteli narttujen kiima-ajan 
ja antoi ohjeita siltä varalta, että koira tuli 
hulluksi. Uplannin laki puhui yleensä ko-
tieläimistä ja määräsi samalla jokaisen  

1. Borgåbladet 12. 11. 1863 n:o 44. 
2. Toinen esimerkki kaupungista kadonneesta 

koirasta oli mamselli Borgmanin pieni musta 
koira, jolla kuulutettiin olleen valkoinen läiskä 
rinnassa sekä epätavallisen hienot jalat ja 
nenä. Borgåbladet 26. 1. 1867 n:o 41. 

3. Borgåbladet esim. 20. 1. 1869 n:o 5. Erittäin 
kauniiksi mainittu Ilo-niminen ajokoiranarttu 
- stövartik - oli 9 kuukautta vanha, punaisen 
ruskea, tummanenäinen ja -korvainen sekä 
suorahäntäinen. Se kuului esikuntakapteeni 
Sahlsteinille. Pikku Piika oli lyhytkarvainen 
tummanruskea narttu, jolla oli valkoinen pää, 
mustaa silmien ympärillä, musta läiskä otsas-
sa, valkoinen kaula ja rinta, toinen korva vaa-
lea, valkoiset jalat ja valkoinen läiskä toisessa 
kyljessä sekä töpö häntä. 

4. Borgåbladet 6. 2. 1869 n:o 6. Koira kuului 
mahdollisesti jollekulle matkustajalle, koska 
se karkasi Seurahuoneelta. 

5. Torsten Edegren, Kivikausi. Suomen historia  
I.  Espoo 1984, s. 55. Karjalan alueen muinais-
koirista Juho Perttola, Karjalaisesta karhu-
koira karjalankarhukoira. Myllykoski 1989, s. 
13. Jukka Peltonen, Koiran varhaishistoria. 
Näyttelyteksti, Koirat ja metsästys. Näyttely 
Suomen Metsästysmuseossa 8. 5. 1993-31. 3. 
1994. 

6. Suomen kielen etymologinen sanakirja  II.  
Helsinki 1958, s. 207-208 ja  III.  Helsinki 
1962, s. 517-518, 578 ja 724. 

7. Noin 1350 kootun Maunu Eerikinpojan ja 
1442 uusitun Kristoffer-kuninkaan maanlain 
koiraa koskevat määräykset, Suomen kielen 
muistomerkkejä III,1. Helsinki 1926, s. 127, 
213-214 ja 233. Samoin kaupunginlain. Suo-
men kielen muistomerkkejä III,2. Helsinki 
1926, s. 316, 412 ja 425. 
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tapetun koiran hinnaksi kolme äyriä. Tä-
män tasa-arvoisuuden vastakohtana oli 
Taalainmaa, jossa jokaisen koiran aryo 
laskettiin erikseen. Västmanlannin laki 
tunsi sekä haukkametsästyksen että ar- 
vokkaat koirat niitä halvempien kissojen 
ohella. Södermanlannin laki erotteli  3  äy-
rin talonkoiran,  12  äyrin oravakoiran, pai- 
menkoiran ja metsästyskoiran sekä peräti  
3  markan polvikoiran. Polvikoira oli siis 
peräti  8  kertaa kalliimpi kuin talonkoira. 
Skoonessakin tunnettiin polvikoira ja li-
säksi  vinthund-termillä ilmaistu metsästys-
koira. — Kaikkien maakuntalakien yleis-
periaatteena oli  se,  ettei koira saanut ai-
heuttaa vahinkoa ihmisille tai toisille 
eläimille, mutta koirien arvoja niihin lii-
tetyt rangaistukset vaihtelivat.8 

Lakitekstien ohella vanhimmista koi-
rista  on  olemassa kuvamateriaalia. Ruot-
salaisissa riimu- ja kuvakivissä  on 500-
1100  -luvuilla sekä pystykorvatyyppisiä 
että luppakoryaisia että suorahäntäisiä, 
ajokoiria muistuttavia koiria. Koirat liit-
tyivät myös kirkolliseen aineistoon, sillä 
vinttikoiramaisia hoikkia ja kookkaita 
metsästyskoiria  on  kuvattu Ruotsin kes-
kiaikaisten kirkkojen koristeleikkauk-
sissa  1100-luvulta asti. Suomenkin kes-
kiaikaisissa kirkoissa  on  maalattuna usei-
ta pystykorvia. Koirat liittyvät usein Py-
hän Hubertukseen, metsästäjien pyhi-
mykseen tai yksisarvisen legendaan. Kos-
ka kirkkojen kuva-aiheet ovat toisaalta 
kansainvälistä tuontiaineistoa, mutta toi-
saalta katolinen kirkko sovellutti kulttuu-
riaan paikallisten olosuhteiden mukaan, 
koirakuvat kertovat sekä koirien euroop-
palaisesta merkityksestä että osittain myös 
suomalaisen katsojakunnan todellisuu-
desta.' 

Yleisen lainsäädännön mukaan arvos-
tellen koirien kasvatus yleistyi ja niiden 
palvelutehtävät laajenivat vuosisatojen 
mittaan, sillä vuoden  1734  yleinen laki 
erotti toisistaan tavallisen koiran, jonka 

taposta rangaistiin kolmen  talarin  lakol-
la, sekä "carjan-coiran", "jahti-coiran" ja 
"cahleisa olewan cartano-coiran". Näi-
den taposta joutui maksamaan kuuden  ta-
larin  rangaistuksen ja lisäksi koryaamaan 
omistajalle koiran hinnan.10  Koulutettuja 
ja arvostettuja koiria oli siis karjaa pai-
mentamassa, metsästämässä ja talonvah-
teina. 

Seurakoirista varsinainen laki vaikeni. 
Lainsäädännön ulkopuolisessa ihmisten 
elämää säädelleessä normistossa seura-
koira tunnettiin, sekä yleiseurooppalai-
sesti että suomalaisesti, mutta tämä huo-
mio oli nykyajan näkemysten mukaan 
kielteistä. Keskiaikaisissa magian ja tai-
kuuden oppikirjoissa katsottiin näet, että 
mestarilla voi olla oppilaiden sijasta seu-
ralaisenaan koira. Suomessa  1600-luvul-
la käsitellyissä noitaoikeudenkäynneissä 
selvitettiin esimerkiksi tapausta, jossa 
Saatanan todistettiin tulleen "mustankir-
javan koiran hahmossa, uudenkuun aika-
na torstai-iltaisin". Noituuteen liittynyt 
koira matkasi kepillä ja oli suuren pojan 
kokoinen." Vaikka koiran käyttäminen 
noidan seuralaisena voi tuntua hämmen-
tävältä,  se on  ymmärrettävissä: koira  on  
sekä uskollinen ja viisaalta näyttävä työ-
toveri istuessaan katselemassa isäntänsä 
touhuilua että varsinkin suurena ja epäta-
vallisen värisenä ihmisiä pelottava kau-
huolento. 

Kokonaisuudessaan vanha laki oli se-
kä suojelemassa koiria että korostamassa 
omistajan vastuuta ja velvollisuuksia. Hä-
nen oli vastattava koiran tekemistä va-
hingoista ja suljettava raivoisaksi tullut 
koira sisälle tai tapettava  se.  Toisaalta  vain  
pahanilkinen koira oli pidettävä kiinni ja 
toisen kotieläimiä tappanut koira oli 
päästettävä hengiltä vasta sitten, kun  se  
saatiin kiinni kolmannen kerran.12  

Ruotsalaisperäisen keskiaikaisen lain-
säädännön voi olettaa soveltuneen hyvin 
Suomenkin oloihin. Metsästyskoirien käyt- 
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Jakob Johan Maexmontan on Suomen historian 
tunnetuimpia metsästäjiä; hän kirjoitti ensimmäi-
sen suomalaisen koirakirjan, 1850 ilmestyneen 
ajokoirakuvauksen. Niinpä tätä valokuvaa levitet-
tiin paljon viime vuosisadalla ja 1900-luvun alussa. 
Maexmontan oli syntynyt 1796. Valokuva Museo-
virasto.  

tö  oli menneinä vuosisatoina luonnol-
lista, koska esihistoriallisen ajan mittaan 
ja keskiajalla Suomeen kehittyi voima-
kas eräkulttuuri.13  Eurooppaan myytiin 
paljon turkiksia, joita saatiin pyytämällä 
sekä rintamaiden lähimetsistä että kau-
empana omistetuista erämaista. Metsäs-
tys oli tärkeää myös asutuksen leviämi-
sen kannalta, sillä erityisesti Hämeestä 
käsin asutettiin sekä Pohjanmaata että 
Keski-Suomea jäämällä pysyvästi erä-
matkoilla löytyneille sopiville asuinsi-
j oille.14  

Suomen metsästys väheni ja menetti 
taloudellista merkitystään uudella ajalla 
eli 1500- ja 1600-luvuilla, vaikka valtio-
valta olisi edelleen halunnut saada arvok-
kaita turkiksia ja vaikka ampuma-aseita 
levisi Pohjois-Suomeenkin. Talonpojat 
harrastivat kuitenkin edelleen pohjoises-
sa koirien avulla perinteistä peuran- ja 
hirvenhiihtämistä. Tämän ohella kaikki-
en suomalaisten maanomistajien oli osal-
listuttava maanlain määräämään suurpe-
tojen pyyntiin, erityisesti ilman koirien 
apua tapahtuneeseen susien verkkomet- 

8. Svenska  landskapslagar. Tolkade och förkla-
rade  for  nutidens svenskar  av Åke Holmbäck  
och  Elias  Wessén.  I—V. Uppsala 1933-1946, 
passim.  Vrt.  Else  Roesdahl, Viikingit. Keuruu  
1993, s. 122. 

9. Jukka Peltonen, Koiran varhaishistoria. Näyt-
telyteksti, Koirat ja metsästys, näyttely Suo-
men Metsästysmuseossa  8. 5. 1993-31. 3. 
1994. 

10. Ruotzin Waldacunnan Laki. Hywäxi luettu ja 
wastan otettu Herrain Päiwillä  1734.  Turusa  
1759, s. 61. 

11. Esim. Antero Heikkinen, Ihminen  historian  ra-
kenteissa. Mikrohistorian näkökulma mennee-
seen.  Helsinki 1993, s. 52  ja  61. 

12. Ruotzin Waldakunnan Laki. Hywäxi luettu ja 
wastan otettu Herrain Päiwillä  1734.  Turusa  
1759, s. 61  ja  108. 

13. Tosin sen yksinomaisesta valta-asemasta  on  
esitetty kritiikkiä, vaikka turkisten tuoma vau-
raus onkin yleisesti tunnustettu. Yrjö Kaukiai-
nen, Suomen asuttaminen. Suomen taloushis-
toria  I. Helsinki 1980, s. 56  ja  61. 

14. Metsästyksen ja eränkäynnin yleisestä merki-
tyksestä esim. Vilho Niitemaa, Hämeen keski-
aika. Hämeen historia  I.  Hämeenlinna  1955. s. 
469-480.  — Eri tutkijat ovat metsästystä ja sii-
hen liittynyttä uudisasutusta selvittäessään 
joko korostaneet koirien osuutta itsestään sel-
vänä tosiasiana, sitä erityisemmin pohtimatta 
tai lähteitä etsimättä, esim. Erkki Markkanen, 
Vanhan Viitasaaren historia. Saarijärvi  1983, 
s. 114,  tai sivuuttaneet koirat täysin, niitä edes 
sivumennen mainitsematta, esim. Liisa Ruis-
mäki, Kauhajoen historia. Jyväskylä  1987, s. 
140-142.  
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Koira on kuulunut vanhastaan suomalaiselle maaseudulle, sekä varakkaampiin talouksiin että pienempiin 
koteihin. Kangaslammin Reinikkalan talossa näyttää olleen karjalankarhumainen pihanvahti. Valokuva Mu-
seovirasto. 

sästykseen.15  Metsästys ja kalastus säilyt-
tivät asemiaan myös Olaus Magnuksen  
1500-luvulla ilmestyneen pohjoismaiden 
kuvauksen mukaan; pystykorvaisia koi-
ria  on  tunnistettavissa sekä metsästys-
että kalastuskuvista. t6  

Metsästystä jatkettiin maanviljelyksen 
rinnalla siis muuallakin kuin Pohjois-
Suomessa, vaikka sen merkitys elinkei-
nona ja valtiovallan tulojen tuottajana oli 
vähitellen taantumassa. Tästä syystä ta-
lonpoikaisia metsästyskoiriakin tunne-
taan edelleen myös uuden ajan alkuvuo-
sisadoilta. Tällöin hyvät koirat ajoivat ja 
vainusivat ainakin oravaa, näätää ja il-
vestä. Årvokkaimmillaan satakuntalai-
nen hyvä haukkuja oli tavallista parem-
man hevosen hintainen." Suomen aate-
liskartanoissa oli varmasti vielä arvoste-
tumpia ja kalliimpia koiria. Hylkeen-
pyynti jatkui vuosisadasta toiseen; tässä 
käytettiin koiria avuksi erityisesti Suo- 

menlahden ulkosaarilla.18  Kuvataiteilija 
sijoitti viime vuosisadalla koiran ahve-
nanmaalaisen jaalan kajuuttaan.19  

Metsästyskoirien ohella vanhin, kes-
kiajalla Suomeen tuotu ruotsalainen lain-
säädäntö tunsi paimenkoirat. Åsiakirjo-
jen mukaan erityisiä paimenkoiria oli uu-
den ajan alussa sekä kruunulla että edis-
tyneimmillä alamaisilla. Kangasalan kirk-
koherralla oli kaksi paimenkoiraa jo 
1574, ja Ulvilan kruununkartanossa kak-
si karja- ja paimenkoiraa söi 1660-luvul-
la tynnyrin viljaa vuodessa.20  Nämä ovat 
kuitenkin poikkeustietoja, sillä paljon 
yleisemmin karjan paimentaminen oli 
kuitenkin ihmisten työtä. Toisaalta pai-
meneen lähteneillä miehillä ja naisilla 
saattoi olla hyvinkin yleisesti koiria mu-
kanaan, koska jakamattomilla kylien yh-
teismailla ja suurissa metsissä koulutta-
mattomistakin koirista oli paljon apua.2' 
Taideteoksissa paimenkoiria tavataan 
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viime vuosisadalta, ja ne levisivät ensim-
mäisten kuvakirjojen myötä.  Finland  
framstäldt i  teckningar  sisältää lukuisia 
paimenkoirakuvia, joista kiintoisin  on  
Turun tuomiokirkkoa esittävä kuva, kos- 
ka siinä koira paimentaa sekä hevosia 
että lampaita lähes kaupungin keskustas-
sa.22  

Paimenkoira  on  luontevaa liittää myös 
poronhoitoon, joka levisi Suomen puo-
lelle Lappiin  1600-luvulla, ensin Enonte-
kiön ja Inarin alueelle ja sata vuotta myö-
hemmin Utsjoen tienoille. Muualle Poh-
jois-Suomeen porot yleistyivät 1800-1u-
vulla ja etelämmäksi  1900-luvun alussa; 
lainsäädäntö ehti määrittämään porojen 
hoitoa vasta viime vuosisadan lopussa. 
Kansatiede korostaa osittain porokoiran 
merkitystä,23  osittain unohtaa sen tyys-
tin,24  mutta historiantutkimusta  on  kiin-
nostanut  vain  porojen määrä ja hoito 
hallintosuhteineen sekä porojen taloudel-
linen merkitys.25  

Ehkä suurin osa suomalaisista koirista 
mielletään vanhastaan maaseudun koti-
piirin vahdeiksi ja taloon luontevasti kuu-
luneiksi kotieläimiksi. Samalla nämä 
koirat ovat lähteneet miesten mukana 
metsäänkin, ainakin seuraksi. Käsitys se-
littynee sekä vallinneesta maaseudun to-
dellisuudesta että suurelta osin myös kir-
jallisuudesta, erityisesti Åleksis Kiven 
Seitsemästä veljeksestä, koska Killi ja 
Kiiski liikkuivat ahkerasti veljeksien mu-
kana. Yhtä tehokkaasti  on  vaikuttanut 
kymmeninä painoksina julkaistun Zackris 
Topeliuksen Maamme-kirjan Musti, joka 
oli luonteva osa kotia.26  Vuoden  1734 
lain  kahlekoira tarkoittanee enemmän aa-
teliskartanon vahtia kuin talonpoikaista 
koiraa, mutta samalla laki tunsi koulut-
tamattomat ja mitenkään erityisesti mää-
rittelemättömät koirat. 

Yleiskäsityksestä ja lainsäädännöstä 
huolimatta  on  kuitenkin epävarmaa, mil-
loin ja millä vuosisadoilla talonpoikaiset 

15. esim. Armas Luukko, Elinkeinot. Hämeen his-
toria  II: 1.  Hämeenlinna  1957, s. 548  ja  552.  
Pentti Virrankoski, Pohjois-Pohjanmaan ja  
Lapin  historia  III. Oulu III, s. 273-275.  - Pe-
tojen röyhkeydestä eli esim. susien hyppäämi-
sestä ikkunasta sisälle ja niiden hävittämisestä  
on  paljon tietoja eri puolilta Suomea, esim. 
Uudeltamaalta Martti Favorin, Siuntion histo-
ria. Tammisaari  1986, s. 74  -  75. 

16. Kirjassa Faravidin maa, Pohjois-Suomen his-
toria, toimittanut Kyösti Julku, Jyväskylä  
1985, s. 187  ja  190  julkaistuja vuonna  1555  
ilmestyneestä kirjasta Historia  de  Gentibus 
Septentrionalibus painettuja kuvia.  

17. Mauno Jokipii, Satakunnan historia  IV.  Sata-
kunnan talouselämä uuden ajan alusta isoonvi-
haan.  Pori 1974 s. 362.  Vastaava tieto Hä-
meestä esim. Anneli Mäkelä, Nastolan historia  
I.  Hyväskylä  1979, s. 252. 

18. Ilmar  Talve,  Suomen kansankulttuuri. Histo-
riallisia päälinjoja. SKS:n toimituksia  355.  
Mikkeli  I979, s. 71. 

19. K. E.  Janssonin piirros Tyynen aikana ah-
venanmaalaisen jaalan kajuutassa, julkaistu  1.  
kerran  1870-luvulla kirjassa  En  resa  i  Finland.  
Zachris Topelius, Maamme kirja,  60.  painos. 
Porvoo  1982, s. 164. 

20. Mauno Jokipii, Satakunnan historia  IV.  Sata-
kunnan talouselämä uuden ajan alusta isoonvi-
haan.  Pori 1974, s. 226. 

21. Perinteinen suomalainen historiantutkimus  on  
tosin sivuuttanut lähes täysin kaikki koirat, 
vaikka laiduntamiseen  on  luonnollisesti kiin-
nitetty paljon huomiota ja samoin karjaa verot-
taneisiin petoihin. Näin esim. Arvo  M.  Soini-
nen, Vanha maataloutemme. Historiallisia 
Tutkimuksia  96,  Forssa  1975, passim  mutta 
erityisesti  s. 206-217. 

22. Zachris Topelius, Maamme kirja,  60.  painos. 
Porvoo  1982, s. 124, 214  ja  249.  Uusin kirja, 
jossa sama kuva  on  julkaistu,  on  Zachris Tope-
lius, Maakuntien  Suomi. 1998, s. 154. 

23. esim.  Karl  Nickul, Saamelaiset kansana ja 
kansalaisina. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran Toimituksia  297. Helsinki 1970, s. 124. 

24. Kortesalmi antaa yhden miehen hoitaa jopa  
300  poroa, puhumatta koirasta mitään.  J.  Juha-
ni Kortesalmi, Pohjois-Vienan poronhoito. 
Talonpoikien poronhoidon alue, ominaislaatu, 
ikä, alkuperä ja kehityslinjat vuoteen  1922.  
Kansatieteellinen arkisto  41. Helsinki 1996,  
esim.  s. 143. 

25. Esim. Toivo Vuorela, Suomalainen kansan-
kulttuuri, Porvoo  1975, s. 195:  suomalainen 
pystykorva voi pitää parhaimmillaan koossa  
400-päisen porotokan. - Eija Wilmi, Puolan-
gan maatilatalous. Puolangan kirja, JYY:n 
kotiseutusarja n:o  21.  Jyväskylä  1985, s. 1I8-
124.  
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vahtikoirat alkoivat yleistyä Suomen 
maaseudulla. Vanhimpaan länsisuoma- 
laiseen sarkajakoiseen erittäin tiiviisti ra- 
kennettuun ryhmäkylään ja sen kylänmä-
elle on paljon vaikeampaa kuvitella koi- 
ria jakamaan ihmisten puutetta, joskus 
suoranaista nälkääkin, kuin 1700- ja 
1800-luvun isonjaon jälkeiselle haja- 
asutetulle ja taloudellisesti aikaisempia 
vuosisatoja edistyneemmälle maaseudul-
le. Itä- tai keskisuomalaiseen vaara-alu-
een kylään ja harvaan asutetuille seuduil-
le koiran voi liittää Länsi-Suomea luon-
tevammin, koska talonvahti oli tarpeen 
naapureiden asuessa kaukana. 

Yleisen elintason noustua viime vuosi-
sadan jälkipuoliskolla Suomen maaseu-
dulla oli niin paljon koiria, että niistä saa-
tettiin kirjoittaa jopa: "Eipä vahinkoa, 
vaikka niistä jokunen joutuisi suden suu-
hun, koska niitä täällä (Porin ympäristös-
sä) kuuluu olevan hyvin runsaasti." Toive 
toteutuikin hyvin monen koiran kohdalla; 
pahimmilla petoalueilla katsottiin, ettei 
yksikään koira elä vanhaksi, vaan joutuu 
petojen saaliiksi ennemmin tai myöhem-
min. Susia paljon tuntuvampi uhka tuli 
kuitenkin valtiosta, joka sääti sairauksien 
välttämiseksi vuonna 1878 asetuksella 2 
markan veron maaseudun koirille; vero 
kannettiin kunnalle. 

Verosta tuli paljon suunniteltua tehok-
kaampi, sillä sen tarkoituksena oli vain 
estää vesikauhun leviäminen, mutta irto-
koirien ohella hävisivät useimmat muut-
kin koirat. Eräässäkin Länsi-Suomen 
seurakunnassa väitettiin jääneen jäljelle 
vain "2 siemenen sikiötä". Talonpoikais-
väestö ei nimittäin suostunut maksamaan 
henkirahaa koirastaan. Susikannan nous-
tua ja erityisesti lasten jouduttua kärsi-
mään vero poistettiin neljän vuoden ku-
luttua.27  

Varsinaisia seurakoiria suomalaisten 
talonpoikainen enemmistö tai maan har-
vat kaupunkilaiset tuskin kaipasivat  men- 

neinä vuosisatoina, ei ainakaan ennen  
1800-lukua, koska huonetilat olivat ah-
taat ja ruokaa oli vähän; syötävää ei riittä-
nyt aina ihmisillekään. Ihmisten elämä 
oli pääosin työtä ja raskasta ponnistelua, 
eikä heillä ollut mahdollisuutta levätä 
kuin pyhäpäivisin. Ylemmän yhteiskun-
takerroksen laita oli tosin, ja erityisesti  
1700-luvun lopulta alkanut säätyläistön 
askartelu fyysisen työn, ulkosalla vaelta-
misen, metsästyksen ja monenlaisen puu-
hailun parissa sekä seuraavalla vuosisa-
dalla lisääntynyt idyllimäisen kotielämän 
ihannointi tekivät tilaa seura- ja metsäs-
tyskoirille.28  Lemmikkieläimet sopivat 
ajanvietteeksi ihmisille, joiden elämän 
olennaisena sisältönä oli mahdollisim-
man mukavan vapaa-ajan viettäminen. 
Koiria ei silti koettu niin tärkeiksi, että 
niistä olisi kirjoitettu yksityiskirjeissä. 
Taideteosten koirien tulkinta  on  osittain 
ongelmallista.  R.  W.  Ekmanin piirrok-
sessa "Paja lähellä Turun kaupunkia", 
joka julkaistiin ensimmäisen kerran  
1870-luvulla kirjassa  "En  resa  i  Finland",  
seisoo koira, mutta katsojan  on  vaikea 
päätellä, kuuluuko eläin sepälle, hänen 
apulaiselleen vai pajaan poikenneelle 
asiakkaalle.29  

Kaikki suomalaisten koirien historias-
ta saatavat tiedot ovat kaiken kaikkiaan 
niin katkelmallisia, että kokonaisuudes-
saan kotimaisten koirien vanhinta men-
neisyyttä tunnetaan huonosti eikä sitä voi 
tutkia yksityiskohtaisesti. Kuluneiden 
vuosisatojen koirien määrää  on  mahdo-
ton laskea tai edes arvioida, sillä koiria ei 
verotettu kuten tuotantoeläimiä, niitä ei 
otettu  1700-luvun moninaisiin ylellisyys-
veroihin eikä niitä luetteloitu muuten-
kaan;30  ainoana poikkeuksena oli vuosien  
1878  ja  1882  välillä kannettavaksi mää-
rätty maaseutua koskenut vero. Koiria ei 
pidetty toisaalta irtaimistonakaan, joten 
ne eivät päässeet edes menneiden vuosi-
satojen erittäin yksityiskohtaisiin, jopa 
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kanat sisältäviinperunkirjoihin.31  Jos  vai-
najalta jäi koira, sitä ei koettu arvioita- 
vaksi omaisuudeksi. Ensimmäiset mai- 
ninnat ostettavien pentujen hinnoista il-
mestyivät sanomalehtiin  1870-luvun 
alussa, jolloin esim. Myrskylän kartano 
tarjosi  7  viikon ikäisiä Roschier-rotuisia 
ajokoirapentuja  20  markan kappale- tai  
40  markan parihintaan. Samaan aikaan 
kadonneista koirista alettiin luvata joko 
erittäin hyvä palkkio, kuten teki profes-
sori  G.  Frosterus menetettyään suuren 
mustan, mutta ruskeapäisen ja -jalkaisen 
ajokoiran, tai markalleen määritelty palk-
kio.32  Taideteokset kuvastavat yhtä pal-
jon tekijöittensä henkilökohtaisia mielty-
myksiä kuin koirien yleisyyttä. 

Ilmeisesti seurana pidetty lemmikki ja 
metsästyksessä auttanut koira rinnas-
tuivat perheenjäseneen, kun taas talon-
vahdin ja paimenkoiran katsottiin kuulu-
van kiinteistöön. Koirat ja muut lemmik-
kieläimet joutuivat tekemisiin viran-
omaisten kanssa ainoastaan, jos ne aihe-
uttivat yksittäistapauksissa vahinkoa tai 
jos omistaja nosti niiden turmelemisesta 
kanteen. Viime vuosisadan koiraveroa 
säädettäessä suhtautuminen oli jyrkän 
kaksinaista: koira oli toisaalta halveksittu 
ja sairautta levittävä vahingollinen rakki. 
Tämä korostui nälkävuonna  1868,  jolloin 
koirien oli oltava kiinni lämpiminä vuo-
denaikoina ja irtokoirat sai tappaa.33  Toi-
saalta koira oli lasten pelastaja ja välttä-
mätön talonvahti. Tavoitteeksi oli asetet-
tava niin kohtuullinen vero, että "Musti 
saa säilyttää kaulansa, pihapiiri vahtinsa, 
lapset etuvartionsa ja susi perivihollisen-
sa".34  Koirille annetun merkityksen ym-
märtää, kun ottaa huomioon viime vuosi-
sadan petoj  en  aiheuttamat suuret talou-
delliset vahingot. Esimerkiksi  1870  jou-
tui pelkässä Helsingin kihlakunnassa eli 
Etelä-Suomen rintamailla surman suu-
hun peräti  40  hevosta ja  24  varsaa muista 
kotieläimistä puhumattakaan.35  Näke- 

mykset vaihtelivat luonnollisesti myös 
kirjoittajittain.36  

26. Zachris Topelius, Maamme kirja. Kuudes-
kymmenes painos. Ennen myöhemmän ajan 
lisäyksiä ja uudelleen kuvitettuna. Paavo Ca-
janderin suomennoksen pohjalta toimittanut 
Vesa Mäkinen. Kolmas painos. Porvoo  1982, 
s. 5  luvussa Koti. Lisäksi Topelius liittää koirat 
luontevasti lappalaisten poronhoitoon, kar-
hunpyytäjä Martti Kituseen ja muinaissuoma-
laisten metsästävään elämäntapaan,  s. 113, 
163  ja  223. 

27. Jouko Teperi, Sudet Suomen rintamaiden ih-
misten uhkana  1800-luvulla. Historiallisia 
Tutkimuksia  101,  Forssa  1977, s. 36-37  ja  
110-113. 

28. Esim. Kaarlo Wirilander, Suomen säätyläistö  
1721-1870.  Historiallisia tutkimuksia  93.  Forssa  
1974, s. 59-62  ja erityisesti kuva sivulla  61,  jossa  
Ferdinand von  Wrightin öljymaalaus.  

29. Zachris Topelius, Maamme kirja.  60  painos. 
Porvoo  1982, s. 127.  Sama, Maakuntien  Suo-
mi, 1998 s. 

30. Esim. läänien kuvernöörien kertomuksiin 
koottiin vuosittain ja viisivuotiskausittain yk-
sityiskohtaisia kotieläintietoja jo  1800-luvun 
puolivälistä monen muun tärkeänä pidetyn 
asian ohella, mutta näissä ei tunnettu koiria. 
Tilastokeskuksen arkisto.  

31. Esim. Erkki Markkanen, Maaseutuväen varal-
lisuusolot ja luottosuhteet Sisä-Suomessa elin-
keinoelämän murroskaudella  v. 1850-1914.  
Studia Historica Jyväskyläensia  14. Tampere 
1977, s. 68-73. 

32. Borgå  Tidning  22.3. 1872  n:o  12, 22. 6. 1872  
n:o  25  ja  31.8. 1872  n:o  35. 

33. Uudenmaan maaherran kiertokirje läänin kau-
pungeille  8. 7. 1868,  HMA  Porvoon maist-
raatin arkisto Eb  55. 

34. Jouko Teperi, Sudet Suomen rintamaiden ih-
misten uhkana  1800-luvulla. Historiallisia 
Tutkimuksia  101.  Forssa  1977, s. 110-111. 

35. Tilastokeskuksen arkisto, Kuvernöörien ker-
tomukset. Uudenmaan lääni  1865-1870. 

36. Porvoon ainoan sanomalehden toimittaja vaati 
vesikauhun pelottamana  1875  yleistä veroa 
kaikille koirille. Hänen perustelunsa oli talou-
dellinen, koska kaupungin sairaanhoito vaati 
rahoja, mutta samalla eläinsuojelullinen. Ne 
koirien omistajat, jotka halusivat hoitaa hyvin 
arvokkaat eläimensä, olivat valmiita maksa-
maan veron, ja muut koirat saivatkin joutua 
tapetuiksi. Borgåbladet  27. 3. 1875  n:o  24.  
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Sama kaksinaisuus leimaa kansanpe-
rinnettä. Koira-sanalla on toisaalta jyrkän 
kielteinen leima; koirankuonolainen tar-
koitti perivihollisten venäläisten joukois-
sa taistellutta julmaa kalmukkia.37  Toi-
saalta myönteisesti värittyneitä koiria tun-
netaan kansanrunoudesta, sananparsista 
ja muusta perinteestä runsaasti, joten tä-
män vaikeasti ajoitettavan lähdelajin mu-
kaan koiralla oli merkitystä erityisesti 
metsässä riistan haukkujana; koira oli 
tärkeä komeana ja arvostettuna eläimenä, 
jonka ansiosta sen isäntääkin kunnioi-
tettiin. Koska metsästys oli taloudellises-
ti tärkeää, peniä kutsuttiin runoissa myös 
rahanhakijaksi. Kiinnostavinta runoissa 
on muinaissuomalainen näkemys koiran 
syntyperästä: koira runoiltiin Penittaren 
eli Pohjolan emännän Louhen synnyttä-
mäksi lapseksi.38  

Kansanrunouden antamasta yleiskäsi-
tyksestä, lakien maininnoista ja kaikista 

muusta koirien yleisyydestä kertovista 
lähteistä sekä siitä huolimatta, että muu-
tamat metsästys- ja paimenkoirat olivat 
asiakirjojen antaman todistuksen mukaan 
arvokkaita ja tärkeitä 1500- ja 1600-1u-
vuilla, koirien lukumäärän ohella on 
mahdotonta tietää, missä määrin ja miten 
suomalaiset pyrkivät ennen 1800-luvun 
jälkipuoliskoa opettamaan koiriaan tai ja-
lostamaan niiden rotua. Valtiovalta kiin-
nitti huomiota maatalouden kehittämi-
seen ja tuotantoeläinten jalostamiseen jo 
1700-luvusta ja etenkin seuraavalta vuo-
sisadalta lähtien,39  mutta tämä ei koske-
nut koiria. Luontevinta on ajatella, että 
suomalaisten koirien taidot kehittyivät 
käytännön metsästyksessä ja karjan pai-
mentamisessa; omistajat valitsivat koi-
riensa jälkeläisistä käytettävikseen ne 
pennut, jotka näyttivät parhaimmilta ja 
kasvaessaan osoittautuivat lahjakkaim-
miksi. 

37. Suomen kielen etymologinen sanakirja  II.  
Helsinki 1958, s. 208. 

38. Esim. Kanteletar elikkä Suomen kansan van-
hoja lauluja ja virsiä. 13. painos. Tampere 
1966, numerot 340-342. Rahanhakija-sana 
viittaa oravien metsästykseen, koska oravan-
nahka oli vanhin suomalaisten tuntema raha. 

39. Suomeen tuotiin ulkomaisia eläimiä, ennen 
muuta lampaita, nautoja ja hevosia. Esim. 
Arvo M. Soininen, Vanha maataloutemme. 
Historiallisia tutkimuksia 96, Forssa 1975. s. 
238-243 ja 328-330. 
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JÄRJE  S  TÄYTYI  YT  HARRA  S  TU  S  

Suomalaisen 
kennelyhdistystoiminnan tausta 

Maailman nykyiset koirarodut ovat ke-
hittyneet tuhansien ja satojen vuosien ai- 
kana. Eri oloissa ja eri puolilla maapalloa 
on historian mittaan tarvittu jyrkästikin 
toisistaan poikenneita koiria. Koira on 
sekä vanhin että monimuotoisin koti-
eläin, joka on sopeutunut ja mukautunut 
ihmisen toveriksi mitä vaihtelevimpiin 
ympäristöihin ja tehtäviin. 

Koirarotuj en rikas historia on herättä-
nyt Suomessakin yleistä mielenkiintoa.' 
Jopa tavallisen sanomalehdistön lukija-
kunnalle on esitelty viime vuosikymme-
ninä muun muassa, miten faaraokoira pe-
riytyi muinaisesta Egyptistä noin 5 000 
vuoden takaa, miten tiibetinspanieli oli 
pyörittänyt alkuperäisessä kotimaassaan 
munkkien rukousmyllyjä ja miten näiden 
hyvin vanhojen rotujen vastapainoksi do-
bermann oli ensimmäisen kerran näytte-
lyssä vasta 1897.2  

Koirarotujen moninaisuutta ja niiden 
syntyä on selitetty monin tavoin.' Taval-
lisesti erilaisten koirien kehitys on kyt-
ketty perinteiseen miehiseen historian-
kirjoitukseen, jossa pääosassa ovat olleet 
yleinen elinkeinoelämän kehitys, metsäs-
tys ja sotahistoria sekä yhteiskuntaraken-
teiden muutokset, mutta poikkeukselli-
sesti koirien kehittäminen ja jalostami-
nen on tulkittu myös naissukupuolen an-
sioksi ja syyksi: koirat ovat olleet tuhan-
sia vuosia ja kaikissa kulttuureissa sekä 
naisten suojelijoita ja palvelijoita että eri-
tyisesti 1700-luvun Ranskassa heidän  

seuralaisiaan ja leikkikalujaan. Käyttö-
kelpoisten koirien moninaisuudesta saa- 
daan näin kiittää naisia, mutta myös ja-
lostuksen virheet ovat naisten aikaansaa-
mia. 

Kotieläimien historia liittyy ihmisten 
menneisyyteen. Niinpä on ymmärrettä-
vää, että vaikka koiria on käytetty eri 
tarkoituksiin tuhansia vuosia ja koiraro-
dut ovat sinänsä osittain ikivanhoja,5 eri-
laisia koiriin liittyneitä yhteisöjä ja yh-
distyksiä tiedetään perustetun Euroopan 
eri maissa vasta 1700-luvulla, samaan ai-
kaan kuin muitakin seuroja. Nämä en-
simmäiset yhteisöt kytkeytyivät ennen 
muuta koiraurheiluun eli juoksukilpai-
luihin ja metsästykseen, jotka olivat osa 
yhteiskunnan ylimmän kerroksen vapaa-
ajan viettoa. Seuraavassa historian vai-
heessa luonnontiedeiden nousu tarjosi 
koiraharrastukselle uusia mahdollisuuk-
sia: kun kansainvälinen tiede kiinnitti 
1800-luvun puolivälissä yleistä huomiota 
perinnöllisyyteen ja lajien kehitykseen, 
syntyi määrätietoinen eurooppalainen 
kenneltoiminta ja koiranjalostus, erityi-
sesti viime vuosisadan loppupuolella.6 

Ensimmäisenä pidetty suomalainen koi-
ria koskeva vaatimaton kirjanen ilmestyi 
1800-luvun puolivälissä.7 Erilaisia koiria 
ja osittain jopa rotuja kohtaan tunnettu 
mielenkiinto virisi laajemmin 1870-1u-
vulla, jolloin keskusteltiin koiraverosta. 
Tunnepitoisesti oli mahdollista tulkita 
metsästyskoirat tarpeellisiksi ja uskolli-
set talonvahdit välttämättömiksi sekä sa-
malla arvostaa yleensä kaikkia rotukoiria 
kulkukoirien vastapainona. Toisaalta tä- 
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6.  

mä jako ei estänyt samaa toimittajaa hal-
veksimasta mopseja,  King  Charleseja ja 
muita sylirakkeja turhana ylellisyytenä.8  
Miesten toimintapiiriin liittyneet ja hyö-
dyksi olleet koirat olivat arvokkaita,9  
mutta enimmäkseen  vain  naisten lemmi-
keiksi tulkittavat seurakoirat paheksutta-
van tarpeettomia. 

Suomalainen koiriin liittynyt yhdis-
tystoiminta  on  seurannut kansainvälistä 
mallia, sillä vaikka meidänkin maassam-
me  on  ollut koiria jo tuhansia vuosia, 
varsinainen kenneltoiminta oli mahdol-
lista aloittaa vasta viime vuosisadan jäl-
kipuoliskolla: vuonna  1889  perustettiin  
Finska  Kennelklubben. Yhdistyksenä 
Suomen Kennelklubi oli nuori, sillä suo-
malaiset olivat tällöin toimineet erilaisis-
sa yhdistyksissä jo noin sata vuotta, mut-
ta ensimmäiset suomalaiset seurat ja pii-
rit olivat  vain  suppeita yhden kaupungin 
sivistyneistön yhteenliittymiä, jotka kes-
kittyivät kulttuuriin.10  Näiden ohella maas-
samme toimi akateemisia yhdistyksiä, 
joilla oli puolivirallinen asema ja jotka 
tähtäsivät sekä suomalaisten valistami-
seen että elinkeinojen edistämiseen." 

Suomen Kennelklubi syntyi siis samal-
la  1800-luvulla, jolloin kaikki suomalai-
nen yhdistystoiminta kehittyi, monipuo-
listui ja laajeni. Monimuotoinen yhdis-
tystoiminta kattoi aloja raittiusliikkeestä 
naisasiaan; kaiken toiminnan kehittymi-
sen taustalla oli syvällinen suomalaisen 
yhteiskunnan uudistuminen, joka alkoi 
erityisesti vuosisadan puolivälistä, sekä 
kansallisesta heräämisestä että liberalis-
min tulosta ja lainsäädännön uudistuksis-
ta. Julkinen valta ei pystynyt enää täyttä-
mään kaikkia suomalaisten tarpeita, ja 
vanha hallintobyrokratia sai antaa tilaa 
sekä uudelleen heränneelle valtiopäivä-
toiminnalle että uudistuvalle paikallis-
hallinnolle. Talouselämänkin edistymi-
nen oli vauhdittamassa prosessia, jonka 
aikana kansa lähti liikkeelle ja suomalai- 

Erityistä huomiota koirat ovat saaneet 1980-
luvulla ja saavat edelleen, mistä on osoitukse-
na kirjamarkkinoille ehtivät yhä uudet ja entis-
tä monipuolisemmat suurelle lukijakunnalle 
tarkoitetut teokset. Pari kolme vuotta vanhois-
sa kirjoissa tyydytään esittelemään koirarotuja 
yksitellen — esim.  Gino  Pugnetti, Koirarodut. 
Kolmas painos, Verona 1989. Uusimmissa sen 
sijaan on omistettu huomiota myös koirien 
historialle ja olemukselle. Esim. Joan Palmer, 
Koirat. Singapore 1993. 
Aamulehti 27.3. 1980, 2.4. 1980 ja 3.4. 1980. 
— Lukijat saivat edelleen tietää esim. sen, että 
muinaiset atsteekit olivat käyttäneet Etelä-
Amerikassa chihuahaa uskonnollisissa me-
noissaan. Koira oli erityisen tärkeä isännän 
kuoltua, sillä tällöin "lastattiin pienen koirapa-
ran harteille isännän maalliset synnit, jotta 
isäntä pääsisi mennä porskuttamaan taivaan 
iloihin puhtaana poikana.  Hällä  väliä, jos koira 
joutui kärsimään sitten ikuista piinaa ja lyhty-
pylvään puutetta." Tuomas Vento, Koiranelä-
mää. Ilta-Sanomat 13.4. 1982. — Toisaalla on 
esitetty muun muassa, miten dobermann on 
ainoa saksalainen perustajansa mukaan nimi-
tetty rotu, sillä koiran kehittäjänä pidetään ve-
ronkerääjä Karl Louis Dobenmannia. Dober-
mann-info. Suomen Dobermannyhdistyksen 
arkisto. 
Eräs eniten pohdintaa aiheuttanut rotu on  bor-
zoi,  josta laadittiin rotumääritelmä poikkeuk-
sellisen aikaisin, jo 1650. Rodun synnystä on 
esitetty paljon erilaisia arveluja. Pirjo Hintik-
ka, Lyhyt katsaus rodun historiaan, s. 5. Suo-
men  Borzoi-järjestön arkisto. 
Palveluskoiralehti 1942, s. 19-27. 
Eräs mielenkiintoisimmista roduista on villa-
koira, jota väitetään kuvatun jo vuonna 1576 ja 
jolla on vaihteleva menneisyys. Kuvataiteissa 
tämä koira esiintyi jo 1400-luvulla. Suomen 
Villakoirakerho SVK —  Finska  Pudelklubben 
FPK ry 1962-1987, Lahti 1987, s. 9-10. Toi-
saalta osa nykyisin suosituinta ja yleisistä koi-
raroduista on nuoria. Norwichinterrierin kehi-
tys lienee alkanut vasta 1880-luvusta, ensim-
mäinen näyttelyssä esiintyminen on vuonna 
1912, vuonna 1932 Englannin Kennelklubi 
hyväksyi rodun ja vasta 1964 norwichinter-
rieri ja norfolkinterrieri erotettiin kahdeksi eri 
roduksi. Vuosikirja no. 1. Norwichfolk 3/92, s. 
11-12. 
Esim. Englantiin perustettiin jo 1776 juoksija-
kerho, ja Moskovassa oli 1870-luvulla Met- 
sästys- ja Koirankasvatusseura. Suuri suoma-
lainen koirakirja. Kolmas, uudistettu painos. 
Keuruu 1991, s. 238 ja 246. Toisaalta koiria 
väitetään risteytetyn jo satoja vuosia. Suuri 
metsästyskirja. Hämeenlinna 1981, s. 262. — 
Eri lajien syntyä tutkinut Charles Darwin oli 
erityisen kiinnostunut koirista. Charles Darwin 
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Järjestömäinen kenneltoiminta 
oli kaikkien muiden yhdistys-
ten ja julkisuuden tapaan pit-
kään lähes yksinomaan mies-
ten hallussa, mutta tämä ei es-
tänyt naisia omistamasta eikä 
varsinkaan hoitamasta koiria. 
Valokuva Museovirasto. 

set  muuttuivat alamaisista kansalaisiksi.'' 
Hyvin monet nykyiset yhteiskunnalli-

set toiminnat ovat täten peräisin viime 
vuosisadalta, esimerkiksi urheiluseurat, 
joita perustettiin osittain jo 1860-luvusta, 
mutta erityisesti viime vuosisadan vii-
meisellä vuosikymmenellä.13  Vaikka seu-
ratyö ja yhdistystoiminta olivat vapaata 
kansalaistoimintaa, ne saattoivat moni-
muotoisuudessaan kytkeytyä julkisiin 
toimintoihin, varsinkin kunnissa ja kau-
pungeissa,14  tai poikkeuksellisesti saada 
osittain myös valtion tukea, esimerkiksi 
silloin kun kysymyksessä oli maatalous 
tai hyödyllisiksi katsotut kotieläimet.15  

Ensimmäiset hevoskilpailut pidettiin jo 
1817 Åurajoen jäällä, mutta vuodesta 
I865 aina toiseen maailmansotaan asti 
ravit olivat valtion  j  ärjestämiä.'6  

Viime vuosisataan liittyi monen muun 
tekijän ohella myös yleinen luontoon ja 
eläimiin kohdistunut kiinnostus. Tämä 
näkyi kirjallisuudessa" isänmaanrakkau-
teen ja kansallistunteeseen liittyneenä 
sekä kuvataiteissa, joissa varsinkin lintu-
jen kuvaustapa oli luonnontieteellinen ja 
realistinen.18  Eurooppalaiset eläinsuoje-
lujärjestöt syntyivät jo osittain I820-1u-
vulla; Suomessa ensimmäinen yhdistys 
perustettiin Turkuun 1871. Kiinnostuk- 
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sen taustalla oli sekä romanttinen luon-
toon palaaminen, luonnon ja kansallisuu- 
den kytkeminen toisiinsa että myöhem-
min maatalouden tuotantotavan muutok-
set.19  

Viime vuosisadan monipuoliseen yh-
teiskunnalliseen kehitykseen liittyi myös 
metsästysharrastuksen leviäminen ja met-
sästäjien järjestäytyminen vuodesta 1865 
yhdistyksiksi; vuodesta 1870 Suomen 
Metsästysyhdistys kiinnitti palvelukseensa 
asiamiehiä eri puolille maata. Yhdistyk-
sen perustajat olivat ruotsinkielisiä sääty-
läisiä, mutta jo viiden vuoden kuluttua 
mukaan haluttiin myös rahvasta. Yhdis-
tyksellä oli osittain virallinen asema,20  
koska se oli asiantuntijana uutta metsäs-
tysasetusta suunniteltaessa ja valmistu-
neen asetuksen levittäjänå.21  

Metsästysyhdistys jatkoi vanhoja suo-
malaisia perinteitä, koska Suomessa oli 
käyty metsällä tuhansia vuosia.' Puolivi-
rallisen, yleissuomalaiseksi pyrkineen ja 
ampumataitoon erityistä huomiota kiin-
nittäneen järjestön voi tulkita myös jatka-
neen sotilaallisia käytöstapoja. Koska 
Euroopassa elettiin rauhan vuosikymme-
niä, perinteistä miehekkyyttä voi osoittaa 
samoilemalla luonnossa ase kädessä. Sa-
malla yhdistys otti alkuvuosinaan huomi-
oon oman aikakautensa yleisiä vaatimuk-
sia kutsumalla naisia mukaan toimin-
taansa, tosin vain kunniajäseniksi ja kir-
jaimellisesti keittiön kautta. Viime vuosi-
sadan ja suurelta osin tämänkin vuosisa-
dan alun yleispiirre oli niin ikään se, että 
kaupunkilainen metsästysyhdistys kes-
kittyi ainoastaan varsinaiseen tehtävään-
sä, mutta maaseudulla toimintaan mahtui 
erilaista työtä kyläjuhlista monipuoliseen 
urheiluun.23  Myöhemmin 1900-luvun puo-
lella metsästysyhdistykset pyrkivät sul-
keutumaan, sillä hyvän hengen ja lujan 
toveruuden sanottiin edellyttävän tarkkaa 
jäsenistön valintaa.24  Metsästysseurojen 
käytännön työhön kuului olennaisena 

Lajien synty.  3.  painos. Hämeenlinna  I988,  
esim.  s. 36.  - Suomessa perinnöllisyyssään- 
nöistä ja kaikista perinnöllisyyteen liittyvistä 
kysymyksistä keskusteltiin ahkerasti vasta  
1900-luvun puolella, vaikka nykylukijasta ou-
doin veririhma ym. -termein. Esim.  Leopold  
Öllerin kirjoitukset, Palveluskoiralehti  1943, 
s. 37-39  ja  85. 

7. Kysymyksessä oli  J. J.  Maexmontanin  1850  
julkaisema ajokoiria koskenut kuvaus. Teemu 
Aalto, Suomen Kennelliitto -  Finska  Kennel-
klubben  ry:n historia  I  Osa  1889-1935.  Jyväs-
kylä  1991, s. 73.  Tämä kirja, siis  J. J.  Maex-
montan,  Om  Harjagt  med  Stöware, Helsing-
fors  1850,  koski jänisjahtia.  

8. Borgåbladet  24. 3. 1875  n:o  23  ja  27. 3. 1875  
n:o  24.  - Samaa keskustelua jatkettiin seuraa-
vallakin vuosikymmenellä. Tällöin katsottiin 
yleisesti, että Suomessa oli paljon villiintynei-
tä koiria hävittämässä riistaa ja tekemässä 
muuta pahaa. Näistä rakeista oli mahdollista 
päästä eroon  vain  säätämällä vero. Esim.  Spor-
ten  1886  n:o  1,7  ja  11, s. 3,56  ja  89-90. 

9. Täysin poikkeuksellisesti koira saatettiin arvi-
oida jopa perunkirjoituksessa. Porvoolainen 
naimaton varatuomari  Otto Wilhelm  Rosqvist 
jätti jälkeensä metsästyskoiran, jonka kaula-
pannassa luki Wirkö ja jonka arvona oli  2  mk 
eli sama hinta kuin pistoolilla.  HMA  Porvoon 
maistraatin arkisto, perunkirjat  1870. 

10. Esim. Suomen tiettävästi ensimmäinen seura-
kirjasto perustettiin Vaasaan vuonna  1794  ja 
Turun Soitannollinen seura  on  peräisin vuo-
delta  1790.  Armas Luukko, Vaasan historia  II, 
Vaasa 1979, s. 677-678  ja  Oscar  Nikula, Tu-
run kaupungin historia  1721-1809.  Toinen 
nide,  Turku 1971, s. 760. 

11. Aurora-seura perustettiin Turussa  1770,  ja sa-
massa kaupungissa sai alkunsa Suomen Ta-
lousseura  1797.  Molemmilla oli esikuvansa 
Ruotsissa. Esim.  Oscar  Nikula, Turun kaupun-
gin historia  172I-1809.  Toinen nide,  Turku 
1971, s. 758-762.  Yliopiston muutettua Turun 
palon jälkeen Helsinkiin akateemisia yhdis-
tyksiä perustettiin Helsingissä, esim. Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura  183I. 

12. Viime vuosisadan kansanliikkeiden taustaa ja 
olojen yleistä kehitystä  on  viime vuosina tut-
kittu runsaasti, esim. Kansa liikkeessä. Toi-
mittaneet Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kers-
tin Smeds ja  Henrik  Stenius.  Vaasa 1987.  
Yleinen kehitys  on  hyvin yhden urheilulajin  
historian  taustana tutkimuksessa Erkki Vasa-
ra, Suomen ratsastusurheilun historia. Rauma  
1987. 

13. Esim. Erkki Vasara, Suomen ratsastusurheilun 
historia. Rauma  1987, s. 33. 

14. Esim. vapaapalokunnat saivat usein tukea kau-
punkien yhteisistä varoista ja sarnoin hyvänte-
keväisyyttä harjoittaneet vanhimmat naisyhdis- 
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osana monipuolinen koiraharrastus.25  

Metsästys koettiin 1800-luvun loppu-
puolella niin merkittäväksi yleissuoma-
laiseksi ilmiöksi, että se sai sijansa myös 
maatalousnäyttelyissä, muun metsänkäy-
tön ohessa. Viipurissa 1887 pidetyssä yh-
deksänneksi mainitussa suomalaisessa 
näyttelyssä osasto "metsästys ja metsä" 
käsitti monipuolisesti sekä metsänvilje-
lyä että metsäurheilua, taimien istutuk-
sesta aseisiin ja täytettyihin lintuihin. 
Paikalla oli myös 34 eri rotuja edustanut-
ta koiraa, joista arvokkaimmiksi eli ho-
peamitalin ansaitseviksi katsottiin vapaa-
herra Otto Wreden englantilaisten kettu-
koirien koppeli eli kahden metsästyskoi-
ran muodostama pari ja vapaaherra  Å.  
Standertsköldin ajokoira. 

Samassa näyttelyssä myönnettiin prons-
simitali asemestari L. Boijen ajokoira-
koppelille, eversti  R.  M. Mallénin met-
sästyskoirille ja vapaaherra Ernst Wre-
den skotlantilaiselle pointterille. Näiden 
ohella jaettiin myös kunniakirjoja: met-
sänhoitaja F. Ehrströmin pointterinartul-
le, maanviljelijä  H.  Kauppisen ajokoiral-
le, kauppias Johan Kochin ajokoiralle ja 
puutarhuri Forsténin ajokoiranartuille.26  

Näyttelyn ohessa suomalaisille mainos-
tettiin Ruotsissa ilmestyvää uutta kyno-
logista Hunden-urheilulehteä.2  

Koska kysymyksessä oli maatalous-
näyttely, on ymmärrettävää ettei palkittu-
jen joukossa ollut seurakoiria. Toisaalta 
myös paimenkoirien puute on merkille-
pantavaa; kaikki koirat olivat näyttelyssä 
ainoastaan metsästysosastolla. Koiria koh-
taan tunnettu yleinen mielenkiinto oli sil-
ti herännyt niin, että ne nähtiin luonte-
vaksi metsästyksen osaksi. Maatalous-
näyttelystä monipuolisesti kirjoittaneet 
sanomalehdet eivät toisaalta kiinnittä-
neet koiriin erityistä huomiota; maata-
louden tuotantoeläimet koettiin luonnol-
lisesti tärkeämmiksi. 

Tästä maatalousnäyttelystä kului vain  

kaksi vuotta suomalaisen kenneljärjestön 
perustamiseen. Näyttely on itsessään tul-
kittu klubin perustamisen syyksi, sillä 
metsästäjien piirissä ja heidän lehdessään 
tilanne koettiin täysin toisin kuin sano-
malehdissä: näyttelyn "kirjava rakkiko-
koelma" herätti "erinomaisen kirpeää kri-
tiikkiä". Jotta epäkohdista olisi päästy ja 
tilanne korjattu, maahan oli saatava ken-
neljärjestö.28  

Toisaalta Suomen ensimmäinen urhei-
lulehti oli kiinnittänyt metsästyksen ohessa 
erittäin paljon huomiota koiriin, sekä 
kansainvälisiin näyttelyihin että kynolo-
giaan. Erityistä huomiota olivat saaneet 
harrierit ja muut metsästysrodut sekä koi-
rien ruokinta, hoito, jalostus ja perinnöl-
lisyys.29  Yleinen mielenkiinto oli organi-
soitava järjestötoiminnaksi. 

Sopivatko koirat 
yhdistystoimintaan? 

Koirien voi periaatteessa katsoa sopivan 
yhdistystoimintaan toisaalta hyvin, mutta 
samalla niiden ympärille rakentuvaan 
toimintaan liittyy myös ongelmia. Koirat 
ovat voineet aikojen kuluessa yleistyä, 
koska niiden hankkiminen tai ylläpitä-
minen ei edellytä välttämättä suuria kus-
tannuksia. Koira ei taryitse erityisiä suo-
jatiloja, vaan viihtyy ihmisen kanssa sa-
moissa asuinrakennuksissa; koiran ruok-
kiminen ei liioin vaadi erityisiä rehun-
hankintoja. 

Yleisyytensä vuoksi koiraharrastus 
voi yhdistää eri yhteiskuntaluokkia. Tä-
män seikan merkitys on vaihdellut histo-
rian mittaan, sillä viime vuosisadalla pi-
dettiin tärkeänä edetä myös ihmisiä toi-
siinsa liittävien harrastusten avulla sääty-
jakoisesta yhteiskunnasta kansalaissuo-
malaisuuteen, kun taas myöhemmin, var-
sinkin toisen maailmansodan jälkeen, va-
paa-ajan vietto on koettu enemmän rasit- 
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tavan työelämän vastapainoksi kuin ar-
vosteltavaksi yhteiskunnalliseksi toimin- 
naksi. Mutta tällöinkin harrastus on yh-
distänyt erilaisia ihmisiä, sillä rentoutu-
miseen on liittynyt ammattirooleista va-
pautuminen. 

Toisaalta koirien omistajakunta on ol-
lut liian laaja ja hajanainen, jotta kaikki 
koirien omistajat olisi ollut mahdollista 
koota yhteen. Yhdistystoiminta ei kiin-
nosta yleensäkään kaikkia ihmisiä, min-
kä lisäksi koiran voi kokea niin yksityi-
seksi ja henkilökohtaiseksi asiaksi, ettei 
sitä haluta esitellä toisille. Toisaalta koira 
saattaa tuntua myös liian vähäpätöiseltä 
harrastustoiminnan aiheelta.3°  

Omistajakunta on ollut hajanaista, kos-
ka koiria on erilaisia ja monenrotuisia. Jo 
keskiaikainen lainsäädäntö jakoi koirat 
käyttötarkoituksen mukaan, ja koirien 
kokoerotkin ovat hyvin suuria. Pienim-
mät seurakoirat painavat vähemmän kuin 
kissat, kun taas suurimmat koirat saatta-
vat olla omistajaansa kookkaampia. Psy-
kologisesti ihmisillä on monia eri syitä 
hankkia itselleen koira, ei yhtä eikä ainoaa. 

Koiraharrastusta voidaan tarkastella 
sekä harrastajakuntaa yhdistävien että 
erottavien tekijöiden valossa. Kokonai-
suudessaan koirat nähdään usein yhtenä 
kotieläinlajina. Kaikille koirille on yh-
teistä suhde valtiovaltaan ja muuhun yh-
teiskuntaan, sillä lainsäädäntö ei yleensä 
erottele koiria roduittain, korkeintaan 
käyttötarkoituksittain. Myös julkinen kes-
kustelu koskee tavallisimmin koiria 
yleensä, erityisesti kun vaihdetaan mieli-
piteitä siisteydestä ja kurista tai veroista. 

Kaikkia koiranomistajia kiinnostavat 
ja yhdistävät monet kysymykset siitä 
huolimatta, ettei jokaisella ole halua läh-
teä aktiiviseen yhdistystoimintaan. Näitä 
ovat erityisesti uusien rotujen saaminen, 
koirien terveydenhoidon turvaaminen ja 
koirien yhteiskunnallinen asema, esimer-
kiksi niiden kuljettaminen yleisissä lii- 

tykset, ns. rouvasväen yhdistykset.  Monet  ny-
ky-yhteiskunnan julkisista laitoksista ovat 
syntyneet yksityiselle pohjalle, osittain paikal-
lisyhteisöjen tukemina, kuten esim. osa rauta-
teistä.  

15. Jo 1700-luvun puolella perustettu Suomen Ta-
lousseura oli ainoa maatalouden neuvontaa 
harjoittanut järjestö vuoteen  1828,  jolloin pe-
rustettiin Oulun läänin Talousseura. Viipurin 
läänin maanviljelysseura sai alkunsa  1847,  ja 
sen jälkeen saatiin aikaan kaikki läänit kattava 
verkosto. Viljelijöiden ensimmäinen oma yh-
distys, maamiesseura, syntyi Ilmajoelle  1803,  
mutta vasta  1870-luvusta yhdistystoiminta le-
visi maan eri puolille. Esim. Risto Mänki, 
Neuvontajärjestöt viljelijän asialla. Tuottava 
maa. Viljelijän tietokirja  1. Helsinki 1976, s. 
330. 

16. Erkki Vasara, Suomen ratsastusurheilun histo-
ria. Rauma  1987, s. 42. 

17. Esim.  Maria  Suutala, Luonto ja kansallinen 
itsekäsitys. Runeberg, Topelius, Lönnrot ja 
Snellman suomalaisen luontosuhteen kuvaaji-
na. Hyöty, sivistys ja kansakunta.  Oulu 1986, 
s. 237-270. 

18. Tunnetuimpia viime vuosisadan luontoaihei-
sia taidemaalareita olivat luonnollisesti veljek-
set  Magnus, Wilhelm  ja  Ferdinand von Wright. 

19. Yleinen kiinnostus, käytännölliset tarpeet ja 
kansainväliset esikuvat saivat aikaan myös to-
teutumattomia suunnitelmia: Suomeen halut-
tiin lähes koko  1800-luvun ajan omaa eläinlää-
kärikoulutusta, mutta hankkeet toteutuivat 
vasta  2.  maailmansodan jälkeen. Ilkka Alitalo, 
Suomalainen eläinlääkärikoulutus. Annota-
tionis veterinariae. Suomen eläinlääkäriliitto  
1892-1992. Oulu 1992, s. 89-90. 

20. Yhdistyksen puolivirallinen asema  on  ymmär-
rettävä, sillä esivalta oli ollut kiinnostunut kar-
tanonomistajien ja vastaavien metsästyshar-
rastuksesta jo aikaisemmin. Kun läänien ku-
vernöörit tilastoivat maaseudulla tapettuja pe-
toja, joista sai tapporahat,  he  laskivat samalla 
kaupungeissakin tapettuja eläimiä, vaikka 
näistä ei maksettu mitään. Viime vuosisadan 
puolivälissä Uudenmaan läänin kuvernööri ti-
lastoi esim. Porvoossa tapetun vuosittain  17-
30  kettua yksityisissä jahdeissa, joita paikka-
kunnalla asuvat olivat järjestäneet huvikseen. 
Tilastokeskuksen arkisto, Kuvernöörien ker-
tomukset. Uudenmaan lääni,  1850-1855. 

21. Juha  K.  Kairikko, Seitsemän vuosikymmentä 
rnetsästykselle. Suomen Metsästäjäinliitto —  
Finlands Jägarförbund  r.  y:n  historiikki  1921-
1991.  Hanko  1991, s. 17-20. 

22. Vaikka metsästys oli yleensä hyvin miehiseksi 
koettu urheilu, poikkeustapauksissa poikkeuk-
sellisesti joku nainenkin saattoi saavuttaa mai-
netta ja kunniaa. Tammelassa elänyt "akka"  
(käringen)  Eeva Heinänen oli harvinaisen ahke- 

Järjestäytynyt harrastus • 23 



Hyväntuulen kennelin suomalaisesti ja kansainvälisesti palkittu  petit  brabancon Fidelio Miinus yrittää ot-
taa kaveriltaan kepin. Valokuva Marja-Liisa Heikkinen. 

kennevälineissä. Koirat kiinnostavat 
myös niitä ihmisiä, joilla ei ole omaa ko-
tieläintä. Tätä kiinnostusta voi jaoitella 
eri tavoin. Kenneltoimintaan voi lähteä 
mukaan koiraa omistamatonkin henkilö, 
erityisesti jos hän  on  kiinnostunut koirien 
terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista. 
Toisaalta koirien tuottamat ongelmat 
ovat suosittuja puheenaiheita,  on  kysy-
mys sitten häntien typistämisestä, koirien 
verotuksesta, erityisen vaarallisiksi koet-
tujen "susikoirien" pitämisestä tai koirien 
ulosteista. 

Eri koiraihmisiä erottavia tekijöitä  on  
vastapainoksi paljon. Ömistajat jakaantu-
vat sosiaaliryhmiin, sillä koiran omista-
minen ei muuta ihmistä kaikissa suhteissa 
toisten kaltaiseksi. Koiran ostajat tai saa-
jat säilyttävät persoonallisuuseronsa ja äi-
dinkielensä.  He  ovat mitä erilaisimpia ih-
misiä, ja heillä  on  koiran ohella useimmi-
ten monia muita harrastuksia.  He  myös 
asuvat eri paikkakunnilla, koska koirahar-
rastus  on  levinnyt koko Suomeen. 

Koiramaailman moninaisuuden takia 
koiriin ja kenneltoimintaan liittyvän tut-
kimuksen on oltava monipuolista. Sen on 
pyrittävä tavoittamaan suuria linjoja eli 
näkemään koiran ja siihen liittyneen har-
rastustoiminnan suomalaisen yhteiskun-
nan kehityksen osana. Erityistä merkitys-
tä koirilla on ollut sotapalveluksessa sekä 
poliisin, sokeiden ja tullimiesten apulai-
sena. 

Toisaalta suomalaisen koirahistorian 
on katettava kenneltoiminnan historian 
yleispiirteet, sekä sen erityiskehitys oman 
tehtäväkenttänsä kannalta että samalla 
sen yhteiskunnalliset heijastumat. Ja li-
säksi tutkimus käsittää erilaista kirja-
vuutta, sillä koiramaailma jakaantuu sekä 
koirien käyttötarkoituksen että eri rotu-
jen mukaan ja toisaalta myös maantie-
teellisesti; kaikessa kehityksessä on luon-
nollisesti mukana ajallista kehitystä. 
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Suomen kennelklubin tavoitteet 

Parikymmentä koirista ja metsästyksestä 
kiinnostunutta henkilöä kokoontui tou- 
kokuussa  1889  keskustelemaan Suomeen 
mahdollisesti perustettavasta kenneljär-
jestöstä, osittain vielä Viipurissa pari vuot- 
ta aikaisemmin pidetyn maatalousnäytte- 
lyn jälkitunnelmissa. Muutamien jatko-
kokousten jälkeen yhdistys eli kaksikieli- 
nen  Finska  Kennelklubben — Suomen 
Kennelklubi perustettiin, ja senaatti vah-
visti sen säännöt jo lokakuussa samana 
vuonna. 

Suomalainen kenneltoiminta syntyi 
siis ennen muuta metsästyksen tarpeisiin 
ja aktiivisten metsästäjien toimesta, vaik-
ka ajatuksen isä, monessa helsinkiläises-
sä koulussa venäjää opettanut maisteri 
Volmari Kanninen olikin metsästyspii-
reissä vähemmän tunnettu. Suomalaisen 
kenneltoiminnan järjestäytyminen liittyy 
kotimaisen metsästysinnostuksen ohella 
myös koira-alan kansainväliseen kehi-
tykseen, sekä keskieurooppalaiseen että 
kiistämättä myös venäläiseen,31  ja  se  sai 
pian seuraajia muissa Pohjoismaissa. 

Kennelklubin ensimmäisistä säännöis-
tä metsästys jäi silti syrjään, kun uuden 
järjestön tehtäväksi määriteltiin "edistää 
parempaa koiranhoitoa maassa herättä-
mällä yleisempää puhtaan koirarodun 
harrastamista ja levittämällä tietoa rotu-
puhtauden eduista". Myös käytännön toi-
minnassa metsästys suunniteltiin näen-
näisesti toisarvoiseen asemaan, koska 
uuden klubin tehtäväkentäksi sovittiin 
"koiranäyttelyiden ja kenttäkilpailujen 
järjestäminen, kynologillisen kirjaston 
perustaminen, klubi-iltamien pitäminen, 
puhdasrotuisten siitoskoirien maahan-
tuonti ja rotukirjan toimittaminen". 

Nämä säännöt olivat kuitenkin voi-
massa  vain  muutaman vuoden, sillä jär-
jestön päämääriä ja tehtäväkenttää täy-
dennettiin  1897.  Nyt "Suomen  Kennel- 

klubin tarkoituksena on Suomen maassa 
herättää harrastusta puhdasrotuisen koi-
rasiitelmän saavuttamiseksi, semmoista 
siitosta edistää sekä työskennellä koirilla 
metsästämisen kohottamiseksi". Käytän-
nön työmuodoiksi määriteltiin yhtä hy-
vin koiranäyttelyt kuin metsästyskilpai-
lutkin. Siinä missä aikaisemmin jäsenek-
si oli otettu jokainen hyvämaineinen Suo-
men kansalainen, nyt hyväksyttiin ylei- 

ra metsästäjä, sillä hän ei lähtenyt edes kirk-
koon ilman asetta. Koiriensa avulla hän ampui 
jopa karhuja.  Sporten  1886  n:o  4 s. 30-31. 

23. Sama, esim. sivu  18  ja  20:  jo vuonna  1870  
yhdistyksen kunniajäsenistä oli  36  naisia ja  
vain 6  miehiä. Sama,  s. 27-28  esimerkki 
Sääksmäeltä.  

24. Valaiseva esimerkki Haminanlahden Metsäs-
tysseurasta. Juha  K.  Kairikko, Seitsemän vuo-
sikymmentä metsästykselle. Hanko  1991, s. 
68. 

25. Suomenpystykorva  100  vuotta. Tiististä kan-
salliskoiraksi. Myllykoski  1990, s. 9-10. Emil  
Penttisen kirje kirjoittajalle vuonna  1992. 

26. Wiborgsbladet  11.8.1887  n:o  123, 20.8. 1887  
n:o  128, 30.8. 1887  n:o  134  ja  25.8. 1887  n:o  
131. 

27. Wiborgsbladet  28.7. 1887  n:o  115. 
28. Teemu Aalto, Suomen Kennelliitto -  Finska  

Kennelklubben ry:n historia  I  osa  I889-1935.  
Jyväskylä  1991, s. 23  ja  94.  Jälkimmäisellä 
sivulla kirjoittaja siteeraa  Sporten-lehden kir-
joitusta, jossa näytteillä olleita koiria luonneh-
dittiin sekasikiöiksi.  

29. Sporten  esim.  1886 s. 13, 32, 34, 48-49, 53, 
87-89  ja  98-99. 

30. Esim. Nastolassa syksyllä  1992  perustettu 
Nastolan koiraharrastajat ry sai puolessa vuo-
dessa yli  40  jäsentä koirineen, jotka ovat hyvin 
erilaisia, mutta kaikkiaan kunnassa  on  noin  
900  koiraa. Elina Määttänen, Koira viihtyy 
komennossa. Nastola-lehti  8.3. 1993  n:o  18. 

31. Per  Schillerin oikeaksi todistettu jäljennös  8. 
12. 1888.  Suomen Kennelklubin arkisto.  Ele-
mentarläroverkens  i  Finland  Lärarekår  I.  
Statsskolorna. Biografiska notiser, samlade  af  
Alex.  Sundström. Åbo  1902, s. 1I5-116. VA,  
Volmari Kannisen yksityiskokoelma ja sen 
inventointiluettelo  602:345.  Fil.  lis. Jussi Kuu-
sanmäen ystävällinen tiedonanto  12.3. 1993.  
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Volmari Kanninen 

Suomen kenneltyöllä on suurelta osin itäinen pohja, vaikka tämä tosiasia on 
haluttu kiistää. Kennelklubin perustaja Volmari Kanninen oli näet syntynyt 1860 
Käkisalmessa Vladimir Kannin -nimisenä, päässyt ylioppilaaksi Viipurista ja 
opiskellut Helsingissä, mutta sittemmin hän suoritti vuosien mittaiset kieliopin-
not  Moskovassa ennen tuloaan Helsinkiin venäjän kielen opettajaksi 1888. Hänen 
vaimonsa oli venäläinen, ja perheen puhekieli oli venäjä. Historiantutkijat tunte-
vat Kannisen bobrikovilaisuuden kannattajana. Vuodesta 1905 hän oli Paino-
asiain ylihallituksen puheenjohtajana ja vuodesta 1922 alkoholistien ja heidän 
omaistensa auttajana; tämän mielenkiinnon taustalla oli oma henkilökohtainen 
ongelma. Valtioneuvos Kanninen kuoli 1942. 

Volmari Kannisen päiväkirjoista ja muista papereista näkyy kaksinainen suh-
tautuminen metsästykseen ja koiriin. Toisaalta hän hankki itselleen paljon 
kansainvälistä sekä yleistä koira- että metsästyskirjallisuutta jo vuonna 1886, 
esim. kanakoirametsästyksestä, mutta toisaalta hän näyttää liittyneen metsästys-
seura Tapioon vasta myöhemmin. Kennelklubin varsinainen perustaminen osuu 
sen sijaan yhteen rakkaan koiran sairastumisen ja kuoleman kanssa. Hän oli 
kirjeenvaihdossa kennelalan tunnetuiden suurmiesten kuten Per Schillerin ja 
kreivi Hamiltonin kanssa ja osti Schilleriltä ajokoiran joulukuussa 1888. Yleispo-
liittinen muutos eli sortovuodet irtaannuttivat Kannisen koiraharrastusystävis-
tään, sillä hänen bovkorilaisuuttaan ei hyväksytty, ja samalla hänen aikaisemmat-
kin  ansionsa on haluttu unohtaa. 

sesti jokainen vastaavamaineinen mies 
tahi nainen.32  

Sääntöjen muutos kuvaa kenneljärjes-
tön alun kehitystä ja sanontojen täsmen-
tymistä. Koska yhdistyksen perustajat 
olivat metsästysihmisiä, metsästystä ei 
tarvinnut erikseen mainita ensimmäisissä 
säännöissä; koirien kehittäminen juuri 
metsästyksen tarpeisiin oli sanomattakin 
selvää.33  Uusi järjestö herätti kuitenkin 
kiinnostusta toistenkin koiranomistajien 
kuin vain metsästäjien piirissä, vaikkakin 
aina vuoteen 1914 asti tilastoiduista koi-
rista oli vain kymmenisen prosenttia pal-
velus- ja seurakoiria. Maininta Suomen 
kansalaisuudesta poistettiin, koska jäse- 

niä tuli myös maan rajojen ulkopuolel-
ta.34  

Uusi järjestö herätti yleistä innostusta 
metsästäjien piirissä, koska Suomessa 
koettiin olevan paljon työtä. Klubin pää-
määriä ei asetettu kyseenalaisiksi, sillä 
maahan haluttiin kehittää omia suomalai-
sia koirarotuja eri metsästystarkoituksiin 
ja samalla levittää yleistä rotutietoisuut-
ta. Erikoishuomiota oli kiinnitettävä koti-
maisen ajokoirakannan luomiseen ja hauk-
kuvan lintukoiran eli pystykorvan ke-
hittämiseen sekä ulkomaisten koirien 
tuomiseen maahan. Tavoitteisiin pääse-
miseksi oli laadittava säännöissäkin mai-
nittu rotukirja, pidettävä näyttelyitä ja 
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laadittava niille sääntöjä, järjestettävä 
kokeita ja hankittava kirjastoa. Toisaalta 
kuitenkin epäiltiin uuden järjestön talou-
dellisia voimavaroja. 

Pelot olivat kuitenkin turhia, sillä muun 
myönteisen kehityksen ohella jo ensim- 
mäiset vuosina 1890 ja 1891 pidetyt 
näyttelyt onnistuivat hyvin, myös rahalli-
sesti.35  Menestyksen selityksiä on monia: 
kenneltoiminta veti puoleensa yhteiskun-
nan huippuasemissa olleita miehiä, joille 
metsästykseen ja koiriin liittyneet mak-
sut olivat vähäinen menoerä. Tosin en-
simmäisten vuosien taloudenhoitoon liit-
tyi vekseleitäkin,36  mutta niihin turvau-
tuminen oli enemmän aikakauden ylei-
nen herrasmiesten tapa hoitaa talouttaan 
kuin rahapulan osoitus. Toiseksi yleisö 
oli kiinnostunutta, joten pääsylippuja 
myytiin hyvin, jo ensimmäisessä näytte-
lyssä yli 1 700. Suomalaiset olivat tottu-
neet viime vuosisadan lopulla liikku-
maan ja käymään erilaisissa kansanjuh-
lissa ja tilaisuuksissa. Lisäksi näyttelyn 
musiikki houkutteli varmasti yleisöä.37  

Kennelklubi menestyi alkuvuosinaan 
muutenkin hyvin kuin vain näyttelyiden 
järjestäjänä. Sen sääntömääräiset toimin-
tatavat vakiintuivat nopeasti ja saivat 
omat puitteensa: Helsingissä pidettiin 
vuosittain koirien yleisnäyttely ja muual-
la Suomessa rotujen erikoisnäyttelyitä. 
Varsinkin Karjalan näyttelyihin saatiin 
koiria myös Pietarista, mutta myös län-
teen, erityisesti Ruotsiin, luotiin hyvät 
suhteet.38  

Ensimmäisiä ajokokeita pidettiin jo 
1890-luvun alussa; Laukon kartanon 
mailla ajettiin jänistä ja kettua 1892. Näyt-
tely- ja metsästyskoesääntöjä vahvistet-
tiin seuraavana vuonna, ja lintukokeet 
käynnistettiin 1897 39  Ensimmäinen koi-
raluettelo julkaistiin vielä metsästäjien 
lehdessä 1890, mutta ensimmäinen Ka-
lenteri ja rotukirja saatiin kirjapainosta jo 
kolme vuotta myöhemmin kattamaan en- 

sin vuodet 1889-1893; tulevaa kehitystä 
varten Kennelldubi omaksui laajan eng-
lantilaisen rotuluokituksen40  ja otti huo-
mioon nekin rodut, joiden edustajia ei 
vielä ollut maassa. Muu julkaisutoiminta 
saatiin käyntiin 1896, mikä nosti kanna-
tusta. Vuonna 1890 jäseniä oli 168, mutta 

32. Teemu Aalto, Suomen Kennelliitto —  Finska  
Kennelklubben ry:n historia  I  osa  1889-1935.  
Jyväskylä  1991, s. 9-11. 

33. Teemu Aalto, Suomen Kennelliitto —  Finska  
Kennelklubben ry:n historia  I  osa  1889 —1935.  
Jyväskylä  1991, s. 9-20. 

34. Erityisen rikkaita olivat emämaahan Venäjään 
solmiutuvat suhteet, niin että ennen ensim-
mäistä maailmansotaa mukaan tuli pietarilai-
sia jäseniä. Aalto emt.  s. 112. 

35. Teemu Aalto, emt.  passim  mutta erityisesti  s. 
22  ja  97-I03. 

36. Syyskuun  28.  päivänä  1891  lankesi maksetta-
vaksi Vaasan pankista otettu  600  markan vek-
seli; summa oli merkittävä, sillä edellisen vuo-
den jäsenmaksut olivat ainoastaan  155  mark-
kaa.  VA  Volmari Kannisen kokoelma  5. 

37. Näyttely oli auki lauantaina  23. 5. 1891  kello  
12-15  ja  17-19,  sunnuntaina kello  14-17  ja 
maanantaina kello  12-16  sekä  18-20.  Mai-
noksen mukaan näyttelyssä soittivat Kaartin ja 
Uudenmaan pataljoonien soittokunnat. Juliste, 
Koirat ja metsästys. Näyttely Suomen Metsäs-
tysmuseossa  8.5.1993-31.3.1994. 

38. Teemu Aalto, emt.  passim,  mutta erityisesti 
kultaseppä  V.  E.  Tammelinin Ruotsissa jul-
kaisemista kirjoituksista  s. 59.  Hyvistä ulko-
maisista suhteista kertoo myös esim. Volmari 
Kannisen muistikirja, jossa  on  paljon sekä 
pohjoismaisia että muita eurooppalaisia osoit-
teita. Ehkä eniten häntä tuntuu kiinnostaneen 
yhteistyö tunnetun ruotsalaisen hevos- ja koi-
ramiehen kreivi Hamiltonin kanssa.  VA  Vol-
mari Kannisen kokoelma  5. 

39. Teemu Aalto, emt.  passim,  mutta erityisesti  s. 
22  ja  113-117. 

40. Rekisteriin kirjoitettiin kaikki ilmoitetut, jol-
lain tavalla puhdasrotuiset koirat, kun sen si-
jaan varsinaiseen rotukirjaan otettiin ainoas-
taan ne, joiden sukutaulu käsitti ainakin kaksi 
sukupolvea ja oli "täydellisesti oikea" tai pol-
veutuivat rotukirjaan merkityistä koirista tai 
olivat saaneet näyttely- tai koepalltinnon. Aar-
re Läntinen, Suomen Ajokoirajärjestön histo-
ria  1902-1992,  painamaton käsikirjoitus  s. 7.  
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Lapsin keisariksi kutsuttu metsänhoitaja Hugo 
Richard Sandberg oli myös innokas koiramies. 
Valokuva Museovirasto. 

vuosisadan vaihteessa jo yli tuhat.' 
Suomen Kennelklubin ensimmäiset vuo-

det loivat täten tukevan perustan tulevien 
vuosikymmenien kehitykselle. Heti vii-
me vuosisadalla vakiinnutettiin näet 
useimmat myöhemmät toimintatavat, näyt-
telyistä42  julkaisuihin ja kilpailuihin. Nä-
mä ovat säilyneet, vaikka koirien määrä 
on myöhemmin moninkertaistunut, uusia 
rotuja on tullut paljon lisää ja metsästys-
koirat ovat saaneet antaa tilaa sekä palve-
lus- että seurakoirille. Vaikka kenneltoi-
minnan päämäärät ovat 1900-luvulla laa-
jentuneet ja menettelytavat rikastuneet, 
työn varsinaisia tavoitteita ei ole jouduttu 
asettamaan kyseenalaisiksi. 

Sekä yleisten kenneltoiminnan pää-
määrien että toimintatapojen nopean va-
kiinnuttamisen ohella toinen ensimmäis- 

ten  vuosien keskeinen ja osittain pysyvä 
saavutus oli kotoisten koirarotuj  en  kehit- 
täminen. Ennen Kennelklubin perusta- 
mista Suomeen oli tuotu vapaasti ulko-
mailta erilaisia ajo- ja seurakoiria,43  jotka 
olivat risteytyneet sekä keskenään että 
maassamme alkuperäisenä pidetyn suo-
malaisen pystykorvaisen maatiaismet- 
sästyskoiran kanssa. Tämä vanhastaan 
syntynyt tilanne koettiin nyt hämmentä-
väksi ja erityisesti metsästyskoirien laatu 
huonoksi,44  joten jo ensimmäisen oman 
koiranäyttelyn avulla oli tarkoitus selvit-
tää, "josko olisi mahdollista Suomessa 
yleensä tavattavasta ajo(jänis-)koirasta 
muodostaa itsenäinen rotu, sekä määrät-
tävä rodun tuntomerkit Suomen haukku-
valle lintukoiralle".45  

Tavoitteita oli siis kaksi: oli jalostetta-
va sekä suomalainen ajokoira että hauk-
kuva lintukoira. Koirien lähtötilanteet 
poikkesivat selvästi toisistaan, sillä eri-
laisista ajokoirista oli vasta muodostetta-
va yhtenäinen rotu, mutta haukkuva lin-
tukoira oli palautettava entiseen mahdol-
lisimman alkuperäiseen tasoonsa46  etsi-
mällä lajin parhaita yksilöitä ja vahvista-
malla sitten rodun tuntomerkit. 

Haukkuvan lintukoiran rotumerkit vah-
vistettiin jo  1892.  Niiden pohjana oli 
metsänhoitaja  Hugo Richard  Sandbergin 
eli tulevan  Lapin  keisariksi kutsutun mie-
hen ehdotus. Toinen metsänhoitaja  Hugo 
Roos  kierteli Kainuussa ja rajantakaises-
sa Karjalassa etsimässä ja ostamassa koi-
ria. Etsinnässä oli vaikeuksia, sillä vaik-
ka jalostukseen haluttiiin saada itärajan 
koiria itärajan takaakin, ennen muuta  Uh-
tuan  ja Repolan tienoilta, varovaiset omis-
tajat halusivat pitää koiransa kotona "sil-
män alla" uskaltamatta tuoda niitä näytte-
lyihinkään.47  Rotumääritelmä uusittiin vii-
si vuotta myöhemmin, jolloin koiralle an-
nettiin uusi nimi: siitä tehtiin suomalai-
nen pystykorva. Vaikka määritelmää  on  
myöhemminkin korjattu, tämä vuosikym- 
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meniä myöhemmin maamme kansallis- • 41. Toimintaan kuului edelleen muun muassa 

koiraksi julistettu rotu vakiintui siis jo ••. 	pentujen lahjoittaminen klubille, joka sijoitti 

Kennelklubin alkuvuosina." niitä päteviksi katsomilleen kasvattajille. 
42. Näyttelyiden järjestelyissä kiinnitettiin erityis- 

Åjokoirien laita oli osittain toisin. En- . 	tä  huomiota kansainvälisyyteen. Ensimmäi- 
simmäiset suomalaisen ajokoiran rotu- 	sessä suomalaisessa näyttelykutsussa todettiin 

merkit vahvistettiin tosin nopeasti jo " 	useimmissa sivistysmaissa toimeenpannun 
viimeisten vuosikymmenien kuluessa suurem- 

1893, heti kun kahdesta ensimmäisestä 	pia  tai pienempiä rotukoirien näyttelyitä. Esi- 
koiranäyttelystä oli löydetty 11 hyväksyt- 	merkkiä näytti tässäkin asiassa Englanti, jota 

a9 	 olivat seuranneet yhtä hyvin Euroopan muut tävänä pidettyä koiraa. Suomessa ei 	maat Tanskaa, Norjaa ja Ruotsia myöten sekä 
kuitenkaan ollut tällöin yhtenäistä ajo- 	Amerikka. Kiertokirje 1891 kutsuna Suomen 
koirakantaa eikä liene koskaan ollut - 	Kennelklubin näyttelyyn. Koirat ja metsästys. 

toisaalta sellainen on tulkittu olleen 	Näyttely Suomen Metsästysmuseossa 8. 5. 

1800-luvun alkupuolella - vaan Suo-
meen oli tuotu monesta eri maasta ja eri 
aikoina koiria, joten täällä oli paljon eri-
laisia ajokoiria. Hyvän kuvan yleisestä 
koirakannan sekaisuudesta antaa jo Ken-
nelklubia perustamaan kokoontuneiden 
miesten koirat, sillä heillä oli yhtä hyvin 
englantilaisia kettukoiria kuin schillerei-
tä ja saksanseisojia sekä monia muita 
ulkomaista alkuperää olevia koiria.  Matti  
Äyräpää ilmoitti kysymysmerkin kera 
omistavansa  2  kotimaista (?) jäniskoiraa, 
kun taas Hj. Schulmanilla oli  3  kotimais-
ta ajokoiraa.50  Tuontikoirien rinnalle oli 
ehtinyt muodostua paikallisia koirakan-
toja, kun useat metsästäjät ja koiraharras-
tajat jalostivat omia koiriaan. Toisaalta 
yleisestä kirjavuudesta huolimatta monet 
suomalaiset ajokoirat olivat sukua keske-
nään.51  

Koska Suomessa oli siis paljon erilai-
sia ajokoiria, niistä  vain  murto-osa täytti 
vuoden  1893  punaruskean suomalaisen 
ajokoiran rotumääritelmän ehdot ja enem-
mistö ajokoirista oli risteytettyjä. Ylei-
nen ihanne poikkesi rotumääritelmästä, 
sillä useimpien suosikkeina olivat mus-
tanruskeat Schillerin ja Hamiltonin koi-
ria muistuttaneet ajokoirat. Tästä syystä 
vuodesta  1900  rotukirjaan ei merkitty 
enää yhtään suomalaista ajokoiraa, aino-
astaan sekarotuisia ajokoiria. Suomalai-
sen ajokoiran rotumerkit uusittiin  1908,  
mutta nytkään ne eivät saaneet kasvatta- 

• 

• 

• 
• 

• 
• 1993-31.3. I994.  
• 43.  Osa koirista oli jopa sellaisia rotuja, joita ei 
• nyttemmin tunneta, esim. silkkivillakoira;  Bo- 
' 	nite-nimestään päätellen rouva Henriette Silf-

wiuksen lemmikki saattoi olla ranskalaista su- 
. 	kuperää. Borgå  Bladet  4. 1. 1873  n:o  1.  
• 44.  Esim. Erkki Tuominen, Pikinokka pystykorva. 
• Suomalaisen pystykorvametsästyksen opas. 
' 	Hämeenlinna  1988, s. 20.  
• 45.  Teemu Aalto, emt.  s. 95. 

46.  Tähän viittasi muun muassa  Sporten-lehdessä 
joulukuussa  1890  julkaistu kirjoitus, jossa 

• määriteltiin pystykorvaa niin, että "sen rauhal- 
• lisuus  on  kova ja sen uskollisuus uhmaa kuo- 
• lemaa". Koska Suomen Kennelklubi oli aloit-

tanut rotukirjan, jokainen suomalainen koi- 
. 	ranystävä odotti myös maan vanhimman koi- 
• rarodun pääsevän mukaan.  Sporten  15. 12. 

1890,  suomennos Koirat ja metsästys. Näytte-
•  ly  Suomen Metsästysmuseossa  8.5. 1993-31.  
• 3. 1994. 

47.  Erkki Tuominen, Pikinokka pystykorva. Suo- 
. 	malaisen pystykorvametsästyksen opas.  Hä- 
• meenlinna  1988, s. 28-30. Emil  Penttisen kirje 
• kirjoittajalle. 
'  48.  Pystykorvan jalostusta  on  tutkittu paljon; 

esim.  Heikki  Sarparanta, Suomenpystykorva-
kansalliskoiramme,  s. 1. s. a. s. 4-9.  Suomen 
Pystykorvajärjestö  20  vuotta  1938-I958,  

• Myllykoski  1975, 2.  painos, Antti Tantun  ar- 
• tikkeli  s. 5-9.  
• 49.  Aarre Läntinen, Suomen Ajokoirajärjestön  his- 
• toria  1902-1992,  painamaton käsikirjoitus  s. 7.  
.  50.  Teemu Aalto, Suomen Kennelliitto -  Finska  
• Kennelklubben ry:n historia  I  osa  1889-1935,  
• Jyväskylä  1991,  liite. 
• 51.  Heistä olivat tunnetuimpia ja merkittävimpiä 

Suomen metsästyskuninkaaksi kutsuttu piik-
• kiöläinen kartanonomistaja  Johan Jacob  

Maexmontan  (1796-1884),  joka kasvatti yli  
100  ajokoiraa ja häntä pari polvea nuorempi 
porilainen kultaseppä  E.  V.  Tammelin  (I846-
1932),  joka jalosti ja koulutti vuodesta  1873  
yli  200  ns. tammeliinaria. Hänen koiransa 
Trissan ja  Hurtig  ovat suomenajokoirien  kan- 
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Matti Äyräpää tunnetaan tavallisimmin Suo-
men hammaslääketieteen isänä, mutta hän oli 
myös innokas koiramies. Valokuva Museovi-
rasto. 

Perustajia 

Kennelliiton perustajista on Volmari 
Kannisen ohella mahdollista poimia 
vain muutamia esimerkkejä.  E.  Bons-
dorff oli ilmeisesti 1842 syntynyt 
Ernst Jakob Valdemar, joka oli mate-
matiikan lehtorina Suomalaisessa 
normaalilyseossa ja siten Volmari 
Kannisen kollegoita, tunnettu op-
pikirjojen tekijä. Ålexander Crohn-
hjelm oli syntynyt 1844, opetti venä-
jää Polyteknisessä instituutissa ja toi-
mi myös erilaisissa tehtävissä kenraa-
likuvernöörin kansliassa. Werner Ta-
waststjema oli syntynyt 1848 ja toimi 
hänkin Bonsdorffin tapaan Suomalai-
sen normaalilyseon lehtorina. Hänet 
tunnetaan myös etevänä historiantut-
kijana. 

Matti Äyräpää (1852-I928) oli 
Suomen kuuluisimpia lääkäreitä, 
Duodecimin puheenjohtaja vuosina 
1881-1906, Suomen Hammaslääkä-
riseuran perustaja ja tunnettu yhteis-
kunnallinen vaikuttaja, joka oli muka-
na luotaessa Kansallis-Ösake-Pank-
kia, vakuutusyhtiö Suomea ja vastaa-
via laitoksia. Lääkäri Onni Ruuth tun-
netaan huonommin; tämä 1858 synty-

nyt mies toimi eri kunnanlääkäritehtävissä Karjalassa, kunnes vakiintui rauta-
tielääkäriksi Åntrea — Jaakkima -linjalle 1895 lähteäkseen sieltä Lappiin. Hän 
toimi myös urheilun parissa. Daniel Johannes Waden (1850-1900) perusti 1876 
Helsinkiin työpajan, aloitti Helsingin puhelinverkon luomisen 1882, oli Helsingin 
puhelinyhdistyksen toimitusjohtajana 1883-1901 ja perusti Etelä-Suomen kau-
punkien välisen puhelinyhtiön. Kartanon omistajiin liittyvät sukunimet  Schulman  
— Hjalmar  Schulman  oli sekä lohjalaisen Suur-Teutarin osaomistaja että luonnon-
tieteen opettaja ja lintutieteilijä —  von  Knorring, Ehrnrooth ja Boije, kun taas 
Fazer, Tilgman ja Bensow edustivat pääkaupunkilaista liikemiespiiriä.  G.  Kerp-
pola viittaa kangasalalaiseen rustholliin. Gripenbergit olivat sekä vanhaa aatelis-
sukua että erittäin tunnettua sivistyneistöä. Monet perustajat olivat keski-ikäisiä 
tai nuorehkoja miehiä, jotka olivat jo ehtineet osoittaa pätevyytensä työelämässä. 
Kokonaisuudessaan he edustivat sekä aatelisia perinteitä että vuosisadan loppu-
puolella yhteiskunnassa yhä enemmän esille pääseviä voimia, sekä liikennettä ja 
tietoliikennettä että luonnontieteellistä ajattelua. 
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jien yleistä hyväksyntäää.52  Kennelklubin 
säännöissä asetettu ajokoiratavoite saa-
vutettiin siis alkuvuosina  vain  puoliksi, 
kun tähän koirarotuun kiinnitettiin paljon 
huomiota, mutta yksityisten ja siitosyh-
distysten ponnistelut jäivät osittain he-
delmättömiksi. 

Kennelklubin alkuvuosien yleistä me-
nestystä voi selittää eri tavoin. Sen perus-
tajat olivat sekä taloudellisesti että sivis-
tyksellisesti suomalaisen yhteiskunnan 
yläluokkaa, jolle koiraharrastuksen vaa-
timat taloudelliset panokset olivat merki-
tyksettömiä. Mukana oli yhtä hyvin aate- 
lisia kartanonomistajia, varakkaita hel-
sinkiläisiä liikemiehiä, tottuneita kynän- 
käyttäjiä Juhani Åhoa myöten53  kuin va- 
listuneimpia virkamiehiäkin. Kennelklu-
bi ymmärsi myös tarttua merkittäviksi 
koettuihin yleisiin kysymyksiin ja lähti  
1892  ajamaan koiraveroa, jotta Suomes-
sa päästäisiin irti kuljeskelevista rakeista. 
Senaatti piti hanketta hyvin tärkeänä ja 
lähti kokoamaan lausuntoja hyvin laajal-
ti.54  

Kennelklubi perustettiin kaksikielisek-
si. Jäsenten äidinkieli oli ruotsi, suomi tai 
osittain jokin muu, saksa tai venäjä, mut-
ta kielestä ei tullut erottavaa tekijää, kos-
ka kaikki olivat käyneet kouluja. Klubin 
jäsenistö muodostui selkeästi  vain  sääty-
läisistä. Talonpoikaisväestö sai erikoislu-
van tuoda näyttelyyn haukkuvia lintukoi-
ria, jos koirat olivat todistettavasti met-
sästyskelpoisia, mutta hyvänkään koiran 
rahvaaseen kuuluneen omistajan ei silti 
edes oletettu pyrkivän Klubin jäseneksi.55  

Kennelklubi herättikin yhtenäisyydel-
lään huomiota.56  Vain  naiset puuttuivat, 
mikä selittää sitä, että osittain miehet oli-
vat mukana maskuliinisessa klubissa 
"uhraten jopa kotoisen onnensakin".57  
Isänmaallisuus yhdisti kaikkia58  ja var-
sinkin suomalaisen haukkuvan lintukoi-
ran etsiminen ja jalostaminen yhdisti koi-
ratyötä  1800-luvun yleiseen karelianis- 

miin, koska parhaat yksilöt etsittiin ja 
löydettiin Itä-Suomesta ja suuriruhtinas-
kunnan rajojen ulkopuolisesta Karjalas-
ta. Kielikiistat ja poliittiset riidat olivat 
tuntemattomia, kun ensimmäistä  Turen-
gissa  1893  pidettyä ajokoetta seurasi  
1893  yhtä hyvin Nya  Pressen,  Päivälehti 
kuin Uusi Suometarkin.59  

Kennelklubin yhtenäisyys jäi kuiten-
kin lyhytaikaiseksi. Koiraharrastus levisi 
nopeasti koko maahan, koska uudet lii-
kenneyhteydet, sekä rautatiet, lennätin ja 
puhelin että kirjapainotekniikan edisty- 

tavanhemmat. Aarre Läntinen, Suomen Ajo-
koirajärjestön historia  1902-1992,  painama-
ton käsikirjoitus  1993, s. 4-5. 

52. Asiasta tarkemmin Aarre Läntinen, Suomen 
Ajokoirajärjestön historia  1902-1992,  paina-
maton käsikirjoitus  1993,  erityisesti  s. 4-10.  
Ensimmäisten vuosien rekisteröinneistä ja 
vuoden  1893  rotumerkit Teemu Aalto, emt.  s. 
72-80. 

53. Hän suunnitteli uusia kirjoituksia vielä hieman 
ennen kuolemaansa. Juhani Ahon kirje  16. 2. 
1921.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

54. VA  STO  AD 1188a/55 1892. 
55. Teemu Aalto, emt.  s. 96.  — Viime vuosisadan 

ja vielä  1900-luvun alunkin yhteiskunta poik-
kesi jyrkästi myöhemmästä, koska läheskään 
kaikki suomalaiset eivät osanneet lukea tai kir-
joittaa. Vuonna  1890 vain 21,1  % hallitsi mo-
lemmat taidot ja vielä vuosisadan vaihteessa-
kin  vasta  40,8  %. Esim. Pirkko Leino-Kaukiai-
nen, Kirja koko elämä. Gummeruksen kustan-
nustoiminnan historia. Jyväskylä  I990, s. 8. 

56  "Suomen koirat kumminkin ovat toistaiseksi 
viihtyneet yhteisessä  Kennel-klubissa", totesi 
Hannes Gebhard vuosisadan lopussa. Jussi 
Kuusanmäki, Tietoa, taitoa, asiantuntemusta.  
Helsinki  eurooppalaisessa kehityksessä  1875-
1917.2.  Hist. arkisto  99:2.  Jyväskylä  1992, s. 
14. 

57. Teemu Aalto, emt.  s. 37. 
58. Sääntö ei tosin ollut poikkeukseton, sillä Ken-

nelklubin perustajasta Volmari Kannisesta tuli 
bobrikovilainen —  fil.  lis. Jussi Kuusanmäen 
tiedonanto — mutta niinpä hän ajautuikin eroon 
yhdistyksestä.  

59. Aarre Läntinen,  em.  käsikirjoitus  s. 9.  
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kartta 1. Suomen Kennelklubin liittoutuneet yhdistykset 1934-1938. Koiraharrastus levisi paljon rautatei-
tä pitkin ja kattoi Suomen idästä länteen sekä etelästä Rovaniemelle asti.  

minen  mahdollistivat sekä ihmisten ja 
koirien että tietojen eli puheen, painetun 
sanan ja kuvan entistä nopeamman ja hel-
pomman liikkumisen eri puolille maata.  
Jo  perustajien joukossa oli niitä, joiden 
juuret olivat pääkaupungin ulkopuolella. 
Toiseksi koiria oli monenlaisia, sekä eri- 

laisia metsästysrotuja että muiden rotu-
jen edustajia, joten yhden klubin puitteis-
sa oli ennen pitkää mahdotonta tyydyttää 
kaikkien koiranomistajien perustarpeita, 
vaan kehitys vei erikoistumista kohti; tä-
mä linja oli monipuolistamassa mutta toi-
saalta osittain myös hajoittamassa yhdis- 
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tystä. Eri metsästysrodutkin olivat keske-
nään hyvin erilaisessa asemassa, sillä 
varsinkin englantilaiset lintukoirat periy-
tyivät rotuina jo satojen vuosien takaa ja 
olivat päässeet eri maissa rotukirjojen en-
simmäisiksi roduiksi, joten suomalainen-
kin kanakoiratyö oli ennen muuta ulko-
mailta tuodun koira-aineksen jalostamis-
ta ja muualla kehitetyn toiminnan harras-
tamista kotoisissa puitteissa, ei uuden ro-
dun tai uusien käytäntöjen luomista. 
Myös harrastajakunnaltaan metsästys-
koirat poikkesivat jyrkästi toisistaan, sil-
lä kanakoirat olivat yhteiskunnan kaik-
kein korkeimman ruotsinkielisen luokan 
harrastuksena suurissa kartanoissa, kun 
taas erityisesti haukkuvalla lintukoiralla 
metsästäminen oli vanhastaan rahvaan 
tapana. Åjokoirien pitäminen sijoittui so-
siaalisella asteikolla näiden ääripäiden 
väliin. Ja kolmanneksi esiin nousi henki-
lökohtaisia ristiriitoja. 

Ensimmäiset ajatukset koiratoiminnan 
erikoistumisesta esitettiin jo järjestöä pe-
rustettaessa, mutta toteutunut ehdotus kä-
siteltiin vasta kevättalvella 1900. Tällöin 
alkoi kehitys, joka johti sekä  Kennel-
klubin monipuolistumiseen ja toiminnan 
rikastumiseen että osittaiseen hajaantu-
miseen ja ristiriitoihin. Osittain erikoistu-
minen perustui koirien käyttötarkoituk-
sen ja rotujen mukaiseen työnjakoon, kun 
Kennelklubiin syntyivät uuden vuosisa-
dan alussa pystykorva- ja lintukoira-
osastot kehittämään erityisesti näiden 
koirien metsästysominaisuuksia. Foxter-
rieriklubi toimi luonnollisesti oman ro-
tunsa edistämiseksi.' 

Samalla kehitys merkitsi myös ken-
neltoiminnan maantieteellistä jakaantu-
mista. Kennelklubi perustettiin pääkau-
pungissa, mutta sen jäsenmäärä kasvoi 
nopeasti koiraharrastuksen levitessä ja 
monipuolistuessa.61  Suomi on maantie-
teellisesti niin suuri, että jäsenkentän 
ulottuessa Helsingistä Ylitornioon syntyi  

luonnollisesti paikallisia yhdistyksiä. Vaik-
ka liikenneolot kehittyivät, oli mahdoton- 
ta mahtua yhteen klubiin ja kokoontua 
vain Helsingissä. Osittain syntyi samalla 
kertaa sekä rodun mukaista että maantie-
teellistä jakaantumista, sillä ajokoira-
osastot perustettiin sekä Etelä-Suomeen 
että Karjalaan. 

Ennen pitkää maantieteelliset erot alet-
tiin mieltää pääkaupungin ja muun Suo-
men vastakohtaisuudeksi, ja tähän liittyi 
yleissuomalaisen yhteiskunnallisen kehi-
tyksen heijastumana kielikysymys: Hel-
singin klubin tulkittiin muodostuvan 
ruotsinkielisistä herroista, joiden vasta-
painona oli suomenkielinen Suomi. On 
mahdollista, että tähän käsitykseen on 
johtanut ja sitä on edelleen voimistanut 
paitsi Kennelklubin jäsenistön todellinen 
rakenne myös se vaikutelma, joka maa-
seudulla syntyi pelkästä klubi-nimestä. 
Jos järjestön nimeksi olisi tullut esim. 
Kennelyhdistys, sitä ei olisi koettu yhtä 
sulkeutuneeksi ruotsinkielisten herras-
miesten väliseksi toiminnaksi. Jyrkim-
min pääkaupungin tunsi kahleekseen Vii-
purin osasto, joka ryhtyi ennen ensim-
mäistä maailmansotaa itsenäiseksi  Vii- 

60. Suomen Terrieriklubi perustettiin  1906,  mutta 
jo neljä vuotta aikaisemmin oli pidetty ensim-
mäiset luolakokeet. Ennen ensimmäistä maail-
mansotaa terrieriharrastus oli vilkasta, koska 
Suomesta oli hyvät yhteydet Pietariin. Tosin 
koiria ostettiin myös Englannista ja Saksasta.  
Uno  Tötterman,  Glimtar från  terriersporten i  
Finland.  Dansk  Terrierblad  1952  n:o  3. 

61. Eräs osoitus koiraharrastuksen vuosisadan 
alun laajuudesta  on se,  että kauppias Eugen 
Tschepurnoff, pianonvirittäjä  Albin  Askolin ja 
urkuri  Waldemar  Nordbäck  anoivat lupaa pe-
rustaa  Ab  Kaunisto  Hundgård  Oy -nimisen 
yrityksen Nurmijärvelle valmistaakseen ja 
myydäkseen koiranleipää ja muuta -ruokaa 
sekä harrastaakseen koiranjalostusta ja kasva-
tusta.  VA  STO  AD 448/442 1905.  
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purin Klubiksi ja ilmoitti  vain  assosioitu-
vansa emäklubiin.62  Kysymys oli tuskin 
pelkästään kielestä vaan siitä, että maan 
toiseksi suurin kaupunki, jolla oli hyvät 
suhteet Pietariin, tunsi olevansa yleensä- 
kin liian voimakas alistuakseen paljon 
meidän päiviämme pienemmän Helsin-
gin63  alaisuuteen. 

Kennelklubin sisäinen vastakohtai-
suus ei ulottunut porvariston ja vasem-
miston väliseksi; koiramiesten poliittinen 
kanta tuli ilmi erityisesti vuoden  1918  va-
paussodassa. Karjalassa kolmasosa jäse-
nistöstä oli mukana valkoisten puolella 
joko ase kädessä tai muuten eikä punais-
ten joukkoon erehtynyt kuin yksi mies. 
Kenneltoiminta ymmärrettiin niin yksi-
puolisesti yläluokan harrastukseksi, että 
punaisten terrori kohdistui myös herras-
väen koiriin.64  

Pääkaupungin ja muun Suomen vasta-
kohtaisuuden sekä kielirajan ohella ken-
neltoimintaan syntyi myös henkilökoh-
taisia ristiriitoja. Pääosin oli kysymys yk-
silöllisistä näkemyseroista, koska  on  in-
himillistä pitää juuri omaa koiraa ja omia 
kokemuksia kaikille toisillekin tarjotta-
vina normeina. Åjokoirakiistojen väitetään 
johtaneen jopa yksityisiin vihasuhteisiin, 
mutta kanakoiramiehet olivat paljon rau-
hallisempia." Vastakohtaisuudet liittyi-
vät osittain yhteiskunnalliseen kehityk-
seen, kun vanhan aatelin tulkittiin kiiste-
levän nousevan rahavallan kanssa.66  Pää-
asiassa oli kuitenkin riitaa  vain  koirista, 
mitä todistaa  se,  että ristiriitoja oli paljon 
vähemmän itse klubissa kuin osastoissa 
ja yhdistyksissä. Ja toisaalta  on  korostet-
tu myös koiratoiminnan sopuisuutta.67  

Ensimmäisiä saavutuksia 

Kennelklubin saavutuksia on helppo ar-
vioida, jos koiratoiminnan kehitystä aja-
tellaan klubin sisäisenä toimintana.  Mer- 

kittävimmiksi nousevat kotimaisten met-
sästyskoirarotujen kehittämiseksi tehty 
työ68  ja suomalaisen kenneltoiminnan tu- 
levien vuosikymmenien toiminnan orga-
nisointi näyttelyineen, rotukirjoineen ja 
kilpailuineen.69  Koirien terveyteen ei 
kiinnitetty vielä huomiota eikä moneen 
tulevaankaan vuosikymmeneen. 

Yleissuomalaisittain  on  vaikeampi ar-
vioida Kennelklubin tai yleensä  kennel- 
toiminnan merkitystä. Toisaalta  on  myön-
nettävä, että koiranäyttelyt herättivät 
yleistä kiinnostusta; yleisö reagoi herkäs-
ti kaikkeen uuteen. Toisaalta  on  hankala 
tietää, missä määrin esimerkiksi 1900-1u-
vun alkuvuosien tunnetuin suomalainen 
koira miellettiin metsästäväksi puhdasro-
tuiseksi englanninsetteriksi ja missä 
määrin ainoastaan sortovuosien isän-
maallisimman miehen eli omistajansa 
Eugen Schaumanin uskollisimmaksi ys-
täväksi. 

Järjestäytyneen kenneltoiminnan mer-
kitystä  on  vaikea arvioida myös koiraro-
duittain tai koirien käyttölajin perusteel-
la. Vaikka Kennelklubi teki hyvin arvo-
kasta työtä metsästysrotujen kehittäjänä, 
kaikki maan metsästäjät eivät suinkaan 
liittyneet järjestöön, vaan metsästyskoi-
ria omistivat ja käyttivät kirjaimellisesti 
lukemattomat muutkin kuin Kennelklu-
bin jäsenet. Metsästysseurojen oma ken-
neltyö kehittyi  1900-luvun alkuvuosina 
voimakkaasti, kun ne hankkivat hyväsu-
kuisia koiria.70  Seurakoira-alalla ei ollut 
vastaavaa rinnakkaisjärjestöä, mutta toi-
saalta Kennelklubissakin seurakoirat jäi-
vät alkuvuosikymmeninä toisarvoiseen 
asemaan. Vähiten järjestäytynyt  kennel-
toiminta varmasti vaikutti maalaisten 
vahteina ja yleiskoirina pitämiin eläi-
miin. Suomalaiset elivät ennen itsenäis-
tymistään vielä suurelta osin vanhassa 
luokkayhteiskunnassa, jossa tunnettiin 
selviä säätyrajoja. Åjat olivat tosin no-
peasti muuttumassa, koska valtiopäivä- 
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edustajat valittiin yleisen äänioikeuden 
perusteella ja sosialismi levisi ympäri 
maata. Koska kenneltoiminta oli enim-
mäkseen varakkaimpien, sivistyneimpi-
en ja suurelta osin ruotsinkieliseen väes-
tönosaan kuuluvien herrasmiesten ajan-
vietettä, talonpoikaisväestön ja muiden 
niin sanottuun tavalliseen kansaan kuulu-
neiden suomalaisten voi olettaa pikem-
minkin vierastaneen rotukoiria ja niiden 
ehkä laiskoiksi katsottuja isäntiä kuin 
pyrkineen omaksumaan vaikutteita. 

Täydellisimmin Kennelklubi oli vai-
kuttamassa suomalaiseen palveluskoira-
toimintaan, joka oli samalla herättämässä 
runsaasti yleistä mielenkiintoa. Palvelus-
koiratyön aloite ei tosin tullut Kennelklu-
bin piiristä, vaan siitä kirjoitti 1900-1u-
vun alkuvuosina päivälehtiin eläinlääkäri 
Johan  Brüning,"  ja sen sai käytännössä 
aikaan nuori ratsumestari Henrik Calo-
nius, joka siirtyi 1906 poliisiksi ja seurasi 
tiiviisti kansainvälistä kehitystä. Saksas-
sa 1903 aloitettu poliisikoiratoiminta sai 
hänet hankkimaan 1908 muutamia koiria 
Helsingin poliisilaitokselle, ja samana 
vuonna hänet lähetettiin Pietariin saa-
maan oppia. Suomalaisista koirista ei ol-
lut kansalaiskeskustelun mielestä poliisi-
koiriksi. Lehdistö ja asiantuntijat esittivät 
asiasta keskusteltaessa mielipiteinään, 
ettei poliisikoiralla saanut olla metsästys-
vaistoa, koska työstä ei sopinut karata 
jänisjahtiin. Pystykorva oli kelvoton, 
koska se nalkutti. Oikean poliisikoiran 
piti olla voimakas, notkea, rohkea, oppi-
vainen ja viisas; vaatimukset täyttivät 
vain "Airdaleterrieri, Saksanpaimenkoira 
ja Doppermanpincheri". Calonius sai 
matkustaa seuraavana vuonna Saksaan 
ostamaan kaksi saksanpaimenkoiraa ja 
kaksi dobermannia.'Z  

Henrik Calonius levitti palvelukoira-
harrastusta myös työpaikkansa ulkopuo-
lelle, sillä hän perusti 1910 Kennelklubin 
yhteyteen Polishundsklubben-nimisen 

:  62.  Teemu Aalto, emt.  passim,  mutta erityisesti  s.  
. 	151. 

63.  Väkiluvultaan Viipuri oli vuosisadan alussa 
tosin  vain  noin viidennes Helsingistä, mutta 
erityisesti kaupaltaan ja monessa suhteessa 
kulttuuriltaan Viipuri oli maan toinen kaupun-
ki ja sen arvoa lisäsi myös varuskunta, joka 
kasvoi vapaussodan jälkeen maan laajimmak-
si. 

• 64.  Teemu Aalto, emt.  s. 159-160.  
'  65.  Eri rotujen harrastajien muodostamissa yhdis- 
• tyksissä ja järjestöissä  on  myöhemminkin ollut 
• • selviä tunneilmastoeroja, mikä selittynee nii-

den jäsenistön sosiaaliaseman poikkeavuuk- 
silla. Kanakoirien omistajat ovat useimmiten 
olleet suomalaisen yhteiskunnan kaikkein 
ylintä kerrosta, jonka kiireisessä elämässä koi- 

• raharrastus  on  ollut suhteellisesti vähemmän 
tärkeää kuin monen muun rodun harrastaja- 

- 	kunnassa. - Tätä rauhallisuutta voi kuvata Jör- 
• gen  "Jukka" Schaumanin sanoin: "Kanakoira-

miehen täytyy olla kemiallisesti puhdas kai-
kesta pikkutarkkuudesta."  Otto  Ramel,  Kuin- 

- 	ka koulutan kanakoirani. Jyväskylä  1991, s. 9.  
.  66.  Teemu Aalto, emt.  s. 81, 87  ja  129-139.  Myö- 
• hemmästä ajasta katsellen molemmat aatelin 
• ja porvariston välisen riidan edustajat eli 
• vapaaherra Bertel Gripenberg ja tehtailija  Karl  

Fazer olivat  1910-luvun Suomessa yhteiskun- 
. 	nan korkeinta kerrosta. 
• 67.  Pystykorvaosaston  20  ensimmäistä vuotta eli 
• aikaa vuosien  1902  ja  1921  välillä  on  luonneh- 
• dittu parhaan ajateltavissa olevan työnilon,  to- 
•  veruuden ja yhteenkuuluvuuden aikakaudeksi. 
• Yrjö  Koski,  Finska  Kennelklubbens Spetssek- 
. 	tion  1902 16/5 —16/5 1962.  SKK:n Pystykor- 
• vaosasto — FKK:s  Spetssektion  60  vuotta. 
• 68.  Tätä tehtiin monipuolisesti, myös siitosyhdis-

tysten parissa. Esimerkiksi  Träff -rengas pe-• 
rustettiin jo  1910  "sellaisten käyttöominai- 

. 	suuksiltaan ensiluokkaisten ja ulkomuodol- 
• taan tyydyttävien ajokoirien kasvattamista 
• varten, jotka sekä isän että emän puolelta  pol- 
• veutuvat ajokoirasta  Träff  387".  C.  A.  G.  
• Charpantier,  Träff-renkaan perustaminen, sen 
: 	toiminta  1910-1950  ja sen tulevaisuuden 
. 	suuntaviivat. Painamaton käsikirjoitus,  Met- 
• sästysmuseo, Riihimäki. 
• 69.  Yksityiskohtainen arviointi ei ole oheisen  tut- 
• kimuksen tarkoitus, sillä Kennelliiton aikai- 
• simmista vuosikymmenistä  on  olemassa  Tee- 
. 	mu  Aallon kirja Suomen Kennelliitto —  Finska  
. 	Kennelklubben ry historia  I889-1934,  Jyväs- 

kylä  1991.  
• 70.  Juha  K.  Kairikko, Seitsemän vuosikymmentä 
• metsästykselle. Hanko  1991, s. 74.  
:  71.  Esim. Palveluskoiralehti  1940, s. 13-14.  
.  72.  Sakari Lassila, Poliisitoiminta alkaa, painama- 
• ton  käsikirjoitus,  s. 15-16.  
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Englanninsetteri Lucas kilpailee kaikkien aiko-
jen tunnetuimman suomalaisen koiran kun-
niasta, ei tosin ulkonäkönsä vaan uskollisuu-
tensa ansiosta. Valokuva Museovirasto. 

Eugen Schauman 

Suomen kaikkien aikojen tunnetuin 
koira lienee  Lucas,  sillä jälkimaineen 
mukaan "... ajan suurimman miehen 
paras toveri kulkee vielä historiassa-
kin  isäntänsä rinnalla". Kysymykses-
sä oli Eugen Schaumanin koira  Lucas,  
joka esiintyi sortovuosien aikana ym-
päri maata levitetyssä postikortissa ja 
joka jouduttiin lopettamaan pari päi-
vää isäntänsä kuoleman jälkeen. 

Eugen Schauman tunnetaan histo-
riassa yleisesti  vain  yhdestä toiminpi-
teestään, kenraalikuvernööri Bobri-
kovin murhasta ja itsemurhastaan. 
Hän oli Suomen Metsästysyhdistyk-
sen rahastonhoitaja ja erittäin aktiivi-
nen metsästäjä, joka käytti taitavaa, 
vuonna  1901  syntynyttä englannin-
setteriään hyvin ahkerasti ennen muu-
ta teeri- ja peltopyyjahdissa. Ulko-
näöltään  Lucas,  Suomen Kennelklu-
bin rotukirjassa numero  1017,  oli  vain  
keskitason koira, joka palkittiin  2-
vuotiaana Helsingin näyttelyssä  III  
palkinnolla. Isäntänsä teon ansiosta 

siitä tuli paljon kuuluisampi kuin menestyneistä näyttelykoirista. 
Seppo Zetterberg, Viisi laukausta senaatissa. Eugen Schaumanin elämä ja teko. 

Keuruu  1986 s. 139-140  ja kuvaliitteet.  Finska  Kennelklubbens  Kalender och 
Stambok  Band V.  Helsingfors  1905, s. 195.  

alaosaston.73  Yleisö oli kiinnostunut po-
liisikoirista ja harrastus levisi ripeästi, 
sillä Hesperian puistossa Helsingissä 
1911 pidettyjä kilpailuja seurasi noin 300 
henkeä; osanottajia oli 26, osittain Hel-
singin poliisilaitokselta ja osittain yksi-
tyishenkilöitä sekä Suomesta että Venä-
jältä.74  Koirat osallistuivat myös ulko-
maisiin kilpailuihin menestyksellisesti.75  
Poliisikoirat herättivät niin paljon myön-
teistä huomiota, että parin vuoden kulut- 

tua suuren yleisön ihailun ja kunnioi-
tuksen arveltiin nousseen jo liiankin kor-
kealle.76  Kennelpiireissä keskusteltiin 
jatkuvasti kotimaisen poliisikoirarodun 
luomisesta, sillä Suursaaren äkäinen ja 
roteva kalastajakoira olisi ollut sopiva. 
Hanke ei kuitenkaan edennyt. Suursaaren 
koiraa suunniteltiin suomalaiseksi palve-
luskoiraroduksi myös  1920-luvulla, jol-
loin sitä olisi hankittu armeijallekin.77  

Suomalaisia poliisikoiria kasvatettiin 

36 • PENNUSTA PITÄEN 



poliisikoiratarhassa ja ne levisivät ennen 
muuta poliisikäyttöön, mutta niitä myy-
tiin jonkin verran ulkopuolisillekin, sekä 
yksityisille että yhteisöille. Muun muassa 
toinen suomalainen tarkk'ampujaryk-
mentti ja pietarilainen Semenovin kaarti 
hankkivat vahti- ja kirjeenkantajakoi-
ria.78  Varsinaisten suomalaisten sotakoi-
rien historia alkaa kuitenkin vasta va-
paussodasta saavuttaakseen lakipisteensä 
ennen toista maailmansotaa ja sen aika-
na. 

Itsenäisyyden ajan haasteet 

Suomi itsenäistyi 1917, mikä asetti myös 
suomalaisen kenneltoiminnan uuteen vai-
heeseen, sekä suoranaisen maan kansain-
välisesti ulkopoliittisen aseman muut-
tuessa että vähitellen itsenäistymisen ja sii-
hen liittyneiden kipeiden kokemusten 
vauhdittaman kehityksen uudistaessa 
suomalaista yhteiskuntaa. 

Ensimmäinen maailmansota mullisti 
Euroopan karttaa tavalla, joka heijastui 
myös suomalaiseen koiramaailmaan. Iso-
Britannia selviytyi sodasta vähimmin 
muutoksin, sillä se säilytti sekä yhteis-
kuntajärjestyksensä että maailmanval-
tansa. Suomalaistenkin oli siten mahdol-
lista pitää yllä entisenlaisia suhteita ken-
neltoiminnan kantamaahan. Myös Rans-
ka toipui sodasta suhteellisen nopeasti ja 
pysyi sekä länsimaisena demokratiana 
että siirtomaavaltana. Toisaalta sen yh-
teiskunnalliseen kehitykseen sisältyi 
enemmän uudenaikaisia piirteitä kuin 
Englannin. 

Sen sijaan Saksalle ensimmäinen maa-
ilmansota oli kohtalokas, sillä maa selvisi 
sodan tuhoista vasta kansallissosialismin 
militaristisessa hengessä. Suomalaiset 
kokivat kärsivänsä keisarin vallan päät-
tymisestä, ja vaikka osa vanhoista suh-
teista säilyi, poliittinen tai sivistyksel- 

linen saksalaissuuntaus ei saanut itse-
näistyneessä Suomessa enää yhtä varauk-
setonta yleistä kannatusta kuin aikaisem-
min. Kenneltoimintaan saksalaisuus vai-
kutti välillisesti, eläinlääkäreiden kautta. 
Jääkäreissä oli peräti 12 eläinlääketieteen 
opiskelijaa ja kolme valmista eläinlääkä-
riä, joista koiraharrastukseltaan tunne-
tuin oli Markus Kjöllerfeldt. Eniten sak-
salaiset vaikutteet merkitsivät palvelus-
koiratyössä. 

Baltian maat itsenäistyivät Venäjän 
keisarikunnan sortuessa. Erityisesti Vi-
rosta tuli suomalaisille läheinen kielensä 
ja sukulaisuutensa ansiosta, mutta suhtei-
ta rakennettiin myös Latviaan ja Liettu-
aan. Nämä uudet tasavallat koettiin sekä 
ulkopoliittisiksi yhteistyökumppaneiksi 
että tärkeiksi matkailumaiksi. Sen sijaan 
entiset yhteydet yanhaan emämaahan 
Venäjään katkesivat kommunistien pääs-
tyä valtaan. Ennen Neuvostoliiton valta-
poliittisen aseman lopullista vakiintu-
mista suomalaiset pyrkivät tukemaan 
Venäjän valkoisia ja tekemään sukukan-
sojen keskuudessa heimotyötä. Suoma-
laisten oli vaikea ymmärtää, että itäraja 

73. Esim. Runar  M.  Lindroth,  Poliisikoirien alku-
taipaleelta Helsingin poliisilaitoksessa. Palve-
luskoirat  1971  n:o  3 s. 70-71.  Sama, Mietteitä 
kenneltyömme tapahtumista, järkiperäiseen 
keskitettyyn järjestötoimintaan. Suomen Pal-
veluskoiraliiton arkisto.  

74. Helsingin poliisilaitoksen koirat menestyivät 
kilpailussa erinomaisesti. Sakari Lassila, Po-
liisitoiminta alkaa, painamaton käsikirjoitus  s. 
25-26. 

75. Dobermanniuros  Benno von  Volmethal voitti 
Pietarissa keväällä  1914  Venäjän parhaat po-
liisikoirat. Lassila, emt.  s. 46-47  ja  Lindroth, 
em.  artikkeli  s. 73. 

76. Teemu Aalto, emt.  s. 156. 
77. Sakari Lassila,  em.  käsikirjoitus  s. 27  ja  81. 
78. Sakari Lassila,  em.  käsikirjoitus  s. 39.  
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oli erottamassa Karjalan toiseen valta-
kuntaan. Käytännössä tätä osoittaa met-
sästysseurueiden lähteminen rajan toisel-
le puolelle yhtä luontevasti kuin mihin 
tahansa kotimaan kolkkaan.79  Suomessa 
Viipurin kaupungin ja Karjalan Kannak-
sen asema muuttui, sillä Kannaksesta tuli  
raja  itää vastaan. 

Pohjoismaat säästyivät ensimmäisen 
maailmansodan mullistuksilta, mutta suo-
malaiset kokivat ne osittain toisella taval-
la kuin aikaisemmin. Muutos oli kaksi-
nainen, sillä siihen liittyi sekä ulkopoliit-
tinen tukeutuminen ikivanhaan emämaa-
han  ja turvallisuuden etsiminen pohjois-
maisesta yhteistyöstä että kulttuurisuh-
teiden jääminen aitosuomalaisuuden ta-
kia aikaisempaa enemmän suomenruot-
salaisten varaan. 

Kokonaisuudessaan ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeinen Eurooppa poikkesi 
selvästi ennen sotaa eläneestä maanosas-
ta. Siihen mahtui ristiriitaisia tekijöitä, 
sekä demokratian lisääntymistä että tota-
litarismia, samalla kun amerikkalaisuus 
ja tekninen kehitys teki yhteiskunnasta 
entistä liikkuvamman ja vauhdikkaim-
man. Uutena piirteenä oli naisten tulo ai-
kaisempaa enemmän julkisuuteen mies-
ten rinnalle; heidän vapautumisensa nä-
kyi ulkonaisestikin. Sekä hameiden ly-
heneminen, korseteista luopuminen että 
pitkien hiusten leikkaaminen symboloi-
vat naisten vapautumista. Heidän oli tun-
tuvasti aikaisempaa yksinkertaisempaa 
lähteä kodin ovien ulkopuolelle, sekä 
työhön että huvittelemaan. Naisten ase-
man muutosta kuvastivat myös pitkien 
helmojen hylkääminen eli kävelypuvun 
nopea tulo muotiin. Sen sijaan housuasua 
paheksuttiin yleisesti vielä  1930-luvul-
la." 

Myös suomalainen yhteiskunta kehit-
tyi voimakkaasti maailmansotien välissä. 
Maanomistusoloj  en  muutos eli vuokra-
alueiden vapautuminen loi Suomeen uu- 

den  ja runsaslukuisen maanomistajaluo-
kan: pienviljelijät. Heidän valistamisek- 
seen ja heidän elinolojensa kohentami- 
seksi perustettiin uusia järjestöjä ja uhrat-
tiin valtion tukea. Oppivelvollisuus nosti 
kansan sivistystasoa, ja kunnallishallin-
non uudistus toi yleisen äänioikeuden 
myös paikallishallintoon. Kaikki nämä 
uudistukset ja suurelta osin myös kan-
sainväliset vaikutteet saivat aikaan talon-
poikaishengen nousun. 

Toisaalta itsenäistynyt  Suomi  teollistui 
nopeasti, ja sen kaupungit olivat ripeästi 
kasvamassa. Uudet ja kehittyvät liiken-
ne- ja tietoliikenneyhteydet olivat uuden-
aikaistamassa maata.  1920-luku oli mer-
kittävä vuosikymmen, koska tällöin syn-
tyi suomalainen radiotoiminta, rakennet-
tiin ja kohennettiin laajalti maanteitä ja 
luotiin ensimmäisiä linja-autoyhtiöitä. 
Myös henkilöautoliikenne kehittyi niin, 
että  1920-luvulla oli järjestettävä autojen 
rekisteröinti. Åivan uutena liikennemuo-
tona syntyi lentoliikenne. Åikakauden 
oloja kuvaa  se,  että Tallinnaan ehätettiin 
avaamaan suora lentoyhteys ennen kuin 
Tukholmaan, molemmat tosin samana 
vuonna  1924.  Kieltolaki tähtäsi kansan 
raitistamiseen, vaikka sen saavutukset 
kääntyivät päinvastaisiksi.8 ' 

Yhteiskunnallisen kehityksen tulokse-
na oli sekä tasa-arvoistumista että osit-
tain vanhojen vastakohtaisuuksien koros-
tumista ja uusienkin syntymistä. Yhteis-
kuntaluokkien merkitys himmeni, eikä 
syntyperällä ollut enää samaa virallista 
merkitystä kuin aikaisemmin. Vuoden  
1919  perustuslaki karsi viimeisetkin aa-
teliston etuoikeudet, joten tämän jälkeen 
yhteiskunnan ylin sääty oli lopullisesti 
sulautumassa porvarisperäisiin kulttuuri-
ja säätyläissukuihin.82  Kohentuva talous-
elämä, uudistuva lainsäädäntö ja noussut 
kansansivistys hävittivät vanhaa proleta-
riaattia. 

Tämän tasa-arvoistumisen rinnalla 
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Suomessa oli poliittisia vastakohtaisuuk-
sia. Vapaussodan haavat arpeutuivat vä-
hitellen, kun osa vuoden 1918 häviäjistä 
sai palata politiikkaan, mutta olojen 
yleisvaltakunnallisesta 	kehittymisestä 
huolimatta yksityisiin ihmisiin jäi paljon 
vihaa ja kaunoja. Kommunistinen toi-
minta oli kiellettyä, mutta Moskovasta 
johdettu puolue pyrki sekä toimimaan sa-
laa että valtaamaan sosiaalidemokraat-
tisia järjestöjä. Ensimmäistä maailman-
sotaa seurannut inflaatio keinotteluineen 
mullisti taloudellisia olosuhteita ja hei-
jastui tunnettuihin koiramiehiinkin, var-
sinkin Åntti Tanttuun.S3  

Itsenäistyneen Suomen asukkailla oli 
siis menneitä vuosikymmeniä vapaam-
mat mahdollisuudet omaksua vaikutteita 
eri puolilta ja kehittää yhteiskuntaansa, 
mutta toisaalta bolsevistinen rajanaapuri 
ja vuoden 1918 jäljet pelottivat. Tämä 
maaperä synnytti suojeluskunnat, joiden 
tarkoituksena oli turvata sekä sisäistä että 
ulkoista rauhaa. Periaatteessa järjestö oli 
puolueeton, mutta käytännössä sen ohjel-
ma oli porvarillinen ja se oli tukemassa 
maan laillista hallitusta. Miehisen suo-
jeluskunnan taloudelliseksi tukijaksi ja 
varojen hankkijaksi perustettu naisten 
Lotta Svärd -järjestö keskittyi käytännöl-
liseen työhön. 

Suomen itsenäistyminen loi henkistä 
pohjaa isänmaallisuudelle, joka oli osit-
tain joutunut olemaan piilossa autonomi-
an ajan loppuvuosina. Uuden aikakauden 
myötä ja kansainvälisten vaikutteiden 
ansiosta syntyi aitosuomalaisuutta ja po-
liittista äärioikeistolaisuutta, osittain suo-
ranaista fasismiakin. Toisaalta Suomessa 
säilyi myös rauhallisempia elementtejä, 
erityisesti perustuslaillisuutta ja suomen-
ruotsalaisia vapaamielisiä perinteitä. 
Osittain jo taloudellinen 1920-luvun nou-
sukausi mutta erityisesti seuraavan vuo-
sikymmenen lamakausi kärjistivät yh-
teiskunnallisia vastakohtaisuuksia. 

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset 
heijastuivat koiramaailmaan. Vuokra-
maiden  vapautuminen pienensi kartanoi-
den  pinta-aloja, mutta suurtilojen jakami-
nen ei ollut vielä niin laajamittaista kuin 
toisen maailmansodan jälkeen. Åatelisil-
le ja muille yhteiskunnan yläluokkaan 
kuuluneille metsästäjille jäi yhä maita, 
sekä ajokoirille hyviä metsiä että kana-
koiraharrastukseen sopineita peltoaukei-
ta. Mainittakoon esimerkkeinä muutama 
koiramaailmaan liittynyt kartano.  Vana-
jan  Harvialasta erotettiin  57  torppaa ja  53  
muuta tilaa, yhteensä lähes  2 700  hehtaa-
ria, mutta Rosenlewien kartanon koko-
naispinta-ala oli silti yli  11 200  hehtaaria,  

79. Tuntemattoman kirjoittajan metsästyspäivä-
kirja  1922,  Suomen Kennelliiton arkisto.  

80. Matti  Räsänen, Vapaan naisen muoti.  Suomi 
75.  Itsenäisen Suomen historia  2.  Jyväskylä  
1991, s. 110-111.  Käytännön tasolla suoma-
laisten naisten asema muuttui lainsäädännön 
uusiutuessa. Vaikka naiset olivat päässeet 
yliopistoon erivapautta hakematta jo vuodesta  
1901,  vasta  1926 he  pääsivät valtion virkoihin. 
Uusi vuoden  1930  avioliittolaki kohensi tuntu-
vasti vaimon asemaa.  

81. Kieltolaista tarkemmin Jorma Kallenautio, 
Kieltolaki ja sen kumoaminen puoluepoliit-
tisena ongelmana. Alkoholisäätiön julkaisuja  
31.  Jyväskylä  1979. 

82. Omassa keskuudessaan aatelistolla oli jatku-
vasti toki mahdollisuus ylläpitää perinteitään 
sekä kartanoissaan että Ritarihuoneessa, vaik-
ka sääty oli lakannut olemasta yhteiskunnalli-
sesti merkittävä.  

83. Fil.  lis. Antti Tanttu osti vaimonsa kanssa 
heinäkuussa  1917  ensin puolet nastolalaisesta 
Toivonojan kartanosta ja lunasti joulukuussa  
1918  koko kartanon itselleen. Kartanon elämä 
näytti hyvältä; siinä oli  227  hehtaaria peltoa ja  
324  hehtaaria metsää. Kauppaa rahoittaneet 
pankit ja vakuutustyhtiöt hakivat kuitenkin 
Tantun konkurssiin maaliskuussa  1931  ja kar-
tano myytiin pakkohuutokaupalla. Anneli Mä-
kelä, Nastolan historia  III.  Jyväskylä  1991, s. 
124.  Kennelmaailmassa yleisesti mutta väärin 
tohtoriksi mainittu Tanttu joutui lähtemään 
Nastolasta. 
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mistä oli peltoa  571  hehtaaria. Urjalan  
Honkola  pieneni  72  torpan ja  21  mäkitu-
van itsenäistyessä  2 366  hehtaaria, kun 
Furuhjelmeille jäi lähes  6 000  hehtaaria, 
josta peltoa  756  hehtaaria. Åntti Tantun 
vuosina  1918-1931  omistama Nastolan 
Toivonoja oli näiden rinnalla vaatimaton, 
sillä siitä erotettiin  vain 1  mäkitupa ja 
siihen jäi  561  hehtaaria." 

Lainsäädäntö pysyi pitkään ennallaan, 
sillä itsenäisessä Suomessa oli voimassa 
vuoden  1898  metsästysasetus, jota pyrit-
tiin uudistamaan jo  1920-luvulta lähtien. 
Uuden lainsäädännön aikaansaaminen 
oli erittäin vaikeaa, koska metsästäjät 
vastustivat hallituksen suunnitelmia ava-
ta valtion metsät kaikille halukkaille. La-
kiuudistusta vastustanut Kalle Rikala nä-
ki suunnitelmissa lehmänkauppoja, so-
sialisointia ja ryöstömetsästystä sekä 
itänaapurin ja kotikommunistien miellyt-
tämistä. Tasavallan presidentti Svinhuf-
vud jätti tämän vuoden  1933  esityksen 
vahvistamatta, ja seuraavana vuonna an-
netussa laissa palattiin metsästäjiä enem-
män tyydyttäneeseen käytäntöön. Met-
sästysoikeus säilyi pääpiirteissään maan-
omistajilla.85  

Yhteiskunnan uudenaikaistuminen, 
yleisen hyvinvoinnin leviäminen ja eri-
tyisesti liikenteen kehittyminen loivat 
koiraharrastukselle entistä parempia edell-
ytyksiä. Säätyerojen tasaantuminen, kou-
lutuksen yleistyminen ja erityisesti kau-
punkilaisnaisten tulo entistä yleisemmin 
miesten rinnalle sekä työelämään että 
muuhun julkisuuteen86  lavensivat ja mo-
nipuolistivat mahdollisuuksia niin, ettei-
vät koirat liittyneet enää yksinomaisesti 
metsästykseen. Åikakauden kielteiset 
piirteet, pirtukauppaan liittynyt huli-
ganismi ja epäjärjestys saivat aikaan sen, 
että talonvahdit ja muut koirat koettiin 
turvallisiksi. 

Toisaalta maailmansotien välisessä 
Suomessa oli militaristista ja erityisesti  

maanpuolustuksellista henkeä, joka saat-
toi kytkeytyä myös koiran pitoon. Myös 
aitosuomalaisuus ja erityisesti itärajan 
taakse jääneiden heimokansojen parissa 
tehty työ olivat kiinnittämässä huomiota 
vanhoihin ja alkuperäisinä pidettyihin 
suomalaisiin koiriin samalla tavalla kuin 
edellisen vuosisadan karelianismi. 

Samalla yhteiskunnallinen kehitys toi 
kenneltoimintaan vaaroja, sillä koira-
maailmakin saattoi joutua kärsimään se-
kä poliittisen elämän yleisen hajanaisuu-
den että koirien omistajien henkilökoh-
taisten ristiriitojen takia. Kieliriidat ja 
muut maailmansotien väliset poliittiset 
vastakohtaisuudet erottivat ihmisiä jyr-
kästi toisistaan. 

Perinteet jatkuvat 

Kun suomalainen kenneltoiminta jatkui 
itsenäisessä Suomessa sekä edellisen 
kauden perinteiden mukaan että uusissa 
oloissa, vanhaa ja totunnaista oli ennen 
muuta tavoite, puhdasrotuista koirien ja-
lostus. Suomen valtiollisen aseman muu-
tos ei estänyt työn jatkamista eikä tehnyt 
sen päämääriä vanhanaikaisiksi. Uutta 
oli sekä toiminnan laajeneminen ja moni-
puolistuminen että mukautuminen aikai-
semmista poikenneisiin olosuhteisiin. 
Suomalainen yhteiskunta suhtautui koi-
raharrastukseen pääosin myönteisesti. 
Esimerkiksi Yleisradio pyysi 1930 koira-
aiheisia esitelmiä ja uutisia.87  

Maailmansotien väliset vuosikymme-
net olivat vanhojen kansainvälisten suh-
teiden vahvistamisen ja uusien solmimi-
sen aikaa. Suomen Kennelklubilla oli 
paljon kontakteja sekä naapurimaihin 
että kauemmaksi; edellisen aikakauden 
kansainvälisyys oli ollut suurelta osin 
kennelmiesten henkilökohtaisten ystä-
vyyksien varassa, mutta nyt toiminta py-
rittiin saamaan aikaisempaa järjestetym- 
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mäksi. Kun Viroon perustettiin  kennel-
klubi  1930, se  pyysi melkein ensim- 
mäiseksi työkseen yhteistyötä." Tanska 
oli ehdottanut samaa jo viisi vuotta aikai-
semmin.89  Erityisen kiinteät välit solmit- 
tiin luonnollisesti Ruotsiin, erityisesti 
ajokoiratasolla, vaikka toisaalta ruotsa-
laisen kennelmaailman hajanaisuus90  oli 
osaltaan vaikeuttamassa kontaktien yllä-
pitämistä. Kansainvälistyminen jatkui ja 
kiihtyi  1930-luvulla; vuonna  1934  Suo-
men Kennelklubi pääsi vihdoin toivo-
muksensa mukaisesti jäseneksi saksalai-
seen liittoon. 

Suomen Kennelklubin ja myöhemmin 
Suomen Kennelliiton säännöllinen kan-
sainvälinen kirjeenvaihto kattoi 1930-1u-
vulla Pohjoismaiden ohella Englannin, 
Itävallan,  Jugoslavian,  Hollannin, Luxen-
burgin, Portugalin, Ranskan,  Romanian  
ja erittäin vahvana Saksan. Yksittäisiä 
yhteydenottoja oli ympäri maapallon, 
jopa Japaniin ja Amerikkaan. Saksalai-
nen liitto oli nimeltään Reichsverband 
fiir  das  Deutsche  Hundverein. Kirjeen-
vaihdon hoitaminen tuntuu tuottaneen 
osittain kielivaikeuksia, koska erityisesti 
englanninkieliset kirjeet oli käännätettä-
vä suomeksi ennen kuin niihin voitiin 
vastata, kunnes sihteeriksi tuli kielitaitoi-
nen  Paul  Klinge.91  

Ulkomaille välitettiin erityisesti pysty-
korvia ja niitä koskevaa tietoutta. Eng-
lantiin muodostui jopa suomenpystykor-
vaklubi, joka osti koiria muun muassa  S.  
E.  Multamäeltä.92  Ulkoa tuodut koirat 
olivat tavallisesti seurakoiria ja hankittiin 
yleisimmin Englannista tai Ruotsista." 

Kansainvälinen yhteistyö edellytti va-
roja ja kielitaitoa, sillä kirjeenvaihtoa 
käytiin ruotsin kielen ohella saksaksi, 
englanniksi ja ranskaksi. Tätä ei koettu 
periaatteelliseksi vaan ainoastaan käy-
tännölliseksi ongelmaksi, koska osittain 
oli turvauduttava tulkkeihin. Kotimaas-
sakin kielisuhteet muodostivat korkein- 

• 84.  Hämäläisiä kartanoita ja suurtiloja, toimitta- 

a 	neet Eino Jutikkala ja  Gabriel  Nikander.  Hel- 
. 	sinki  1946, s. 84, 379-381  ja  451.  
.  85.  Juha  K.  Kairikko, Seitsemän vuosikymmentä 
- 	metsästykselle. Hanko  199I, s. 139-141  ja 
• 259-269.  
'  86.  Suomalaisten naisten asema kehittyi monella 
• tavalla ja osittain ristiriitaisesti maailmanso-

tien välissä. Vuodesta  1926  naiset pääsivät 
valtion virkoihin, ja jo  1930-luvulla korkea- 

- 	koulujen opiskelijoista oli kolmannes naisia, 
• mutta siitä huolimatta naiset eivät päässeet tai 

edes pyrkineet yhteiskunnan huippuasemiin. 
Opiskelu keskeytyi usein avioliiton solmimi-
seen, ja sivistyneistöpiireissä nainen määritel-
tiin aviomiehensä kautta, rouvaksi. Esim.  
Aura  Korppi-Tommola, Naisten kasvatuksen 
ja koulutuksen kasvatus. Naiskuvista todelli-
suuteen. Hämeenlinna  1984, s. 144-148.  Maa-
seudulla pysyi vallalla edelliseltä vuosisadalta 
periytynyt roolijako, jonka mukaan miehet oli-
vat isäntiä, hoitivat hevoset ja vastasivat kai-
kista  talon  asioista ulos päin, kun taas naiset 
vastasivat lypsykarjasta ja taloudesta samalla 

• kun heidän oli ehdittävä myös pellolle. Viih- 
. 	deteollisuus oli tuomassa naisia esiin, ennen 
• muuta romanttisesti; Oy Suomen Filmikuvaa-

mo, myöhempi  Suomi-Filmi Oy perustettiin 
•  1919,  ensimmäinen äänielokuva valmistui 
• 1931 ja vuonna 1934 Erkki Karu ja Toivo 

Särkkä perustivat Suomi-Filmi Oy:n. Suoma-
laisen elokuvan loistokauden katsotaan osu-
neen vuosiin 1936-1939. Naiskauneuteen 

• kiinnitettiin huomiota erityisesti vuodesta  
1934,  jolloin  Ester  Toivonen valittiin ensim-
mäiseksi suomalaiseksi  Miss  Euroopaksi. • 

.  87.  Yleisradion kirje postileiman päivänä (loka-
kuussa  1930).  Suomen Kennelliiton arkisto, 

• saapuneet kirjeet. 
• 88.  Kirjeitä Virosta esim.  3.4. 1930, 21.5. 1930  ja  

27.5. 1930.  Suomen Kennelklubin arkisto.  
89. Suomen Kennelklubin kirjejäljennös  3. 6. 

1925.  Suomen Kennelliiton arkisto.  
90. Ruotsin Kennelklubi halusi, etteivät suomalai-

set tunnustaisi Torsten Kampin  Populära hun-
dar  -lehteä.  

91. Suomen Kennelliiton arkisto, kirjeenvaihto. 
92. Esim.  Kitty  Ritsonin monet kirjeet. Suomen • 

Kennelliiton arkisto. 
93. "Tuomarinnan" titteliä itsestään käyttänyt An-

na Eklund hankki Englannista skotlanninter-
rierejä; hänellä oli 1931 ongelmia koirien hin-
noissa. Highland-kennelinsä hän perusti 1929. • 
Anna Eklundin kirje Suomen Kennelklubille 

• s.  d.  (1929). Toinen erityisen muistettava koi- 
• tien ostaja ja kasvattaja oli Munkkiniemen 

kartanossa asunut Birger af Forselles, joka toi 
• jo 1920-luvulla Ruotsista hyvin arvokkaita 

mäyräkoiria. Hän kehitti koiransa tasolle, jota 
ei hieman liioitellen sanottuna tunnettu edes 
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Pankin prokuristina koiramaa-
ilmassa tunnettu  Paul  Klinge 
ajokoirineen kävelyllä  1935.  
Samaan aikaan hänet valittiin 
Kennelliiton luottamustehtä-
viin. Kuvan  on  ottanut Aune 
Klinge ja sen omistaa  Matti  
Klinge. 

eL  

taan käytännön haittaa 1920-luvulla, jol-
loin aitosuomalaisuus ei vielä saanut vai-
kutusta koiramaailmassa. Sihteeri Ivar 
Ekberg pyysi tosin eron, koska hän ei 
pystynyt palvelemaan yhä laajenevaa 
suomenkielistä jäsenkuntaa, mutta useim-
mat jäsenet lukivat sekä suomea että 
ruotsia. Ekbergin eron taustalla voi olla 
myös yleistä väsymistä ja välinpitämät-
tömyyttä. Vuonna 1925 hän totesi Ken-
nelklubin ns. vuosikertomuksen olevan 
vielä kokousta edeltäneenä iltana vain 
mustepullossaan.94  

Kotimaassa uusiin oloihin sopeutumi-
nen merkitsi myös kieltolain huomioon 
ottamista. Kenneltoimintaan aikaisem-
min kiinteästi liittyneet virallisten  ko- 

kousten jälkeiset sitsit eli istujaiset oli 
lopetettava, vaikka toisaalta lakia rikot-
tiin yleisesti. Kun junan ravintolavaunus-
sa ei tarjottu alkoholia, evääksi hankittu  
Hennessy  juotiin WC:ssä.95  Englantilai-
sin silmin tulkittuna Suomen kuivuutta ei 
tarvinnut ottaa liian vakavalta kannalta.96  

Kieltolain todellista ja ennen kaikkea py-
syvää merkitystä on vaikea arvioida, var-
sinkin jos kysymystä tarkastellaan rotu-
jen kehittämisen näkökulmasta. Kieltola-
kia oli mahdollista kiertää pyytämällä 
eläinlääkäreiltä spriireseptejä kotieläin-
ten "sairastuessa", mutta koiria ei ollut 
vielä tapana hoitaa juuri lainkaan, ei al-
koholivalmisteilla eikä muuten. Janois-
ten miesten ei siis kannattanut ryhtyä  har- 
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Saksassa tai Brasiliassa, ja joka riitti suoma-
laisen rodunjalostuksen pohjaksi aina toi-
seen maailmansotaan asti. — Birger af Forsel-
les Suomen Kennelkiubille  12. 10. 1927.  
Saapuneet kirjeet, Suomen Kennelliiton ar-
kisto. Runsaasti lisätietoja  on  laajassa Birger 
af Forselles -kansiossa. Suomen Kennellii-
ton arkisto. — Birger af Forselles syntyi  1890  
Helsingissä; hänen isänsä oli varatuomari  
Carl Axel  Birger af Forselles ja äitinsä ho-
vineiti ja vapaaherratar  Constance Ramsay.  
Hän hankki omana aikanaan harvinaisen sai-
rasvoimistelijan ammatin ja muutti 1940-1u-
vulla avioiduttuaan Ruotsiin.  Tor  Carpelan,  
Ättartavlor fór  de  på Finlands riddarhus ins-
krivna ätterna  I.  Helsingfors  1954, s. 387.  
Ivar Ekbergin kirje Kennelklubin hallituk-
selle  s. a. s.  d.  Suomen Kennelliiton arkisto. 
Ivar Ekbergin kirjejäljennös  30. 3. I925.  
Suomen Kennelliiton arkisto. 
Tuntemattoman kirjoittajan metsästyspäivä-
kirja vuodelta  1922,  Suomen Kennelliiton 
arkisto. 
Teernu Aalto, emt.  s. 152, 161-162  ja  189-
190.  
Oli poikkeus, että ajokokeen humalainen 
tuomari oli talutettava metsästä ulos.  Lauri  
Hirvelän kirje Kennelklubille  19. 5. 1930.  
Suomen Kennelliiton arkisto, saapuneet kir-
jeet. 
Teemu Aalto, emt.  193-195.  Tarkemmin 
esim.  Uno  Tötterman, Suomen Kennelklubin 
Liitto-osasto  25,  osaston juhlakirja  1947,  
Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen 
arkisto. Liitto-osaston vuoden  I923  jäsen-
luettelo sisälsi  19  miestä, ei yhtään naista.  
Wilfred  Hackmanin  kirje  20.9.1924.  Saapu-
neet kirjeet, Suomen Kennelliiton arkisto. 
Metsästysmuseon arkisto,  Träffringen-ko-
koelma. 
Suomen Metsästysmuseo,  Träffringen-ko-
koelma. 
Vuoden  1922  näyttelyyn osallistui  118  koi-
raa:  27  dobermanpinseriä,  33  saksanpaimen-
koiraa,  5  sileäkarvaista foxterrieriä,  4  kar-
keakarvaista foxterrieriä,  17  sileäkarvaista 
mäyräkoiraa,  2  karkeakarvaista mäyräkoi-
raa,  5  pinseriä,  2  tanskandoggia,  4  skottlan-
ninpaimenkoiraa,  3  bokseria,  1  bernhardilai-
nen,  1  leonbergilainen,  1  ns. karkeakarvai-
nen saksalainen pinseri,  1  englantilainen 
bulldoggi,  1  samojedi,  1  kiinanpalatsikoira ja  
2  sekarotuista sylikoiraa. Liitto-osaston vuo-
sikertomus  1922,  Suomen Kennelliiton arkis-
to. 
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94.  

95.  

96.  

97.  

98.  

99.  

100.  

rastamaan kenneltoimintaa väkijuomia 
saadakseen. Vaikka yhdistykset menetti-
vät ainakin osittain ajanvietteellistä mer- 
kitystään, ne saattoivat toimia päämäärien-
sä hyväksi asiallisessakin ilmapiirissä." 

Kieltolakia pysyvämpi merkitys oli 
naisten aseman kohentumisella ja osit-
tain siihen liittyneellä seurakoiraharras-
tuksen leviämisellä. Åikaisemmin lähes 
pelkästään metsästyskoiriin keskittynyt 
Suomen Kennelklubi sai vuosina 1921-
1922 Liitto-Osaston, johon tulivat mu-
kaan muut kuin metsästyskoirien harras-
tajat. Ösaston toiminta alkoi Foxterrieri-
klubin, Seurakoiraklubin ja Poliisikoira-
klubin yhdistämisestä, ja sen tietoisena 
tarkoituksena oli tuoda naiset mukaan 
koiratoimintaan. Naiset tulivatkin, ennen 
muuta kasvattajina, näytteillepanijoina ja 
näyttelytoimihenkilöinä, mutta eivät yleensä 
päättäjinä.9S  

Osittain naiset olivat mukana metsäs-
tyskoiratoiminnassakin, sillä heitä ei sul-
jettu muodollisesti pois, mutta yleisen 
suomalaisen roolijaon mukaisesti met-
sästys oli harrastuksenakin eikä vain van-
hana ammattina miesten alaa. Mikäli nai-
set olivat mukana metsästyskoiratyössä, 
heidän käytännön tehtävänään oli toimia 
emäntänä ja järjestää illanviettoja. Tämä 
perinteinen näkemys tuli hyvin ilmi esi-
merkiksi metsästyskoirien siitosyhdis-
tyksessä Träffringenissä, jonka pitkäai-
kaisen puheenjohtajan Torsten Nybergin 
puoliso Karin oli välttämätön ja kiitetty 
miehensä taustahenkilö ja tapaamisten 
tarjoilusta vastannut kokki. Lopulta hä-
netkin kutsuttiin yhdistyksen kunniajä-
seneksi, tosin paljon myöhemmin kuin 
aviomiehensä." 

Oli osittain naisten ansiota, että Liitto-
osaston toiminta pääsi ripeään vauhtiin, 
ja se toi kennelmaailmaan uutta hohtoa. 
Kaivopuiston näyttelyihin saatiin koiria 
yhtä hyvin Englannista kuin Pietarista-
kin.10°  Seuraavalla vuosikymmenellä nai- 
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set  tulivat yhä enemmän kenneltyöhön.101  
Liitto-osasto pyrki rahoittamaan rotukoi-
rien tuontia, koska seura- ja ylellisyys-
koiria kohtaan tunnettiin Suomessa suur-
ta mielenkiintoa.  102  

Vähiten uusiin olosuhteisiin joutui mu-
kautumaan metsästyskoirien parissa har-
joitettu kenneltoiminta, sillä  se  jatkui it-
senäisessä Suomessa edellisen kauden 
perinteiden mukaisesti. Åjokoiraosasto 
pääsi juhlimaan  1927  jo  25-vuotisjuh-
laansa. Osaston toiminta oli monipuolista 
ja tuloksellista, mutta siihen liittyi myös 
valitettavan paljon ristiriitoja. Karjalasta 
käsin yritettiin hajoittaa osasto syksyllä  
1918,  koska  se  "ei kyennyt kokoamaan 
kaikkia voimia hedelmälliseen yhteistyö-
hön". Hanke kuitenkin raukesi ja osaston 
toiminta jatkui. Osaston piirissä suunni-
teltu pohjoismainen yhteistyö kariutui 
sairauksien takia, mutta erityisen myön-
teisinä saavutuksina koettiin sai aikaan 
muun muassa oman erikoiskantakirjan 
syntyminen  1919  ja suomalaisen ajo-
koiran rotumerkkien vahvistaminen  
1932.  Toisaalta osastossa kärsittiin risti-
riidoista, niin ettei koko maan kattavia 
ajokoirapäiviä saatu järjestetyiksi enää 
vuoden  1923  jälkeen.  '°3  Ruotsiin saatiin 
kontakteja uudelleen  1930-luvun alussa. 

Vaikka ajokoiramiestenkin piirissä oli 
kiistoja, erityisesti Helsingin ja maaseu-
dun väliseksi koettua vastakkainasette-
lua, ristiriidat olivat vielä suurempia pys-
tykorvaosastossa. Tuloksena oli peräti 
osaston hajoaminen, sillä helmikuussa  
1921  osaston entinen johtokunta kieltäy-
tyi jatkamasta toimintaansa ja seuraavas- 
sa kuussa perustettiin uusi Pystykorva- 
klubi; perustajajäseniä oli  I3.  Tämän klu-
bin toiminta väsähti kuitenkin jo muuta- 
massa vuodessa, mutta kokonaisuudes- 
saan itsenäisen Suomen ensimmäisiä 
vuosikymmeniä  on  pidetty pystykorva- 
miesten lamaannuksen ja monien merkit-
tien miesten keskinäisten välien  selvit- 

telyn aikakautena.104  
Kenneltoiminnan ja erityisesti metsäs-

tysrotujen harrastajien välisillä ristiriitai-
suuksilla on monia selittäjiä. Erityisesti 
pystykorvien kohdalla on todettava alku-
kauden ihanteellisuuden haihtuneen: kos-
ka rotumääritelmä oli luotu jo edellisellä 
kaudella — tosin sitä tarkistettiin vuonna 
1925 — toiminnan pontimena ei ollut niin-
kään yhteisen pohjan löytäminen eikä so-
pivien kantakoirien etsiminen jopa valta-
kunnan rajojen itäpuolelta kuten autono-
misessa Suomessa vaan yksityisten koi-
ranomistajien kilpailu omien eläintensä 
paremmuudesta.105  Toisaalta pystykorva-
metsästyksen väitetään olleen taantumas-
sa.'°6  

Kanakoiraosaston toiminta oli  Kennel-
klubin vaatimattominta, mutta samalla 
yhtenäisintä, sillä harvalukuinen harras-
tajakunta oli ruotsinkielistä; osaston toi-
minnasta kirjoitettiin vain Kennelklubin 
ruotsinkielisessä aikakauskirjassa ja työn 
suurimpana ongelmana nähtiin jäsenken-
tän passiivisuus. Ristiriitoja ei tunnettu. 
Koko Kennelklubin vuosikertomuksessa 
kiitettiin pointtereiden korkeaa laatua, 
mutta muuten kanakoirat sivuutettiin. 
Taloudellisesti kanakoiratyö oli vähäpä-
töistä, sillä siihen kului vain kymmenes-
osa ajokoirien vaatimista varoista.107  Toi-
saalta yhteiskunnan yläluokkaan kuulu-
neet kanakoiramiehet pitivät yllä omia 
ulkomaisia suhteitaan.108  

Eri osastojen väliset erot paljastuvat 
konkreettisesti vuoden 1929 vuosikerto-
muksista, vaikka sihteerien voi katsoa 
kaunistelleen todellisuutta. "Åjokoira-
asia on viimeksi kuluneena kymmenvuo-
tiskautena osoittanut valtavaa nousua 
kaikkialla maassa, eikä viime vuosi suin-
kaan muodostanut poikkeusta tässä suh-
teessa. Voidaan sanoa, että se menee 
eteenpäin jo omalla painollaan, ilman eri-
koista propagandatyötä ja keinotekoista 
pöngitystä. On vain huolehdittava siitä, 
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107. 

että kaikkialla ilmenevä nuorekas innos-
tus ja elävä harrastus pysyy ja edelleen-
kin kulkee oikealla ladulla." Pystykorva-
osasto raportoi toisin: "Ne myrskyt, jotka 
joitakuita vuosia sitten raivosivat Pysty-
korvaosaston ympärillä, alkavat vähitel-
len tasottua. Taistelu kiihottaa työhön, 
rauhan aika tuudittaa usein lepoon. Toi-
minta Pystykorvaosastossa on kuluneena 
vuotena useassa suhteessa ollut aikai-
sempien vuosien kypsyneen sadon kor-
jausta." Kanakoiraosaston vuosikerto-
mus alkaa viileällä toteamuksella, ettei 
vuoden mittaan ole sattunut mitään 
merkittävimpiä tapauksia, koska työ on 
jatkunut vanhoillaan. Jäsenistö oli harva-
lukuinen, vain noin sata henkeä, ja vali-
tettavan passiivista.'o9  

Suomen Kennelklubi vahvistaa 
asemaansa 

Maailmansotien välisessä Suomessa 
elettiin kautta, jolloin kenneltoiminta ja 
osittain Suomen Kennelklubi oli saavut-
tanut arvostetun aseman, mutta toisaalta 
kaikki rotukoirien omistajat eivät liitty-
neet Kennelklubin jäseniksi. Kenneltoi-
minnan arvo ja merkitys tunnustettiin it-
senäisessä Suomessa ja siitä haluttiin 
hyötyä, mutta klubi tuntui silti järjestönä 
vieraalta. Näin oli laita erityisesti metsäs-
täjien parissa.10  

Koira- ja metsästysharrastuksen levi-
tessä Suomen Kennelklubi uusi 1927 
sääntöjään niin, että sen yhteyteen saattoi 
kuulua myös liittoutuneita jäseniä eli toi-
sia yhdistyksiä; nämä maksoivat  Kennel-
klubille jäsenmaksuja kokonsa mukaan. 
Liittoutuneiden yhdistysten mukaan tule-
minen oli hyödyllistä sekä Kennelklubin 
että metsästyksen ja koiratoiminnan ke-
hittämisen kannalta, sillä jäsenmaksujen 
ohella Kennelklubi sai valvoa liittoutu-
neiden yhdistysten kokeita ja vahvistaa 

1930-luvulla monet tunnetuimpien seura-
koirien omistajat olivat naisia:  Anna Eklund,  
Siri  Sunell ja  Maria  Åkerblom. Ritva Raita, 
Oi niitä aikoja. SSKY:n erikoisnäyttelyn 
näyttelyluettelo  12. 6. 1982 s. 16-17. Anna 
Eklund  oli tiettävästi ensimmäinen nainen, 
joka oli tuomarina, sillä hänet nimitettiin 
kahden miehen kanssa luolakokeisiin. 
Tästä toiminnasta syntyi myös ristiriitoja, 
sillä esim.  Georg Olin  ei pystynyt maksa- 
maan saamastaan  9 000  markan lainasta edes 
korkoja. Liitto-Osasto Suomen Kennelklu-
bille  15. 11. 1930,  Saapuneet kirjeet, Suo-
men Kennelliiton arkisto. 
Teemu Aalto, emt.  s. 175-187.  Aarre Länti-
nen, Suomen ajokoirajärjestön historia  
1902-1992,  painamaton käsikirjoitus  1992, 
s. 24-37.  
Riitojen  on  tulkittu olleen ennen muuta  S.  E.  
Multamäen ja Antti Tantun välisiä. Teemu 
Aalto, emt.  s. 166-175.  — Koirakiistojen taus-
talla saattaa olla näiden miesten ammatillisia 
erimielisyyksiä, koska molemmat olivat suo-
metsätieteen tutkijoita. Vuonna  1889  synty-
nyt Sulo  Emil  Multamäki väitteli tohtoriksi 
ja eteni urallaan alansa professoriksi, kun 
taas häntä  5  vuotta vanhempi Tanttu jäi lisen-
siaatiksi ja päätyi kartanonsa konkurssin jäl-
keen Tapion metsänparannusosaston johta-
jaksi. Multamäki vaikeni matrikkeleissa koi-
raharrastuksestaan, mutta Tanttu nosti sen 
voimakkaasti esiin. Suomen metsänhoitajat  
1946-1960.  Lohja  1961.  Kiistat jatkuivat 
vuosikausia niin, että esim. vuoden  1932  yh-
den metsästyskokeen tapahtumia selvitettiin 
sekä kennelliiton hallituksessa, lisätyssä hal-
lituksessa että yleisissä kokouksissa kolme 
vuotta. Suomen Kennelklubin pöytäkirjat  
1932-1935.  
Erityisesti  on  katsottu, että ristiriidat olivat 
Multamäen ja Tantun välisiä. Teemu Aalto, 
mt.  s. 167.  — Kielikysymys oli pystykorva-
osaston piirissä toissijainen, sillä rintamalin-
jat eivät ryhmittyneet suomea tai ruotsia äi-
dinkielenään puhuneiden tai edes asuinpaik-
kakuntien mukaan. 
Pystykorvalla metsästäminen koettiin enem-
mänkin rahvaan käytännön puuhaksi, särpi-
men hakemiseksi, kuin urheilumiehelle sopi-
vaksi ajanvietteeksi. Teemu Aalto, mt.  s. 
174-175.  Käsitystä voi pitää osittain yksi-
puolisena, sillä esim.  1922  kirjoitetusta met-
sästyspäiväkirjasta saa toisen kuvan: metsäs-
tyskausi alkoi elokuun  13.  päivästä ja jatkui 
ilman taukoja eri koirilla aina loppiaiseen. 
Suomen Kennelliiton arkisto. 
Kertomus Suomen Kennelklubin toiminnas-
ta  1929.  Suomen Kennelklubin Aikakauskir-
ja  1930, s. 40-43.  
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Suomen Kennelklubi oli ruot-
sinkielisen yläluokan järjestö. 
Bertel Gripenberg ja hänen ka-
nakoiransa olivat aatelistoa. 
Valokuva Museovirasto. 

niiden sääntöjä. Kennelklubin toiminta 
ulottui täten paljon laajemmalle suoma-
laiseen koiranjalostukseen ja kaikkeen 
koiratoimintaan, erityisesti metsästyk-
seen, kuin olisi ollut mahdollista vain 
oman jäsenkentän puitteissa. Toisaalta 
Kennelklubilta odotettiin myös kunnia-
palkintoja ja taloudellista tukea. 

Liittoutuneet yhdistykset poikkesivat 
toisistaan, vaikka useimpien nimeen liit-
tyi metsästys. Osa niistä tähtäsi vain koi-
ratoimintaan, joko yhden rodun puitteis-
sa tai laajemmin. Monet yhdistykset oli-
vat pääasiassa metsästysyhdistyksiä, mutta 
koiranjalostuskin oli säännöissä keskei-
sessä asemassa. Toiminnan päämäärät 
näkyvät huonosti yhdistysten nimistä»'  

Myös jäsenistöltään yhdistykset olivat 
vaihtelevia. Ösa erityisesti metsästyk-
seen keskittyneintä rajoitti piirinsä hyvin 
suppeaksi, ennen muuta maanomistuk-
sen tai työsuhteiden mukaisesti, osa hy-
väksyi uusia ihmisiä hieman väljemmin. 
Vaihtelua oli edelleen jäsenten sukupuol-
ten määrittelyssä: jotkut seurat puhuivat 
ihmisistä tai henkilöistä, jotkut rinnas-
tivat miehet ja naiset, jotkut mainitsivat 
pelkät metsästäjät tai miehet.12  Metsäs-
tys ja koiraharrastus olivat vanhastaan 
liittyneet yhteen, mutta naisten mukaan-
tulo ja osittainen seurakoirien hyväksy-
minen osoittivat yhteiskunnallista kehi-
tystä. 

Useimmat liittoutuneet yhdistykset oli- 

46 • PENNUSTA PITÄEN 



• 

• 

• 

•  

vat  paikallisia, mutta oli myös niitä, jotka 
pyrkivät kokoamaan laajemman alueen 
harrastajat. Järvenpään Erämiehet ry ra- 
joitti jäsenmääräkseen  15,  kun taas Ky-
menlaakson Koiraurheilunystävät ulottui 
Suomenlahden rannikolta Heinolaan. Ni- 
miensä ja kokonsa erosta huolimatta mo-
lempien yhdistysten päämääränä oli toi- 
mia yhteissiteenä metsästäjien ja kyne- 
kologien välillä.13  Yhdistysten menestys 
oli vaihtelevaa. Viipurin Riistamiehet 
olivat  1930  tyytyväisiä ajokoirakokei-
siinsa, koska monien vanhempien yhdis-
tysten kokeet olivat tuottaneet suuria tap-
pioita.  Monet  yhdistykset olivat varak-
kaita ja niiden toiminta oli suurelta osin 
ajanvietteellistä. Tästä  on  ehkä paras esi-
merkki Tuliluikku, jonka vuosijuhliin 
tultiin  1930-luvulla perin harvinaisilla 
arvoautoilla ja jonka lukumääräisesti pie-
ni  15-henkinen jäsenistö lahjoitti toisil-
leen kalliita jalometallilahjoja.'  14  Käytän-
nön yhteistyö Kennelklubin kanssa vaih-
teli.i5  

Helsingistä päin katseltuna koirahar-
rastuksen leviäminen oli myönteistä, 
vaikka hallituksen vaalit mutkistuivat.16  
Toisaalta liittoutuneet yhdistykset olivat 
osittain hajoittamassa kenneltoimintaa, 
sillä helmikuussa  1920  perustettu Karja-
lan Kennelklubi määritteli toimivansa 
koko Itä-Suomen kaiken koiranjalostuk-
sen hyväksi. Seuraavan vuosikymmenen 
puolivälissä Karjalan Kennelldubi pyrki 
toimimaan ikään kuin  se  olisi ollut itse-
näinen ja Kennelklubista erillinen järjes-
tö, mutta vähitellen  se  saatiin samaan 
asemaan kuin toisetkin liittoutuneet yh-
distykset.'" Silti seuraavallakin vuosi-
kymmenellä Viipurista kirjoitettiin itse-
tietoiseen sävyyn.1  18  Viipurissa tai muu-
alla Itä-Suomessa ei tahdottu täysin tun-
nustaa, että koko maan kenneltoimintaa 
johdettiin  vain  pääkaupungista.19  

Suomen palveluskoirapiireissä suhtau-
duttiin Kennelklubiin pääosin samalla ta- 

108.  Tästä  on  osoituksena esim. Ruotsin setteri-
klubin kanssa käyty kirjeenvaihto. Kirje  12. 
9. 1927.  Saapuneet kirjeet, Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

109.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1930, 
s. 44  ja  56.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1930, s. 36-38. 

110.  Tätä osoittaa esim.  se,  että Etelä-Hämeen 
Ajokoirayhdistys liittyi jo  1922  Suomen 
Kennelklubiin, mutta yksittäiset jäsenet eivät 
niinkään. Etelä-Hämeen Ajokoirayhdistys  
1922-1972.  Hämeenlinna  1972, s. 12  ja  18. 
Jo 1922  perustettu Tampereen Ajokoirayh- 
distys määritteli säännöissään olevansa yh- 
dysside metsästäjien sekä metsästyksen ja 
kynologian harrastajien kesken. Seuraavana 
vuonna perustettu Etelä-Hämeen Ajokoira- 
osasto, myöhemmin ajokoirayhdistys, asetti 
tavoitteekseen "saada työskentelyllään kehi- 
tetyksi jalomuotoisen, metsästyskykyisen ja 
meikäläisiin oloihin soveltuvan ajokoiran". 
Mänttä  Jaktfórening  — Mäntän Metsästysyh-
distys sivuutti sen sijaan säännöissään koirat 
täysin, mutta toisaalta säännöissäänkin koi-
ria korostanut Metsästysseura Tapio järjesti 
Turkuun  1928  monta rotua käsittäneen näyt-
telyn, jossa olivat mukana yhtä hyvin pysty-
korvat, kolmen lajin ajokoirat, pointterit ja 
setterit kuin luola-, suojelus- ja seurakoirat-
kin. Pohjois-Karjalan Metsästys- ja Ampu-
maseura ei liity nimeltään koiriin, mutta sen 
alaosasto harrasti seitsemän vuoden kuluessa 
kenneltoimintaa niin tehokkaasti, että koira-
toiminnasta oli  1932  luovuttava, tosin sään-
töjä muuttamatta, jotta ampumaurheilu saa-
tiin lütetyksi omaan keskusjärjestöönsä ja 
koiraurheilu Pohjois-Karjalan Kennelmiehet 
-nimisenä yhdistyksenä Kennelklubiin. 
Vuonna  1931  Kennelklubiin liittoutuneeksi 
jäseneksi pyrkinyt Hausjärven Metsästys-
seura vaikeni säännöissään koirista täysin. 
Saapuneet kirjeet, Suomen Kennelliiton ar-
kisto.  

112. Eräs tyypillistä yhdistyksistä oli Äyräpään 
Metsästysseura, jonka toimikenttänä oli 
myös koirarotujen jalostaminen ja jonka alue 
käsitti  6  pitäjää. Sääntöjen mukaan seuran 
jäseniksi voitiin ottaa "rajoitettu määrä hen-
kilöitä, miehiä ja naisia". Eräs pienimmistä 
mutta silti virkeimmin toimineista oli Tuli-
luikku, jonka jäsenmäärä oli ainoastaan  15.  
Saapuneet kirjeet, Suomen Kennelliiton ar-
kisto.  

113. Saapuneet kirjeet, Suomen Kennelliiton ar-
kisto.  

114. Saapuneet kirjeet, Suomen Kennelliiton ar-
kisto.  

115. Useimmat kirjeet muotoiltiin kohteliaasti sil-
loinkin, kun helsinkiläisten toiminta ei miel-
lyttänyt maaseudun yhdistysten jäseniä. Esim.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

111.  
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Suomen Kennelliiton toimin-
nanjohtaja, maisteri V.  I.  Mikko-
nen oli hyvä valokuvaaja. Hä-
nen tästä 1950 ottamastaan 
Paul Klingen kuvasta näkyy 
sekä aikakauden herrasmiehen 
yleinen tyylikkyys — savuke 
kuului asiaan — että kuvattavan 
karisma. Paul Klinge oli keskei-
siä Kennelklubin ja Kennellii-
ton yhdistäjiä. Valokuva Matti 
Klinge. 

valla  kuin metsästäjien parissa: sen kans-
sa oli tarkoituksenmukaista olla yhteis-
työssä, jotta saataisiin kehitetyksi mah-
dollisimman hyviä ja käyttökelpoisia 
koiria. Palvelukoiratoiminta sai alkunsa, 
kun varsinkin Suomen itsenäistymiseen 
liittyneiden levottomien aikojen ja erityi-
sesti vapaussodan jälkeisessä tilanteessa 
haluttiin käyttää koiria monilla tahoilla 
suojaamassa laillista yhteiskuntajärjes-
tystä. Tämä käyttö oli monipuolista ja 
samalla siinä oli kysymys suomalaisten 
erityisesti  1920-  ja  I930-lukujen yleiseen 
ilmapiiriin sopineesta miesten vapaa-
ajan vietosta, mutta myös viranomaisten 
työstä. Kennelklubin kannalta oli tarkoi-
tuksenmukaista ottaa palveluskoiria rotu-
kirjoihin, kokeisiin ja näyttelyihin, koska 
tämä laajensi Klubin toimikenttää ja sa-
malla toi sille puolivirallista asemaa. Pal-
veluskoirat olivat myös herättämässä 
yleisön mielenkiintoa.120  

Palvelukoiria oli monenlaisia. Poliisi-
koiratoiminta oli aloitettaya keväällä  
1918  uudelleen; tällöin myönnettiin mää-
räraha  20  erirotuisen poliisikoiran  hank- 

kimiseksi ulkomailta. Helsinkiin sijoite-
tussa väliaikaisessa poliisikoulussa ope-
tettiin myös koirien käyttöä, mutta erityi-
sesti vuosien 1918-1919 vesikauhuepi-
demian takia poliisikoirasiittola ja -koulu 
perustettiin kauas pääkaupungin ulko-
puolelle Vuoksenniskalle. Sijaintipaik-
kaan ei oltu täysin tyytyväisiä, eikä Hel-
sinkikään jäänyt ilman koirakoulutusta. 
Jo runsaan vuoden kuluttua koulu siirtyi 
Hämeenlinnaan, mutta sen toiminta oli 
vielä suurelta osin vakiintumatonta. Kou-
lua oli sekä perustamassa että siirtämässä 
ja sille osittain talonsakin luovuttamassa 
innokas kennelmies ja eläinlääkäri Johan  
Brüning,  joka oli tutustunut opiskeluai-
kanaan Dresdenissä käyttökoirien toi-
mintaan. Hän kirjoitti lehtiin suositellak-
seen koiria poliiseille, vankiloihin, ar-
meijaan ja rajavartiolaitokseen.12 ' 

Ennen toista maailmansotaa aryeltiin, 
ettei missään ollut armeijaa ilman sota-
koiria.122  Suomalaisten sotakoirien histo-
ria alkaa tammikuusta 1918, jolloin toh-
tori Johan  Brüning  ryhtyi järjestämään 
Saksassa oppimansa mallin mukaan koi- 
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rien käyttöä. Valkoisten päämajassa in-
nostuttiin hankkeesta ja sotakoirakoulu 
aloitti toimintansa Savonlinnan lähellä 
Bruningin kesäasunnossa ennen pääsiäis-
tä. Suomen ensimmäiset sotakoirat, neljä 
saksanpaimenkoiraa ja kaksi dobermann-
pinscheriä, ehtivät Savon rintamalle huh-
tikuussa ja jatkoivat työtään Karjalassa, 
mutta erityistä sotakoiraosastoa Suomen 
armeijaan ei ehditty perustaa ennen so-
dan päättymistä. Sekä Suomen  Kennel-
klubin, armeijan että suojeluskuntien toi-
vottiin kehittävän sotakoiratoimintaa.123  

Jääkärikapteeni Väinö Kaski ehdotti 
syyskuussa  1918,  että Suomen armeijalle 
perustettaisiin koiratarha, jossa koulutet-
taisiin lähetti-, lääkintä-, partio- ja vahti-
koiria. Suunnitelma ei toteutunut nyt eikä 
seuraavana vuonnakaan.124  Hanke edistyi 
vasta sen jälkeen, kun koiratarhan perus-
tamista pohtinut komitea katsoi  1923,  
että sotakoirien tarpeellisuus  on  kiista-
ton. Laajassa mietinnössään komitea 
päätyi ehdottamaan sekä armeijalle että 
muuten valtion koiriksi  vain  saksanpai-
menkoiria, mutta sen ohella oli syytä tut-
kia myös oman suursaarelaisen rodun 
käyttökelpoisuutta.'25  

Muutamien välivaiheiden jälkeen Suo-
meen armeijaan tuli ensin jääkäriprikaa-
tiin liitetty sotakoirakomppania, jonka 
tarpeisiin ostettiin varsinkin  1929  sekä 
koiria että tarvikkeita. Koulutuksen tasoa 
pidettiin aluksi epätyydyttävänä, koska 
kaikilla asevelvollisilla ei ollut koirako-
kemusta ennen armeijaan tuloaan. Sota-
koiratarha eli -koulu koulutti miehiä jo 
vuodesta  1925;  merkittäviin saavutuksiin 
päästiin ennen muuta 1930-luvulla.126  

Årmeija toimi tiiviissä yhteistyössä 
Kennelklubin kanssa. Sotakoirakomppa-
nian koiria ja miehiä komennettiin Ken-
nelklubin kokeisiin, armeijan kokeissa 
käytettiin Kennelklubin sääntöjä ja esi-
merkiksi syyskuussa  1934  puolustuslai-
tos ja Kennelklubi järjestivät yhteiset 

Esim. Pietarsaaren seudun ajokoiraklubi 
pyysi koiranäyttelyn kellonajan tarkistusta 
puoli tuntia, koska Pohjanmaalta oli muuten 
tultava jo edellisenä päivänä. Sauvolaiset ha-
lusivat näyttelyn jo huhtikuuksi, koska tou-
kokuu oli maalaisille kiireistä työaikaa. Toi-
saalta Helsingin ulkopuolella asuneet ja liit-
toutuneiden yhdistysten asioita hoitaneet 
luottamusmiehet olivat tyytymättömiä Ken-
nelklubin huolimattomuuteen. Kun postia 
lähetettiin jatkuvasti väärällä osoitteella, är-
tymys sai uhkaamaan:  sådant slarv kan  hava  
många tråkiga följder och besvär.  Saapuneet 
kirjeet, Suomen Kennelliiton arkisto.  

116. Hallituksen maaseutujäsenten vaalista syntyi 
laajaa kirjeenvaihtoa. Tampereen Ajokoira-
yhdistys vaati  1928  Ylöjärven Metsästys-
seuran tukemana, että Tampereelta piti olla 
edustaja, koska kaupungissa ja sen lähiym-
päristössä oli peräti kuusi metsästysseuraa ja 
yksi ajokoirayhdistys. Tampereen Ajokoira-
yhdistyksen ja Ylöjärven Metsästysseuran 
kirjeet  8. 3. 1928.  — Muitakin ongelmia saat-
toi syntyä, esimerkiksi silloin, kun yhdistyk-
set lähettivät Helsinkiin ristiriitaista tietoa. 
Pietarsaaren seudun ajokoiraklubi pyysi suo-
men kielellä metsästyskokeiden tulosten jul-
kaisemista, "koska  me  metsästäjät olemme 
heikkoja koiriemme kunnian perään", mutta 
samana päivänä eli  12. 4. 1929  postitettu 
ruotsinkielinen kirje piti painattamista tar-
peettomana. Saapuneet kirjeet, Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

117. Karjalan Kennelklubin säännöt  21.2. 1920  ja 
sen lähettämät kirjeet, erityisesti  6.3. 1925  ja  
25.3. 1925.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

118. Esim. vuonna  1930  Karjalan Kennelklubi toi-
voi Suomen Kennelklubin siirtävänsä näytte-
lynsä, jottei  se  osuisi päällekkäin Viipurissa 
pidettävän kanssa. Karjalan Kennelklubin kirje  
8.3. 1930.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

119. Pohjois-Karjalan Metsästys- ja Ampuma-
seuran  Kennel-  ja Metsästysosasto julisti  
1931  toimivansa "Suomen Kennelklubin 
haaraosastona Pohjois-Karjalassa, mutta 
omilla itsenäisillä säännöillään". Saapuneet 
kirjeet, Suomen Kennelliiton arkisto.  

120. Kaikki kiinnostus ei ollut puhtaasti myön-
teistä, sillä yleisö huomasi herkästi palvelus-
koirien pitoon liittyneet epäkohdat. Esim. 
Palveluskoira  1934, s. 22. 

121. Sakari Lassila, Poliisikoirien historia, paina-
maton käsikirjoitus  s. 50-63.  Poliisikoira-
koulu oli vuoteen  1927  Brüningin talossa. 
Palveluskoira  1934, s. 15. 

122. Palveluskoiralehti  1938 s. 21. 
123. "Ehkäpä jo tätä talvena koiria tarvitaan mo-

nessakin paikassa; kurjaa silloin olisi, ellei 
mitään olisi tehty." Palveluskoirat  1973, s. 
139-140.  
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Saksalaissyntyinen eläinlääkäri Johan  Bruning  
oli Suomen aktiivisimpia kennelihmisiä ja sa-
malla valokuvaaja. Hän istutti Birger-poikansa 
saksanpaimenkoira Latten vetämään pulkkaan. 
Suojeluskuntien koirat vetivät muonaa ja am-
pumatarpeita samanlaisilla varusteilla. Valoku-
va Eläinlääketieteen historian museo. 

Johan Bruning  

Eläinlääkäri Johan  Brüning  on Suo-
men kennelhistorian tärkeimpiä vai-
kuttajia. Hän oli syntynyt Saksan 
Holsteinissa 1877, mutta päässyt yli-
oppilaaksi Kuopiosta 1895 ja laillis-
tettu suomalaiseksi eläinlääkäriksi 
1909. Koska Suomessa ei ollut omaa 
eläinlääkärikoulutusta,  Bra  ning opis-
keli kotimaassaan ja sai Dresdenistä 
paljon vaikutteita. Suomen poliisikoi-
rakoulutus kehittyi ja siirtyi hänen 
virkauransa tahdissa, sillä Vuoksen-
niskan koulun syntyessä hän oli Ruo-
kolahden eläinlääkärinä, mistä tehtä-
västä hän siirtyi Hämeenlinnaan pii-
rieläinlääkäriksi. 

Hän oli innokas kennelmies muu-
tenkin kuin poliisikoirien ja armeija-
koirien kouluttajana, sillä nimimerkki  
J. B-g  oli kennellehdistön ahkerimpia 
kirjoittajia. Palveluskoirien ohella 
hän kiinnitti yleistä huomiota suoma-
laisiin karhu- ja hirvikoiriin sekä 
suursaarelaisiin hyljekoiriin sekä otti 
jyrkästi kantaa suomenpystykorvan 
kehittämiseen. Hänen auktoriteettinsa 
ylitti keskenään kilpailleiden  kennel-
j  ärj estöj en rajat. Ulkomaalaissyntyi-
senä mutta laajalti Suomessa liik-

kuneena  Brüning  pyrki sekä omaksumaan Suomeen muiden maiden koiria ja 
tapoja että jalostamaan luontoon ja olosuhteisiin parhaiten soveltuneita suomalai-
sia koiria. 

palveluskoirakokeet.127  Åloite oli esitetty 
armeijan taholta, kun yleisesikunnan 
edustaja tuli 1932 esittämään yhteistyötä 
Kennelklubin kokoukseen. Vaikka koira 
oli periaatteessa erittäin tärkeä viesti-, 
lääkintä-, vartio-, partio- ja vetotehtävis-
sä, yleissuomalaista palveluskoirareser- 

viä ei ollut mahdollista luoda pelkästään 
armeijan voimin. Tästä syystä yleisesi-
kunta tahtoi asettua mahdollisimman 
kiinteään yhteistyöhön Kennelklubin 
kanssa, sillä "koirayhdistykset ovat pa-
remmassa tilaisuudessa avustamaan År-
meijaa kuin päinvastoin".' 

50 • PENNUSTA PITÄEN 



• 

• 

• 

• 

• 

•  

Sotakoira-asia oli Kennelklubille täl-
löin perin tuttu, sillä jo ennen kuin puo-
lustuslaitos sai omat koiransa, asiaa har-
rastaneet kansalaiset perustivat vuosien  
1921  ja  1922  vaihteessa Suomen Årmei-
ja-Koira Yhdistyksen, jossa oli neljän 
kuukauden kuluttua jo  160  jäsentä ja joka 
pyrki heti yhteistyöhön Kennelklubin 
kanssa.129  Yhdistys määritteli tavoitteek-
seen "koota armeijakoiriksi sopivien koi-
rarotujen ystävät ja harrastajat, edistää 
näiden rotujen puhdasrotuista kasvatusta, 
kohottaa eri rotujen opettamismahdolli-
suuksia, enentää rotujen käyttöominai-
suuksia sekä koettaa liikekannallepanon 
sattuessa varustaa armeijamme eri tar-
koituksiin opetetuilla armeijakoirilla se-
kä mahdollisuuksien mukaan koirien kul-
jettajilla".130  

Vaikka armeijakoiratyö lähti tehok-
kaasti liikkelle, toiminta lamaantui jo pa-
rin vuoden kuluttua.  Se  saatiin kuitenkin 
uudelleen käyntiin Viipurissa  1929,  jol-
loin perustettiin myös Sotakoira-lehti. 
Årmeijakoirayhdistyksiä perustettiin mo-
nille paikkakunnille, erityisesti varus-
kuntien liepeille.131  Suomen Årmeija-
Koira Yhdistyksellä ja Suomen  Kennel-
klubilla oli periaatteellisia erimielisyyk-
siä, joista päästiin sovintoon vasta  1934.132  

Koiraharrastus liittyi myös suojelus-
kuntien työkenttään. Helsinkiin perustet-
tiin  1920-luvun alussa erillinen Sotakoi-
rasuojeluskunta, ja koiria harrastettiin li-
säksi muun muassa Ikämiessuojeluskun-
nassa.133 Suojeluskuntien koiratyö oli 
niin lähellä Kennelliittoa, että  se  avusti 
sitä myös taloudellisesti.134  Koska suoje-
luskunnilla oli puolivaltiollinen asema,'35  

tämäkin yhteistyö antoi Kennelklubille 
virallista yhteiskunnallista arvonantoa. 
Rajavartiokoiratyökin tunnettiin hyvin 
Kennelklubissa.136  Jopa Grönlannin koi-
ria kokeillut rajavartiolaitos omisti  1920-
luvun lopussa noin  50  koiraa.137  

Vaikka palveluskoiratyötä harjoitettiin 

124. Sakari Lassila, Suomen poliisikoirien histo-
ria, painamaton käsikirjoitus, s. 77-78. 

125. Sakari Lassila, Suomen poliisikoirien histo-
ria, painamaton käsikirjoitus s. 77-87 liittei-
neen. 

126. Vuonna 1933 sotakoiratarhalla oli 6 valmista 
viestikoiraa, 12 puolivalmista, 16 vailla kou-
lutusta, 9 siitosnarttua ja 17 pentua. Muualle 
armeijan joukko-osastoihin ja muihinkin 
valtion tehtäviin, esim. Moskovaan Suomen 
suurlähetystöön, oli sijoitettu koiria niin, että 
niitä oli yhteensä 80. Sota-arkisto, Sotakoira-
komppanian ja sotakoiratarhan paperit. 

127. Sotakoirakoulun paperit, Sota-arkisto. 
128. Kapteeni Gustaf Degerstedtin alustus Suo-

men Kennelklubin kokouksessa 24.2. 1932. 
Suomen Kennelliiton arkisto. 

129. Armeijakoirayhdistys oli niiden miesten pe-
rustama, jotka seurasivat koirineen Duode-
cim-seuran ambulanssia Karjalan sotaan eli 
Aunuksen retkeen. Suomen Armeija-Koira 
Yhdistyksen kirje 3.4. 1922. Saapuneet kir-
jeet. Suomen Kennelliiton arkisto. Perusta-
mispäivä oli 14. 12. 1921, mutta toiminta 
käynnistyi vasta vuonna 1922. Palveluskoira 
1934, s. 14. 

130. Suomen Armeija-Koira Yhdistyksen sään-
nöt. Suomen Kennelliiton arkisto. 

131. Eräs aktiivisimmista perustettiin 1931 Kou-
volaan. Palveluskoira 1938, s. 19. 

132. Palveluskoira 1934 s. 14. Laajemmin Suo-
men vanhimmasta palveluskoirayhdistyk-
sestä Palveluskoirat 1971 n:o 7. 

133. Koiratyötä oli muissakin suojeluskunnissa, 
esim. vuodesta 1931 Oulussa. Suojeluskun-
tien papereita, Sota-arkisto. Palveluskoira 
1934 s. 62. Varsinkin Helsingissä saavutute-
tusta hyvästä tasosta esim. Sakari Lassila, 
Poliisikoirien historia, painamaton käsikir-
joitus, s. 87. 

134. Suomen Kennelklubin pöytäkirja esim. 28. 
5. 1934 pykälä 6. Suomen Kennelliiton ar-
kisto. 

135. Suojeluskuntien muodollisen aseman ohella 
tätä korosti esim. tasavallan presidentin Pehr 
Evind Svinhufvudin suojeluskuntaharrastus. 

136. Rajakoiratoiminnan aloittajana pidetään ma-
juri Torsten Raitaa ja alkuvuotena vuotta 
1920. Joppe Karhunen, Koiria sotapolulla. 
Keuruu 1967, s. 7-8. Hän oli hankkimassa 
Lapin rajavartiostoon tohtori Bruningin 
opettaman 1,5 vuotta vanhan saksanpaimen-
koiraa Caesaria, josta tuli tunnettu Lapin 
kauhu, ja myöhemmin muita koiria. Palve-
luskoira 1934 s. 64- 65 ja 1938 s. 1-2. 

137. Sakari Lassila, Suomen poliisikoirien histo-
ria. Painamaton käsikirjoitus s. 114. 
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monissa eri puitteissa, sekä valtion eli 
armeijan, rajavartiolaitoksen ja poliisin 
piirissä että puolivirallisesti suojeluskun-
nissa ja epävirallisesti muissa yhdistyk-
sissä, näiden eri viranomaisten ja koiran-
omistajien yhteistyö oli kuitenkin kiinte-
ää ja tiivistyi vielä  1930-luvun alussa. 
Tämä näkyi erityisesti Valtion Poliisi-
koiralaitoksella pidetyillä palveluskoira-
neuvottelupäivillä, jossa oli edustajia yh-
tä hyvin Yleisesikunnasta, Suomen Ken-
nelklubista kuin poliisilaitoksesta ja suo-
j  eluskunni  stakin.'  38  

Kokonaisuudessaan Suomen  Kennel-
klubi oli saavuttanut  1930-luvun alku-
puoleen mennessä varsin vakiintuneen ja 
arvostetun aseman suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Sen saamaa arvostusta kuvaa 
myös pettynyt purkaus: "Meillä napaseu- 

dun  asukkailla näyttää olevan aivan vää-
rä käsitys S.  K.  K:sta ja sen toiminnasta 
rotukirjoineen, sukuluetteloineen  y.  m. 
eihän niillä näytä olevan minkäänlaista 
merkitystä. Kun täällä puhutaan S.  K. K.  
'kirjoissa' olevasta koirasta, niin ymmär-
retään sillä eroa täkäläisiin koiriin verrat-
tuna, kuten Derbyn voittajan ja peräpoh-
jalaisen kaakin välillä.i139  

Koiramaailmassa Kennelklubin arvo-
valtaa uhkasi ainoastaan Karjalan Ken-
nelklubi; kansainvälistä toimintaa oli ke-
hitetty merkittävästi. Toisaalta  Kennel-
klubi oli jäsenmäärältään suppeahko ja 
katsomuksissaan sekä vanhanaikainen 
että elitistinen yhteisö. Sulkeutuneisuutta 
osoittavat näkemykset siitä, että Suomes-
sa oli liikaa koiria ja hämmästelyt, voiko 
absolutisti kelvata koiramieheksi.10  

138. Valtion poliisikoiralaitoksen vieraskirja, eri-
tyisesti 7. 10. 1932-22.2. 1935. 

139. A.  Ahokkaan kirje 16. 12. 1929. Suomen 
Kennelliiton arkisto. 

140. Kennelklubin Aikakauskirja 1934 s. 8 ja 
275. 
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Mitä mahtanee miettiä ja tarkkailla tunnettu kanakoiramies arvokkaine 
metsästystovereineen? Karl Fazer katsoo tiukasti sivulle ikään kuin kameraa huomaamatta, 

mutta toinen koira valmistautuu poseeraamaan. Valokuva Museovirasto. 



KAHTIAJAKAUTUMISEN KAUSI 

Eri teille 

Suomeen syntyi vuonna 1934 Suomen 
Kennelklubin rinnalle toinen järjestö, 
Suomen Kennelliitto. Tämä sai alkunsa 
Etelä-Hämeestä, sillä 28.4. 1934 muuta-
mat koiramiehet kokoontuivat Hämeen-
linnaan keskustelemaan suomenkielisen 
kennelklubin perustamisesta. Kokous va-
litsi hanketta puuhaamaan viisimiehisen 
toimikunnan, jonka puheenjohtajana oli 
tohtori Yrjö Pippingsköld.' Vajaata kuu-
kautta myöhemmin 26. 5. 1934 Helsin-
gissä pidettiin suurempi kokous, jossa ol-
tiin yksimielisiä Kennelklubin sääntöjen 
jäykkyydestä ja vanhanaikaisuudesta. 
Jollei Kennelklubi suostuisi muuttamaan 
sääntöjään, kokousedustajat olivat val-
miit perustamaan uuden järjestön.2  Etelä-
hämäläisten aloite oli saanut koko maan 
kattavan kannatuksen. 

Kokoukset olivat yllättäviä.  Kennel-
klubin sisällä oli toki ollut ristiriitoja, eri-
mielisyyksiä ja hallitusta kohtaan tunnet-
tua tyytymättömyyttä,3  mutta yleinen ka-
pinahenki oli uutta. Järjestöä ei tavalli-
simmin ajateltu ruotsinkieliseksi — Ken-
nelklubi toimi molemmilla kielillä niin, 
että kokouksissa puhuttiin sekä suomea 
että ruotsia, julkaisut olivat kaksikielisiä, 
pöytäkirjat ja muut paperityöt hoidettiin 
jommalla kummalla kielellä ja monet il-
moitusten julkaisijat pyysivät painatta-
maan asiansa siinä aikakauskirjassa, joka 
ehti ensimmäisenä julkisuuteen — eikä 
kielipolitiikka näkynyt sen toiminnassa 
ennen Hämeenlinnan kokousta.` 

Myös väite sääntöjen vanhanaikaisuu- 

desta oli uusi. Hallituksen jäsenyydestä 
oli toki syntynyt keskustelua jo aikaisem-
minkin — esimerkiksi Tampereen seutu 
oli niin vahvaa koira-aluetta, että sen yh-
distykset katsoivat olevansa oikeutettuja 
yhteen hallituspaikkaan — mutta edustuk-
sesta ei ollut syntynyt periaatteellista 
kiistaa. Åinoa huhtikuuta  1934  vanhempi 
muutosehdotus koski vuosikokouksen 
ajankohtaa, kun Tampereen ja Hämeen-
linnan Åjokoirayhdistykset halusivat 
siirtää vuosikokouksen toukokuun näyt-
telyn yhteyteen. Hallitus piti maaseudun 
edustajien toivetta täysin oikeutettuna, 
mutta käytännön syistä seuraavan vuo-
den talousarviota oli liian aikaista vah-
vistaa jo keväällä.5 

Kennelklubin menneisyys ei siis suo-
ranaisesti eikä laajemmin ajatellen kerto-
vista asiakirjoista tulkittuna ollut sellai-
nen, jona uuden järjestön puuhamiehet 
tahtoivat sen nähdä. Toisaalta klubin toi-
minnassa oli ollut piirteitä, joiden voi 
katsoa ärsyttäneen maaseutujäseniä, sillä 
kansainvälistyminen oli päässyt vauhtiin 
ennen kapinakokousta.  Ön  tosin vaikea 
sanoa, missä määrin Etelä-Hämeessä ol-
tiin tietoisia siitä, että muutamaa päivää 
ennen heidän kokoontumistaan  Kennel-
klubin hallitus päätti yhdistyä saksalai-
seen Reichsverband fiir  das  Deutsche  
Hundverein -liittoon ja tiedustella mah-
dollisuuksia päästä  Féderation  Cynologi-
que Internationales -järjestön jäseneksi.6  
Eurooppalaisten ja jopa sitäkin ulom-
maksi ulottuvien suhteiden katsottiin 
mahdollisesti hyödyttävän ja ilahdutta-
van enemmän Kennelklubin pääkaupun- 
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kilaista johtoa kuin maaseutujäseniä. 
Toisaalta Hämeenlinnan kokouksella 

oli välittömät syynsä, sillä sitä voi pitää  
27.3. 1934  olleen Kennelklubin vuosiko-
kouksen seurauksena. Noin sadan osan-
ottajan vuosikokouksessa oli näet ollut 
hankalia henkilövaaleja puheenjohtaja 
Kalle Rikalan ja sihteeri Ivar Ekbergin 
erottua. Kennelklubin puheenjohtajaksi 
äänestettiin tohtori  Markus  Kjöllerfeldt, 
varapuheenjohtajaksi tohtori Tauno Put-
konen ja sihteeriksi pankkivirkailija  Paul  
Klinge, minkä jälkeen hallituksen valin-
nassa syntyi vaikea tilanne: pääkaupun-
gilla oli liikaa edustajia. Neuvotteluiden 
tuloksena Rikala luopui hallituspaikasta 
maaseutuedustajan hyväksi. Yrjö Pip-
pingsköld kieltäytyi tulemasta uudelleen 
valituksi. Suomenkielisen aikakauskirjan 
toimituskunnan vaali ja toimittajan kiin-
nittäminen muodostuivat vielä vaikeam-
miksi, koska maisteri Yrjö Ylänne7  ja 
tohtori  Erik Becker  luopuivat toimitus-
kunnasta eikä aikakauskirjalle saatu ke-
tään toimittajaa. Kokouksessa oli myös 
esillä kaksi yhdistyksen sääntöjen muut-
tamiseksi tehtyä aloitetta, mutta äänes-
tyksen jälkeen molemmat lykättiin seu-
raavaan vuosikokoukseen.8  

Kennelklubin hajoamisesta esitettiin 
omana aikanaan monia eri näkemyksiä, 
joissa oli eniten esillä maaseudun ja pää-
kaupungin välinen ristiriita. Vastakkai-
suuksien katsottiin syntyneen pitkän ajan 
kuluessa, vaikka ne pääsivät esille vasta 
nyt .9  Eroon johtaneet päätökset tehtiin ja 
niistä keskusteltiin tunnepitoisesti, otta-
matta huomioon Kennelklubin lasketta-
vissa olleita jäsensuhteita. Menettely oli 
toisaalta hämmästyttävää, koska numerot 
olisivat olleet helposti saatavissa, mutta 
toisaalta myös ymmärrettävää. Koiraih-
miset eivät ole tottuneet arvostamaan 
toistensa mielipiteitä yhtä paljon kuin 
omia ajatuksiaan. 

Laskettavissa olevat valtasuhteet olisi- 

• 1.  Toimikunnan jäseninä olivat lehtori Väinö 
Teivaala, johtaja Väinö Aulio, everstiluutnant-
ti Toivo Söderman ja toimittaja Mauri Kittelä 
sekä varajäseninä metsänhoitaja Virtanen ja 
luutnantti Routamaa.  V. I.  Mikkonen, Suomen 

• Kennel-Liitto  10-vuotias.  
2.  Tämäkin kokous valitsi toimikunnan, jonka 

tehtävänä oli laatia ehdotus Kennelklubin 
muuttamiseksi Kennelliitoksi ja kutsua koolle 
Kennelliiton perustava kokous, mikäli neuvot-
telut Kennelklubin kanssa kariutuisivat. Toi- 

• mikuntaan valittiin maisteri Martti Kivilinna 
• Helsingistä, tohtori  Y.  Pippingsköld Hämeen- 
, 	linnasta, kunnallisneuvos  A.  Haikio Paimios-

ta, poliisimestari Eino  Havas  Kotkasta, opetta- 
• ja  A.  B.  Halme Viipurista, everstiluutnantti  E.  
• Raappana Joensuusta ja eläinlääkäri  Matti  
• Herva Tampereelta.  V.  J.  Mikkonen, Suomen  

Kennel-Liitto  10-vuotias. •  
3.  Eräänä esimerkkinä  on  pystykorvaosaston  

1923  kokema närkästys: miksi sen pitäisi vah- 
• vistuttaa metsästyskoesääntönsä, kun  Kennel- 
• klubi ei ollut puolestaan vaivautunut vahvista- 
' 	maan osaston uusia sääntöjä? Pystykorva- 
• osaston kirje  7. 3. 1923.  Saapuneet kirjeet, 

Suomen Kennelliiton arkisto.  
4.  Tuntuu paradoksaaliselta, että samassa huhti-

kuussa  1934  Kennelklubin pöytäkirjakieleksi 
vaihtui suomi sihteeri  Paul  Klingen kirjoitta- 

• mana.  Kennelklubin pöytäkirjat.  
5.  Suomen Kennelklubin hallituksen kokouksen 

pöytäkirja  10.3. 1934  pykälä  9.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto. — Ehdotus oli käsiteltävänä 
vuosikokouksessa  27.3. 1934,  mutta tuli lykä-
tyksi myöhempään ajankohtaan. Vuosiko-
kouksen pöytäkirja  27.3. 1934  pykälä  16,  pai-
nettu Kennelklubin Aikakauskirja  1934 s. 54.  

• 6.  Suomen Kennelklubin hallituksen kokous  23.  
• 4. 1934  pykälät  15  ja  16.  Suomen Kennelliiton 

arkisto. 
• 7.  Hänen eroaan pidettiin toisaalta ainoastaan 
• muodollisena, sillä itse asiassa hänen oli pak-

ko näihin aikoihin lähteä luottamustehtävis-
tään.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  I935 s. 
65.  

• 8.  Suomen Kennelklubin vuosikokouksen pöytä- 
• kirja  27.3. 1943  pykälät  7, 8,12  ja  16.  Painettu 

Kennelklubin Aikakauskirja  1934 s. 52-54.  
. 9.  Näitä lehtikirjoituksia  on  esitellyt Teemu Aal- 
• to,  mt.  s. 180  ja  199-215.  
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Vuosisadan alussa maaseudun metsästäjillä oli paljon erilaisia koiria, ennen kuin järjestäytyneen  kennel-
toiminnan piirissä luotiin suomenajokoiran ja suomenpystykorvan rotumääritelmät. Valokuva Eläinlääketie-
teen historian museo.  

vat  tarjonneet toisaalta myös mahdolli-
suuksia tulkita lukuja eri tavoin ja painot-
taa eri osapuolten merkitystä. Niistä voi 
näet kartoittaa Kennelklubin laajentu-
neen koko maata kattavaksi järjestöksi, 
jolla oli hajoamisensa aikaan  49  liittou-
tunutta yhdistystä.10  Näistä ainoastaan 
turkulainen  Jaktklubben  Halali ja Peder-
söre-Nejders Stövarklubb olivat ruotsin-
kielisiä. Useimpien yhdistysten nimissä 
viitattiin metsästykseen, joten suomen-
kieliset metsästäjät olivat yleisesti liitty-
neet Kennelklubiin ja juuri heidän an-
siostaan kenneltoiminta oli levinnyt 
yleisvaltakunnalliseksi. 

Yksittäiset kennelit olivat historialli-
sesti ajatellen Kennelklubin vanhempaa 
kerrosta, sillä klubihan perustettiin alun 
perin muutamien yksittäisten asianhar-
rastajien yhteisöksi; vuonna  1934  Ken-
nelklubissa oli yhteensä  213  kennelni- 

meä. Nämä jakaantuivat toisin kuin liit-
toutuneet yhdistykset, sillä peräti 141 eli 
66,2 % oli ruotsinkielisiä tai muuten vie-
rasnimisiä ja vain 60 eli 19,2 % suomen-
kielisiä 12 kennelin jäädessä jakamatta 
kielen mukaan. Peräti 85 kenneliä ilmoit-
ti osoitteekseen Helsingin, 63 muun kau-
pungin ja 69 maaseudun. Hajajäseniä oli 
Ruotsissa ja Norjassa, eivätkä kaikki 
kennelit ilmoittaneet osoitettaan. Sillois-
ten helsinkiläisten11 osuus oli siis 38,1 %, 
mutta jos pääkaupunki  raj  ataan nykyisen 
kokoiseksi ja otetaan huomioon myös 
Espoo ja Helsingin maalaiskunta, pää-
kaupunkiseudun yhteinen osuus nousee 
noin 50 %:iin.12  Nämä luvut tekevät ym-
märrettäväksi väitteen, jonka mukaan 
Kennelklubissa oli ruotsinkielinen enem-
mistö.13  

Suomen Kennelklubin laskettavissa 
olevat liittoutuneiden yhdistysten ja ken- 
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nelien jakaantuminen14  osoittavat Klubin 
hajanaisuutta, mutta toisaalta järjestöä ei 
voi jakaa yksioikoisesti  vain  kielen tai 
ainoastaan maantieteen mukaan, vaan jä-
senistön vastakohtaisuudet lomittuivat 
toistensa sekaan. — Lopullisen tulkinnan 
eron syistä voi esittää vasta tuonnempana 
sen perusteella, mihin suuntaan ja millai- 
sin voimavaroin kummankin yhdistyk-
sen, sekä entisen Kennelklubin että uu-
den Kennelliiton, toiminta lähti kehitty-
mään. 

Kenneltoiminnan jakaantuminen ta-
pahtui  1934  nopeasti, mutta Kennelklu-
bin edustajat halusivat silti vielä estää 
hajaantumisen. Ivar  Ekberg  vetosi touko-
kuussa yhteistyön puolesta ja katsoi klu-
bin olevan tasapainossa, koska hallituk-
sen jäsenissä oli yhtä paljon suomen- ja 
ruotsinkielisiä. Hän muistutti mieleen 
myös edellisen aikakauden hajaantumis-
tavoitteet; koska Kennelklubin jako oli 
aikaisemmin todettu epätarkoituksenmu-
kaiseksi, yhtenäisyys olisi syytä säilyttää 
jatkossakin. Hänen kirjoituksensa jul-
kaistiin  vain  ruotsiksi.15  

Kennelklubin piirissä käytiin laajaa ja 
jyrkkäsanaista16  keskustelua seuraavana-
kin vuonna, kun Kennelklubin hallitus 
yritti Kennelliiton perustamisesta huo-
limatta vielä pysäyttää hajaantumiskehi-
tystä ja uudistaa sääntöjään maaseutulai-
sia tyydyttäviksi. Kennelliiton ero toi 
esiin klubin jäsenten välisiä ristiriitoja ja 
pelkoja enemmästäkin jäsenkentän re-
peämisestä. Yhtenäisyyden kannattajat ja 
erityisesti ruotsinkieliset näkivät eron 
syyksi itsekkyyttä ja riidan halua, sillä 
kielivaikeuksiin vetoaminen oli heidän 
mielestään  vain  tekosyy." Suomenkieli-
set korostivat puolestaan aikojen muuttu-
neen, sillä suomen kieli oli otettava huo-
mioon ja samoin maaseudun toivomuk-
sille oli jätettävä sijaa.18  

Uuden Kennelliiton näkökulmasta sen 
perustamiseen johtivat yleissuomalaiset  

syyt, sillä vastaava kehitys oli tapahtunut 
monella kenneltyötä tärkeämmälläkin 
alalla, esim. lääkäreiden, Marttojen ja 
sairaanhoitajien parissa. Kysymys oli 
sekä maaseudun noususta että kielisuh-
teiden muutoksesta,19  mutta osansa oli 

10. Nämä luvut samoin kuin kaikki jatkossakin 
mainittavat vuoden  1934  tiedot  on  laskettu 
Suomen Kennelklubin Kalenteri ja Rotukirja 
-sarjan niteestä  XX,  1934. Helsinki 1935. 

11. Ennen vuoden  1946  alueliitosta  Helsinki  oli 
paljon nykyrajojaan pienempi.  

12. Jos  lasketaan kaikki kenneleiden omistajat, 
vaikka heillä olisi ollut  vain  osa jostain kenne-
listä, saadaan  223  nimeä. Heistä oli ehdoton 
valtaosa miehiä eli  186  eli  83,4  %, naisia  29  eli  
13,0  % ja yhteisöjä  8  eli  3,6  %.  

13. Tämän esitti mm.  Axel Planting.  Finska  Ken-
nelklubbens Tidskrift  1935, s. 64. 

14. Valitettavasti Kennelklubista ei ole tallella jä-
senkortistoja, eikä mistään käy selville kaikki-
en koirienkaan kotipaikkoja tai omistajia.  

15. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1934, s. 81-
85. 

16. Tästä  on  tyylinäytteenä nimimerkki  -d:n  eli 
mitä ilmeisimmin  Harald  Lindbladin kirjoitus, 
muun muassa "Harhaanjohdettujen maaseutu-
jäsenten hajoittamispuuhaan ryhtymistä voita-
neen sentään menneisyyden valossa katsoa 
jonkinmoisella ymmärtämyksellä vaikkakaan 
sitä ei voida hyväksyä, mutta separatistien 
esiintymistä ei voida kyllin jyrkin sanoin moit-
tia."  Finska  Kennelklubens Tidskrift  1935, s. 68. 

17. Eräs jyrkimmistä tämän kannan edustajista oli 
varatuomari  Axel Planting.  Finska  Kennel-
klubbens  Tidskrift  1935, s. 64-66. 

18. Esim.  V.  Laapas totesi Kennelklubin  50  hit-
toutuneen yhdistyksen olevan lähes yksin-
omaisesti suomenkielisiltä paikkakunnilta. Ti-
lanne oli muuttunut Kennelklubin perusta-
misajoista, koska suuri osa jäsenistä ei edes 
ymmärtänyt ruotsia.  Finska  Kennelkuubets 
Tidskrift  1935, s. 44-45. 

19. "Kansallis-suomalaisen ajatustavan sekä suo-
menkielen käytön leveneminen kaikille aloille 
ja maaseudun valveutuminen ovat historialli-
sina ilmiöinä samanaikuisia ja hyvin lähellä 
toisiaan." Suomen Kennelliiton julkaisu  I935, 
s. 2.  — Analyysi osuu hyvin lähelle sitä tulkin-
taa, jonka esitin edellä vuoden  1934  luvuista 
laskemieni kieli- ja kotipaikkajakaantumien 
tuloksena. 

Kahtiajakautumisen kausi • 57 



Suomen Kennelklubin kennelit 1934. Koiraharrastus oli ennen toista maailmansotaa niin harvinaista, että 
useimmat harrastajat tunsivat toisensa, ainakin saman rodun piirissä. Toisaalta vanhemman keskusjärjes-
tön kenneleitä oli tasaisesti koko Suomessa sekä Ruotsissa ja Norjassa. 

myös Kennelklubin johdon epädiplo-
maattisella käytöksellä, koska  Kennel-
klubi ei taipunut maaseudun esittämiin 
sääntöjen muutosehdotuksiin.20  Toisaalta 
myös uudistusten vaatijia voi syyttää 
mitä jyrkimmästä kielenkäytöstä, joka ei  

jättänyt sijaa neuvotteluille." 
Kehitys nähtiin siis sekä vuosikymme-

nien mittaisena muutoksena ja yleis-
suomalaisena ilmiönä että lopullisesti 
ratkaistuna, maaliskuun 8. päivänä 1935 
pidetyn Kennelklubin vuosikokouksen 
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tuloksena. Tällöin näet kokous kieltäytyi 
äänin 57-31 edes käsittelemästä sääntö-
jen uudistamista maaseudun hyväksi,22  
mikä merkitsi Kennelklubin hajoamista. 
Keväästä 1935 lähtien Suomessa oli kak-
si, keskenään kilpailevaa yleisvaltakun-
nallista kenneljärjestöä. Noin vuoden 
mittainen eroprosessi varmistui täysin lo-
pullisesti, kun Suomen Kennelliiton pe-
rustava kokous pidettiin Helsingissä 16. 
3. 1935, jolloin valittiin väliaikainen joh-
tokunta. Jälkikäteen muistellen uuteen 
järjestöön kerrottiin liittyneen heti jo 36 
yhdistystä.23  

Vanhat ja uudet tavoitteet 

Suomen Kennelliitolle 

Nyt, veikot, täysin rinnoin 
me käymme laulamaan! 
Jo Kennellinna innoin 
on käyty valtaamaan! 
Kas, oikeutta maassa 
ei taistelutta saa! 
Kun suomalaisuus vaa'assa, 
on taisto ihanaa!  

Tää  Kennelliitto uusi, 
sen heimohenki luo, 
se olkoon suku-kuusi, 
mi suojan, arvon suo! 
On hupaisaa kai kuulla 
nyt metsänpeikkojen, 
kun laulaa "Väinön" suulla  
tää  parvi veikkojen!24  

Suomen kahdella kennelalan keskusjär-
jestöllä oli sekä toisiaan muistuttavat että 
selvästi toisistaan poikenneet tavoitteet. 
Molemmat määrittelivät luonnollisesti 
päämääräkseen koiranjalostuksen; uusi 
Kennelliitto halusi "toimia suomalaisten 
kennelasian harrastajien keskusjärjes-
tönä ja edistää puhdasrotuisten koirien  

kasvattamista ja niiden käyttöä". Myös 
keinonsa — näyttelyiden ja kokeiden jär-
jestämisen sekä kantakirjan ja äänenkan-
nattajan julkaisemisen — Kennelliitto 
omaksui Kennelklubilta samoin kuin yh-
distyslain edellyttämän kotipaikkansa eli 
Helsingin.25  Nämä kohdat kirjattiin sään-
töihin, koska Kennelliitto halusi säilyttää 
kaikki aikaisemmat Suomessa hyviksi 
osoittautuneet koiranjalostuksen työ-
muodot.26  

20. Kennelliiton mielestä menettely oli "yliolkai-
nen ja ylimielinen kädenhuitaisu täysin koh-
tuullisille vaatimuksille ja samalla liian kor-
kealle kohotettu panos, jonka pelaajat luottivat 
myös liiaksi omaan totuttuun arvo- ja määrää-
misvaltaansa ja nähtävästi myös siihen merkil-
liseen käsitykseen, että Suomen Kennelklubi 
on 'tabu' eli koskematon ja samalla tämän 
maan kennelasiain monopolisoitu hoitaja. 
Näin oli kysymys auttamattomasti ajettu um-
pikujaan. Välitön seuraus oli Suomen  Kennel-
liiton perustaminen. "Suomen Kennelliiton 
Julkaisu 1935 s. 3. 

21. Ennen vuosikokousta "Suomalaisten  kennel-
miesten kokouksen valtuuttama toimikunta" 
antoi julkilausuman, jonka mukaan "myöntei-
nen tulos on kestävä vain siinä tapauksessa, 
että sen aikaansaavat ne piirit, joilla on ollut ja 
käytännöllisesti katsoen jatkuvasti on ratkai-
suvalta klubin yleisissä kokouksissa. Taistelun 
ja agitaation avulla saatu tulos merkitsee riitai-
suuksien jatkumista. Jos taas ilmenee, että 
vuosikokoukselta puuttuu kokonaisuuden pa-
rasta silmälläpitävä hyvä tahto, ei suomalaisil-
le kennelmiehille muuta valinnanvaraa jää 
kuin oman yhdistyksen perustaminen." Suo-
men Kennelliiton julkaisu 1935 s. 60. 

22. Pöytäkirja painettuna Suomen Kennelklubin 
Aikakauskirja 1935 s. 62. 

23. Suomen Kennelliiton l0-vuotisjuhiajulkaisu 
1945. Helsinki 194, s. 7-8. Tieto ei pidä paik-
kaansa, sillä esim. Suomen Kanakoirakerho 
perustettiin vasta myöhemmin samana kesänä. 

24. Näin runoili nimimerkki Palmu Viipurissa 20. 
4.1935. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935 s. 
44. 

25. Suomen Kennelliitto r.  y.  Rotukirja  I.  Helsinki 
1936. s. 6. 

26. Suomen Kennelliiton Julkaisu I935, s. 7. 
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Suomen kennelmaailma syntyi 
säätyläisten 	kaksikielisestä 
Kennelklubista, jonka rinnalle 
ponnistautui 1930-luvun puoli-
välissä maalainen ja puhtaasti 
suomalainen Kennelliitto. So-
tien jälkeen nuorempi järjestö 
pääsi nopeammin jaloilleen ja 
kasvoi kilpailijaansa suurem-
maksi. Valokuva Museovirasto. 

Kennelklubin säännöt sisälsivät samo-
ja asioita, mutta ne sanottiin hieman la-
veammin, sillä Kennelklubin "tarkoituk-
sena on herättää harrastusta puhdasro-
tuisten koirien kasvattamiseen, edistää 
niiden siitosta sekä työskennellä niiden 
metsästys- ja muun käyttökelpoisuuden 
edistämiseksi". Ja vaikka keinot olivat 
samat, nekin määriteltiin muutaman sa-
nan verran väljemmin." 

Uusi järjestö pyrki luonnollisesti saa-
maan itselleen mahdollisimman paljon 
kannattajia ja jäseniä; samalla se halusi 
rakentaa kuluneiden vuosikymmenien 
kokemusten pelottamana organisaation, 
jonka piirissä vältettäisiin ristiriitoja. Mo-
lempiin tavoitteisiin laskettiin päästävän 
tekemällä Kennelliitosta kirjaimellisesti 
kennelyhtymien liitto, mutta tämä oli to-
dettava valitettavasti mahdottomaksi: 
Suomessa ei ollut keskusjärjestön muo-
dostajiksi sopivia seuroja. Pääosa aikai-
semmasta kenneltyöstä oli näet tehty 
metsästysseuroissa, mutta nämä tuskin  

liittyisivät kaksikielisinä uuteen, puh-
taasti suomenkieliseen järjestöön. Toi-
saalta Suomessa oli paljon yksityisiä, mi-
hinkään seuraan kuulumattomia  kennel-
asian harrastajia, jotka halusivat päästä 
nyt mukaan. Käytännön syistä  Kennel-
liittoon oli täten hyväksyttävä aluksi sekä 
yhdistyksiä että henkilöjäseniä, mutta 
jatkotavoitteena oli päästä "pyyhkäise-
mään säännöistä muutama rivi". 

Kennelliiton perustajat pohtivat hallin-
toaan järjestäessään myös eri rotujen ke-
hittämistä. Toisaalta koko liiton yhteiset 
asiat oli saatava ratkaistuiksi mahdolli-
simman riidattomasti ja yhtenäisesti, 
mutta toisaalta yksittäisten rotujen kehit-
täminen kuului ainoastaan niiden erikois-
harrastajille. Koska rotuosastojen28  kat-
sottiin tuoneen Kennelklubiin ristiriitoja 
— pääkaupungin seurakoiraihmiset olivat 
päässeet hidastamaan maaseudun met-
sästyskoiraharrastajien työtä — Kennellii-
ton sääntöihin muovailtiin ainoastaan 
mahdollisuus perustaa eri rotujen harras- 
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tuspiirejä.29  

Koska Suomen Kennelklubilla oli ta-
kanaan jo vuosikymmenien mittainen 
historia, sen tarkoituksena oli jatkaa toi-
mintaansa edelleen aikaisempien periaat-
teittensa mukaisesti. Työn jatkuvuus nä-
kyi parhaiten tulevien vuosien budjeteis-
ta, jotka rakennettiin entisten ja hyviksi 
todettujen toimintatapojen rahoittami-
seksi.''0  

Numeroin ilmaistun jatkuvuuden ohel-
la Kennelklubin jäsenet ilmaisivat myös 
sanallisesti tavoitteensa toimia edelleen 
menneiden vuosikymmenien perinteiden 
mukaisesti. Kirjoituksissa vakuutettiin 
Kennelklubin toimivan jatkuvasti ristirii-
dattomasti kaksikielisenä ja yleisvalta-
kunnallisena järjestönä; mitään muutos-
tarpeita ei ollut, koska Kennelliitto oli 
syntynyt ainoastaan muutaman jäsenen 
loukatun turhamaisuuden ja valtakysy-
mysten takia.?' Kenneltyön pohjaksi 
määriteltiin kenneltoiminnan harrastus, 
kokemus, monipuolinen asiantuntemus 
ja ehdoton puolueettomuus. Työn pohja-
na olivat sekä perinteet että yhteiskunnal-
linen sitoutumattomuus, ja sen tuli perus-
tua sekä suvaitsevaisuuteen että hyvään 
tahtoon?' 

Nämä yleiset, sekä asiantuntemusta 
että yleissuomalaisuutta korostaneet pe-
riaatteet ilmenivät Kennelklubin toimin-
nassa kahden näkökannan korostumise-
na. Klubi oli vahvasti kaksikielinen; se 
julkaisi sekä suomenkielistä Aikakaus-
kirjaa että ruotsinkielistä Tidskriftiä. Jul-
kaisut eivät olleet identtisiä, vaan jokai-
sen jäsenen oletettiin lukevan kumpaakin 
— jos joku halusi vain toisen julkaisun, 
hänen oli erikseen ilmoitettava valintan-
sa — ja molemmissa oli jonkin verran kir-
joituksia myös toisella kielellä, kuin ai-
kakauskirjan nimestä olisi voinut päätel-
lä. Järjestö oli kaksikielinen, mutta pöy-
täkirjojen kielenä oli suomi. Kennelklubi 
ei siis halunnut leimautua ainoastaan  

pääkaupunkilaiseksi tai ruotsinkieliseksi 
eikä antaa mitään kieliriitojen aihetta. 

Toinen Kennelklubin yleistavoite oli 
kansainvälistyminen. Suomalaisten oli 
varottava eristyneisyyttä; syrjäinen ase- 

27. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1934, s. 
199. 

28. Kennelklubin säännöissä yhdistyksellä oli ai-
noastaan henkilöjäseniä, mutta nämä voivat 
perustaa osastoja "määrättyihin koirarotuihin 
kohdistavan harrastuksen edistämiseksi". Tä-
män ohella Kennelklubi voi ryhtyä kenneltoi-
minnan yhdenmukaistamiseksi yhteistoimin-
taan kynologista työtä harrastavan yhdistyk-
sen kanssa, joka voi liittyä Kennelklubiin 
Iiittoutuneena yhdistyksenä. Suomen  Kennel-
klubin Aikakauskirja  1934, s. 200. 

29. Sääntöjen lopullinen sanamuoto: Suomen 
Kennelliitto  r.  y.  Rotukirja  I. Helsinki 1936, s. 
6;  jäsenet jakaantuivat edelleen vuosijäseniin 
ja perustaviin jäseniin. Sääntöjen taustasta 
Suomen Kennelliiton julkaisu  1935 s. 7-8.  — 
Tässä mainittu vastakkaisuus maaseutulaisten 
metsästyskoirien ja pääkaupungin seurakoiri-
en omistajien välillä oli ainoastaan yksi vaik-
kakin kennelliittolaisten mielestä merkittävin 
ristiriita. Eräs toinen ongelmakenttä  Kennel-
klubin piirissä oli palveluskoirien ja seura-
koirien harrastajien konflikti, joka tuli selvim-
min esiin väiteltäessä saksanpaimenkoirien 
luonteesta. Palveluskoiramiehet syyttivät seu-
rakoiraharrastajia vääristä ihanteista näiden 
vaatiessa  vain  suurilta roduilta hyvää kasva-
tusta. Schäfereiden omistajien mielestä pikku-
rotujen harrastajat suorastaan ihannoivat koi-
riensa aggressiivisuutta.  Finska  Kennelklub-
bens Tidskrift  1934  ja  1935  laaja keskustelu, 
erityisesti  1935 s. 29. 

30. Esim. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1935, s. 53. 

31. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1935, s. 124. 
32. Esim. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  

1935, s. 41-42.  — Nämä periaatteet tarkoittivat  
vain  yleisvaltakunnallista koiratyötä ja olivat 
korostamassa sitä, että Kennelklubin mielestä 
kaiken suomalaisen kenneltoiminnan piti 
mahtua sen piiriin. Klubin sisällä suvaitsevai-
suus ja hyvä tahto eivät estäneet jyrkkiä vas-
takkaisuuksia, eivät edes Hyvä Veli -tasoisten 
luottamuksellisten kirjeiden julkistamista. 
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1934, s. 
291-296.  
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maja niukat taloudelliset mahdollisuudet 
eivät saaneet olla eurooppalaisen yhteis-
työn esteinä. Kansainväliset kosketukset 
toisivat sekä oppia, mutta varsinkin yksi-
tyisille kennelihmisille myös taloudelli-
sia etuja." 

Suomen Kennelliiton tavoitteita leima-
si ristiriitaisuus. Toisaalta sen päämäärä-
nä oli saman tyyppinen kenneltoiminta, 
jota Suomessa oli harrastettu jo vuosi-
kymmeniä, ja samalla se halusi valloittaa 
itselleen mahdollisimman suuren osan 
entisistä kennelihmisistä. Toisaalta se 
joutui kuitenkin aloittamaan työnsä alus-
ta, koska se oli uusi järjestö ja koska se 
houkutteli mukaan myös aikaisemmin 
järjestäytymättömiä koiraharrastajia. Ken-
nelliiton tavoitteissa oli täten jatkuvuu-
den ohella uusia piirteitä. Samalla se oli 
voimakkaasti sidoksissa suomalaisuu-
teen ja suomen kieleen; koska järjestö oli 
selkeästi yksikielinen, se omaksui synty-
vuosikymmenensä kansallisia poliittises-
ti värittyneitä tavoitteita.34  

Suomalaiskansallisuuden ohella Ken-
nelliiton päämäärät tulivat toiminnan al-
kaessa ilmi selkeästi kahdella tavalla: se 
pyrki tarjoamaan jäsenkentälleen mah-
dollisimman monipuolista koiratietoa, 
sekä historiasta että eri roduista. Ja tämän 
ohella se oli kiinnostunut sekä koirapsy-
kologiasta että koirien yhteiskunnallises-
ta asemasta. Kansainvälinen mielenkiin-
to rajoittui pohjoismaihin." 

Voimavarat ja keinot 

Taloudelliset edellytykset 

Kilpailevien järjestöjen lähtökohdat poik-
kesivat selvästi toisistaan, sillä  Kennel-
klubilla oli voimavaranaan vuosikymme-
nien kokemus ja perinteiden voima, Ken-
nelliitolla puolestaan uuden luomiseen 
aina liittyvä innostus. Myös taloudelliset  

voimavarat olivat erilaiset. Vaikka Ken-
nelklubi ei ollut koskaan keskittynyt va-
rojen keräämiseen eikä omaisuutensa 
kartuttamiseen, sen taloudellinen asema 
oli tammikuussa 1935 vakaa: yli 300 000 
markan omaisuus käsitti obligaatioita, 
pankkitalletuksia ja rahastoja. Irtaimis-
ton arvoksi merkittiin 15 000 markkaa, 
mutta kirjasto oli lähes arvoton, vain yh-
den markan hintainen. 

Kennelklubin vuoden I935 budjetti 
päättyi noin 226 000 markkaan. Tulopuo-
lelle kirjattiin edellisen vuoden saldoa lä-
hes 86 000 markkaa; lähes saman sum-
man edellytettiin siirtyvän taas seuraa-
vallekin vuodelle. Suurimmat tulot odo-
tettiin saatavan jäsenmaksuista — 1 100 
jäsentä  å  70 markkaa — ja rotukirjan tuo-
toksi arvioitiin 25 000 markkaa. Ilmoi-
tusten oli määrä tuottaa 8 000, korkojen 
11 000, näyttelyiden 2 000 ja valtionavun 
8 000 markkaa. 

Menoja Kennelklubi varautui maksa-
maan julkaisuistaan — rotukirjaan 13 000 
markkaa ja Åikakauskirjaan 47 800 
markkaa — ja kirjastostaan 19 000 mark-
kaa. Toimittajien, kamreerin, sihteerin ja 
kasöörin palkoiksi laskettiin yhteensä 
33 600 markkaa ja koirakokeisiin varat-
tiin 7 500 markkaa. Klubin edustus 
Frankfurt  am  Mainin maailmannäytte-
lyyn maksaisi 15 000 markkaa.36  

Tämä budjetti osoittautui hieman liian 
suureksi, sillä vuoden 1935 mittaan se 
alitettiin lähes 17 000 markalla. Vuosi 
1935 oli taloudellisesti hyvä, sillä Ken-
nelklubin omaisuus lisääntyi noin 8 400 
markalla. Vuoden 1936 budjettisuunni-
telmat tehtiin aikaisempaa vaatimatto-
mammiksi, 206 000 markaksi; jäsentulo-
ja laskettiin saatavan nyt 1 000 maksajal-
ta  å  75 markkaa. Menoissa supistettiin 
julkaisutoimintaa, mutta näyttelyihin oli 
saatava uutta tarpeistoa.37  

Kennelliitolla ei ollut tukenaan perit-
tyä omaisuutta, joten sen talous rakentui 
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toisin. Toiminta pääsi alkuun Haarlan pa-
peritehtaan luvattua äänenkannattajan 
kahden ensimmäisen vuoden paperin ja 
painotyön; ensimmäisiksi maksuiksi so-
vittiin rotukirj  an  tietojen julkaiseminen 
20 markkaa jäsenen omistamalta ja 30 
markkaa Kennelliiton ulkopuoliselta koi-
ralta sekä yksityisjäsenen vuosimaksuksi 
50 markkaa ja yhdistyksen 25 markkaa.38  

Kennelliiton toiminta olisi kuitenkin 
vaarantunut alkuunsa, jos se olisi jäänyt 
näiden päätösten varaan,39  sillä varsinai-
nen työ saatiin käynnistymään ennen 
muuta perustavien jäsenten vähintään 
500 markan maksujen turvin. Näitä varo-
ja kertyi marraskuuhun 1936 mennessä 
39 000 markkaa, mutta vuosijäsenistäkin 
saatiin ilahduttavat 28 550 markkaa. Yh-
distyksiltä sen sijaan kertyi puolen vuo-
den kuluessa ainoastaan 1 175 markkaa. 
Kun tuloja saatiin lisäksi rotukirjamak-
suista, metsästyskokeiden pöytäkirjoista 
ja kaavakkeista sekä ilmoituksista, tuloja 
kertyi puolessa vuodessa lähes 83 000 
markkaa. Menoja oli tuntuvasti vähem-
män — julkaisu oli tullut maksamaan noin 
18 300 markkaa, palkat olivat vaatineet 
6 100 markkaa, metsästyskokeisiin oli 
kulunut noin 4 600 markkaa ja muut me-
not olivat moninaisia matkoista posti-
maksuihin — eli noin 36 500 markkaa. 
Uuden yhdistyksen toiminta oli siis alka-
nut taloudellisesti ilahduttavasti. 

Menestyksestä huolimatta vuoden 
1936 näkymät pelottivat. Perustavia jä-
seniä odotettiin saatavan enää 10, joten 
heiltä kertyisi vain 5 000 markkaa. Vuo-
sijäseniltä katsottiin voitavan periä sama 
75 markkaa jonka Kennelklubikin veloit-
ti; arviolta 800 jäsentä maksaisi 60 000 
markkaa. Rotukirjatuloja odotettiin vain 
7 000 markkaa, ilmoituksista oletettiin 
saatavan 6 000 markkaa, koiranäyttelyi-
den odotettiin tuottavan 100 markkaa ja 
korkoja oli tulossa 2 100 markkaa. Tulo-
jen summaksi laskettiin täten 80 I00  

markkaa eli tuntuvasti vähemmän kuin 
Kennelklubilla. 

Menot tuntuivat uhkaavilta. Kun las-
kettiin sihteerin, rahastonhoitajan, rotu-
kirjan toimittajan ja julkaisun toimittajan 
palkkiot, rotukirjan ja julkaisun vaatimat 
kustannukset, kokouskulut, koirakokeet, 
palkinnot, kanslia, johtokunnan käyttö-
varat ja sekalaiset menot, laskut paisuivat 
20 300 markkaa tuloja suuremmiksi. 
Kennelliitto voisi laskelmien mukaan 
toimia vain, jos sillä olisi noin 1 100 vuo-
sijäsentä.40  Mahdollisia lahjoituksia ei 
otettu huomioon.41  

Johtohenkilöt 

Suomalaisen kenneltoiminnan jakaantu-
mista kahteen keskenään kilpailevaan 
järjestöön  on  selitetty sekä henkilökoh-
taisin ristiriitaisuuksin että laajemmin 
yhteiskunnallisin ja erityisesti kielipoliit-
tisin  syin.  Molemmat vastakkaisuudet  

33. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1934, s. 5-7  
ja Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, 
s. 113. 

34. Esimerkiksi  Eberhardt-sukunimensä suomen-
tanut  A.  E.  Erkka toivoi sekä kasvattajanimien 
suomalaistumista että Kennelliiton jäsenten 
laajaa nimien suomalaistamista. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1935, s. 95. 

35. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, passim. 
36. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1935, s. 74-

76. 
37. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1936, s. 142-

143. 
38. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 60  ja  

62. 
39. Haarlan Paperitehtaan lahjoitus supistui  8 100  

markkaan, joka ei riittänyt edes kahden liiton 
äänenkannattajan numeron kustannuksiin. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 16. 

40. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 16-19. 
41. Niitä kertyi silti, erityisesti näyttelyihin pal-

kinnoiksi. Esim. Suomen Kennelliiton Julkai-
su  1936, s. 112-113.  
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näkyvät yleisen pätevyyden ja koiramaa-
ilman tuntemuksen ohella järjestöjen 
johtajavaaleissa. Kennelklubin vuoden  
1934  puheenjohtaja tohtori  Markus  Kjöl-
lerfeldt42  vaihtui  1935  tuomari  Harald  
Lindbladiin, vaikka ajokoiramiehet suh-
tautuivat häneen aluksi kielteisesti.43  

Rinnakkaisjärjestön syntyminen muut-
ti muutenkin Kennelklubin hallituksen 
rakennetta. Vuoden  1934  hallitus pieneni 
seuraavaksi vuodeksi kahdella jäsenellä; 
varapuheenjohtaja, tohtori Tauno Putko-
nen vaihtui kalastusbiologi Viljo Jääske-
läiseen, mutta sen sijaan opettaja  G. Stor-
måns  ja tohtori  Uno  Tötterman säilyttivät 
paikkansa. Maaseutuedustajista  vain  tur-
kulainen tohtori  G.  Jensen  pysyi edelleen 
hallituksessa porilaisen kauppiaan Åntti 
Åirion ja viipurilaisen johtaja  Fr.  Carlsé-
nin vaihtuessa alavutelaiseen tohtori  
Lauri  Malmgreniin ja vaasalaiseen in-
sinööri Niilo Hermoseen.45  Kennelklubin 
hallitus oli siis suurelta osin helsinkiläis-
pohjalainen, kun vielä varajäsenet kap-
teeni  Gustaf  Degerstedt ja tuomari  Uno  
Wikmankin olivat pääkaupunkilaisia.  
Vain  Värtsilän apteekkari  V. Helve  edus-
ti itäsuomalaisia. 

Kennelklubin toimistoa ja kirjastoa 
hoitamaan sekä rotukirjaa toimittamaan 
valittiin johtaja  C.  Palmgren; hän sanou-
tui sittemmin irti epäselvyyksien takia. 
Toimitusneuvostoa johti turkulainen va-
paaherra Bertel  Sebastian  Gripenberg; 
jäseninä olivat hänen sukulaisensa kirjai-
lija Bertel Gripenberg, konttoripäällikkö  
C. E.  Pacius,  Gustaf  Degerstedt ja lahte-
lainen eläinlääkäri  Lauri  Hirvelä. Suo-
menkielistä lehteä toimitti keravalainen 
lehtori  Einar  Merikallio ja ruotsinkielistä 
kansliapäällikkö Ivar  Ekberg.  — Lähes 
kaikki sekä hallituksen että toimitus-
neuvoston miehet säilyttivät luottamus-
tehtävänsä myös vuonna  I936;  hallituk-
sen varajäsen  Gustaf  Degerstedt luovutti 
tosin paikkansa pääkaupunkilaiselle toh- 

tori  G.  Mellgrenille ja Ivar  Ekberg  tuli 
myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Nämä miehet edustivat suomalaista 
kennelmaailmaa varsin monipuolisesti, 
sillä heillä oli sekä luottamustehtäviä että 
omia koiria. Ivar  Ekberg  kuului sekä ajo-
koira- että kanakoiraosaston hallituk-
seen; muita ajokoiramiehiä olivat pu-
heenjohtaja  Lindblad  ja  G. Stormåns  
sekä maaseudun edustajat  Malmgren,  
Hermunen ja  Helve.  Tötterman oli  1935  
liitto-osaston puheenjohtaja, Bertel Gri-
penberg kanakoiraosaston ja Wikman 
pystykorvaosaston. Merikallio oli puo-
lestaan pystykorvaosaston varapuheen-
johtaja. Ömat kennelit oli tähän aikaan 
Malmgrenilla, Mellgrenillä, Helveellä, 
Palmgrenilla,  Sebastian  Gripenbergilla ja 
Paciuksella.46  

Koska Kennelklubin hallituspaikkoja 
oli vähän, monet tunnetut koiramiehet 
jatkoivat toimintaansa sekä omien koi-
riensa parissa että julkaisuiden palstoilla. 
Vaikka Kennelklubin aikakauskirjojen 
kirjoittajista moni esiintyi  vain  nimimer-
keillä, lukijat näkivät silti myös tuttuja 
nimiä, esim.  Johan  Bruningin ja Hjalmar 
Munsterhjelmin. Naisia johtopaikoille 
tuli vasta  1937,  jolloin everstin rouva  Rea  
Hannula valittiin toimitusneuvostoon,47  
siitä huolimatta että heitä esiteltiin kas-
vattaj ina.48  

Koska Suomen Kennelliitto syntyi it-
senäistymällä Kennelklubista, osa sen 
johtomiehistä oli entisiä kilpailevan jär-
jestön tunnetuimpia koiramiehiä. Toi-
saalta Kennelliitto pyrki heti luomaan 
vanhaa järjestöä laajemman johdon sekä 
lukumääräisesti että maantieteellisesti, 
jotta  se  saisi kannatusta koko maassa. 
Koska Kennelklubia oli syytetty helsin-
kiläisyydestä ja ruotsinkielisyydestä, 
Kennelliiton toisenlainen luonne näkyi jo 
vuoden  1934  toimintaa suunnittelevasta 
toimikunnasta:  vain  kokoonkutsuja mais-
teri  M.  Kivilinna oli helsinkiläinen. Hä- 
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Suomenkielisen Kennelliiton vaikutusvaltaisimpia 
miehiä oli riihimäkeläinen teollisuusmies  K.  A.  Pa-
loheimo, vaikka hän ei tyrkyttäytynyt julkisuuteen. 
Lehtileikkeen valokuva Museovirasto. 

meenlinnalaisella hammaslääkäri Yrjö 
Pippingsköldillä oli ainoa ruotsinkieli-
nen sukunimi, mutta hänkin muuttui pian 
Parrukoskeksi. Kunnallisneuvos Åksel 
Haikio oli Paimiosta, poliisimestari Eino  
Havas  Kotkasta, opettaja  Å.  B.  Halme 
Viipurista, everstiluutnantti  E.  Raappana 
Joensuusta ja eläinlääkäri  Matti  Herva 
Tampereelta. 

Väliaikaiseen johtokuntaan valittiin 
näitäkin tunnetuimpia kennelmiehiä, sil-
lä prokuristi  Paul  Klinge oli entinen Ken-
nelklubin sihteeri, maisteri Yrjö Ylänne 
oli toimittanut Kennelklubin Åikakaus-
kirjaa, kun taas tohtori Kalle Rikala ja 
tohtoriksi perusteettomasti nimitetty 
Åntti Tanttu tunnettiin vanhoina, ansiok-
kaina koiramiehinä. Myös tohtori  Erik 
Becker,  pankinjohtaja Eino Hevonpää ja 
viestipäällikkö Torsten Raita olivat ehti- 

neet hankkia kokemusta ja saavutuksia 
ennen 1930-luvun puoliväliä. Puheen-
johtajakseen väliaikainen johtokunta sai 
vuorineuvos  K.  Å.  Paloheimon Riihi- 

42. Markus  Kjöllerfeldt oli opiskellut ennen  1.  
maailmansotaa Saksassa sekä eläinlääketie-
teen että lääketieteen tohtoriksi ja toiminut 
Suomen Kennelklubin puheenjohtajana jo ai-
kaisemmin eli  1910-1913.  Syntymäpäivä-
onnittelussa häntä pidettiin "epäilyttä maam-
me monipuolisimpana koirien tuntijana". Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1937, s. 1. 

43. "Lindblad  ei nauti luottamusta missään suh-
teessa ajokoirapiireissä. Olisi erittäin tärkeätä, 
että hänen tilalleen löytyisi toinen mies..."  
Lauri  Malmgrenin kirje Yrjö Ylänteelle  13. 9. 
1934.  Suomen Kennelliiton arkisto. — Kritiikin 
esittäjä, tohtori ja "Alavuden jalo metsämies", 
oli Kennelklubin piirissä arvostettu henkilö, 
jota luonnehdittiin yllättävän kuoleman jäl-
keen koiramiesten esikuvaksi. Suomen Ken-
nelklubin Aikakauskirja  1938, s. 237. 

44. Valinta-aikaan Aitio oli  58-vuotias; hän oli 
tunnetuimpia porilaisia sekä liikemiehenä että 
kunnallispolitiikkona. Suomen Kennelklubin 
Aikakauskirja  1937, s. 35. 

45. Sekä  Lauri  Malmgren  Peuha-kennelin ajokoi-
rineen että Niilo Hermonen Luvia-ajokoi-
rasiitosyhdistyksen perustajana olivat hyvin 
kokeneita metsästyskoiramiehiä. Esim. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1937, s. 
106-108. 

46. Suomen Kennelklubin julkaistut pöytäkirjat ja 
vuosikertomukset sekä Rotukirjan niteet XXI 
ja XXII. —  Vain  varapuheenjohtaja ja myö-
hempi sihteeri kalastusbiologi ja maisteri Viljo 
Jääskeläinen ja eläinlääkäri  Lauri  Hirvelä oli-
vat sekä Klubin osastojen hallinnon ulkopuo-
lella että ilman omaa kenneliä.  

47. Hän oli tätä aikaisemmin kirjoittanut Aika-
kauskirjaan pitkän haastattelusarjan, joten hä-
net koettiin ilmeisen ammattitaitoiseksi. — Hän 
tunsi myös omakohtaisesti koiran jalostusta, 
sillä hän omisti erittäin hyvän airedaleter-
rierin. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1938, s. 208-209. 

48. Esim. rouva Margit Tötterman sai huomiota 
ainoana suomalaisena sileäkarvaisen foxter-
rierin kasvattajana; hän oli kuitenkin niin 
vaatimaton, että yhdistystoiminta jäi hänen 
aviomiehelleen. Suomen Kennelklubin Aika-
kauskirja  1937, s. 47-48.  
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mäeltä. Yhteensä johtokunnassa oli  13  
jäsentä. Äänenkannattajan toimittajaksi 
valittiin Veli Mikkonen — hän kirjoitti 
lehteen asiatekstin ohella kaunokirjalli-
sia kuvauksia — ja toimituskuntaan Åntti 
Tanttu, Kalle Rikala,  Erik Becker  ja kir-
japainonjohtaja Yrjö Helme. 

Ensimmäisen edustajistonsa  Kennel-
liitto valitsi toukokuussa  1935,  toiveik-
kaassa ilmapiirissä  49  K.  Å.  Paloheimon 
johdolla kokoontunut edustajisto oli var-
sin laaja,  24-miehinen ja maantieteelli-
sesti valittu. Helsingin edustajat muodos-
tivat samalla hallituksen; tohtori  K.  Kivi-
alhoa lukuun ottamatta  he  olivat samoja 
miehiä, jotka mainittiin jo edellä eli Ri-
kala, Tanttu, Kivilinna,  Becker  ja Raita. 
Pohjois-Karjalalla oli edustajistossa kak-
si miestä, everstiluutnantti Raappana ja 
rakennusmestari  V.  Tshokkinen Joen-
suusta. Laatokan-Karjalaa edusti rehtori  
E.  Kivinen Sortavalasta ja Viipuria pan-
kinjohtaja Eino Hevonpää, eläinlääkäri 
Birger Pettersson ja herra  I.  Lankinen. 
Edustajansa oli myös Kymenlaaksolla, 
Mikkelillä, Kuopiolla, Tampereella, Hä-
meenlinnalla, Jyväskylällä, Öululla, Ro-
vaniemellä, Satakunnalla, Turulla ja Po-
rilla.50  Hallituksen varajäseniksi valittiin 
Hevonpää,  Havas  ja Pippingsköld. 

Kennelliitolle valittiin myös johtokun-
ta, jonka puheenjohtajana oli Rikala, va-
rapuheenjohtajana Kivilinna, rahaston-
hoitajana Kivialho sekä sihteerinä ja ro-
tukirjanpitäjänä Klinge. 

Henkilövaaleja voi pitää sekä onnis-
tuneena että epäonnistuneena.  Monet  jä-
senet vakiinnuttivat asemansa moniksi 
vuosiksi;  K.  Å.  Paloheimo oli täyttänyt 
valituksi tullessaan jo  70  vuotta, mutta 
hän oli silti aktiivinen puheenjohtaja. 
Muutamat herra-tittelit osoittavat sekä 
Kennelklubia alempaa yhteiskunnallista 
statusta että jäsenkentän tuntematto-
muutta. Kun osa ensimmäisen valtuus-
kunnan jäsenistä valittiin uudelleen  

vuonna  1938,  heidät tunnettiin parem-
min.51  Ensimmäisen valtuuskunnan jä- 
senistä yksi52  ei ollut Kennelliiton jäsen, 
ja Åntti Åirio halusi eron, koska hän oli 
kilpailevan järjestön johtomiehiä. Myös 
tohtori  Becker  pyysi eron, joten kolmeksi 
vuodeksi valitun edustajiston jäsenistä 
vaihtui kolme jo keväällä  1936.  Lähtijöi-
den tilalle tuli apteekkari  E.  Piispanen 
Kuopiosta, toimitusjohtaja Veikko Hir-
vensalo Raumalta ja maisteri Yrjö Ylän-
ne Helsingistä." 

Seuraavan edustajiston vaali  1938  
osoittaa, että Kennelliiton oli onnistunut 
vakiinnuttaa toimintansa. Kaikki valitut 
tunnettiin nyt ammateiltaan, monet edel-
lisen edustajiston jäsenet säilyttivät paik-
kansa ja uusista jäsenistä kehittyi tunnet-
tuja kennelmiehiä.54  Vuorineuvos  K.  Å.  
Paloheimo säilytti puheenjohtajan paikan 
iästään huolimatta.55  Myös johtokunnan 
puheenjohtaja Kalle Rikala jatkoi tehtä-
vässään. Muina johtokunnan jäseninä 
olivat Åntti Tanttu, Torsten Raita, johtaja  
M.  Hovilainen ja teknikko Eino Natunen. 
Kun varajäseninäkin oli kolme miestä — 
Eino  J.  Hevonpää, Yrjö Parrukoski ja 
Eino  Havas  — Kennelliiton johto oli täy-
sin maskuliininen. 

Sekä Kennelklubi että Kennelliitto 
pyrkivät valitsemaan luottamustehtäviin 
ja myös palkattuja tehtäviä hoitamaan 
mahdollisimman päteviä asiantuntijoita 
ja luotettavia koiramiehiä. Kummankin 
hallinto käsitti kaksi toimielintä. Molem-
mat pyrkivät myös saamaan johtonsa 
edustavaksi, mutta käytännössä tähän 
laskettiin päästävän eri tavoin.  Kennel-
klubin hallitus oli suppeampi kuin Ken-
nelliiton edustajisto, myös vuoden  1937  
uudistuksen jälkeen, mutta toisaalta siinä 
oli edustajia tasapuolisesti sekä pääkau-
pungista että maaseudulta ja samoin Klu-
bin kolmesta osastosta. Samalla  Kennel-
klubi panosti julkaisutoimintaansa pitä-
mällä lehtiään varten toimitusneuvostoa. 
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Kennelliiton edustajisto oli laaja ja 
pyrki kattamaan maantieteellisesti koko 
Suomen. Ålueellista edustavuutta pidet-
tiin tärkeämpänä kuin eri rotujen mukaan 
saamista. Käytännön syistä Kennelliittoa 
johdettiin kuitenkin varsin suuressa mää-
rin pääkaupungista käsin; maaseudun toi-
ve saada vuosikokous kiertämään ympäri 
maata torjuttiin nopeasti.56  Julkaisutoi-
minta ei saanut hallinnossa samaa ase-
maa kuin Kennelklubissa; ilmeisesti 
edustajiston ja hallituksen rinnalle ei ha-
luttu enää kolmatta elintä, ei varsinkaan 
kun toimittaja  V. I.  Mikkonen oli erittäin 
pätevä kirjoittaja.57  

Molempien kennelyhtymien johto oli 
lähes täysin miesten käsissä, Kennellii-
ton vielä enemmän kuin Kenneildubin.  
Åda  Tshokkinen kelpasi tosin kirjoitta-
maan Kennelliiton julkaisuun, jopa poh-
timaan tarvitaanko naisia kenneltyössä, 
mutta enimmäkseen naisia pidettiin kor-
keintaan koristeina. Naisten yleistä ase-
maa paljastaa kuva, jossa  on  "kaksi suo-
malaisrotuista" eli nainen ja koira. Koi-
ralla  on  kuvatekstissä nimi, vaalealla 
kaunottarella ei.58  

Jäsenistöt  

Kilpailevat kenneljärjestöt pyrkivät luon-
nollisesti kumpikin vahvistamaan ase-
miaan keräämällä ja Kennelklubi myös 
säilyttämällä itsellään mahdollisimman 
laajan jäsenkentän. Kennelklubi pyrki tä-
hän tavoitteeseen suuntaamalla jäsenis-
tölleen yleisiä kehotuksia, painattamalla 
jäsenhankintakaavakkeita ja erityisesti 
kehittämällä julkaisutoimintaansa niin, 
että vuodesta 1936 jäsenlehti ilmestyi pe-
räti kymmenenä numerona vuodessa mo-
lemmilla kielillä; numeroissa oli eri sisäl-
tö ja kaikki 20 lehteä lähetettiin jokaiselle 
jäsenelle, jollei hän kieltänyt jomman 
kumman tuloa. Kennelklubi pyrki  otta- 

• 49.  "Uusi vapaa maa luo aina oman päällystön. 
' 	Tehköön Suomen Kennelliitto samoin ja myös 
• onnistukoon!" Suomen Kennelliiton Julkaisu 
. 	1935, s. 95.  
• 50.  Kymenlaaksoa edusti poliisimestari Eino  Ha-

vas  Kotkasta, Mikkeliä pankinjohtaja  V.  Pur-
siainen, Kuopiota herra  A.  Tuovinen, Tampe- • 

• retta varatuomari Väinö Kahiluoto ja paikallis-
päällikkö  S.  Ömberg,  Hämeenlinna hammas-
lääkäri Yrjö Pippingsköld, Jyväskylää herra  
O.  Vänttinen, Oulua herra  A.  Messman, Ro-
vaniemeä metsänhoitaja  E.  Snellman, Sata- 
kuntaa herra  A.  Louna Tyrväältä, Turkua kun- 

, 	nallisneuvos Aksel Haikio Paimiosta ja Poria 
kauppias Antti Aitio. 

• 51.  Esim. viipurilaisesta herra Lankisesta oli tullut 
• liikkeenhoitaja. 
• 52.  Hän oli opettaja  A.  Tuovinen Kuopiosta. 
• 53.  Vuonna  1888  syntynyt maisteri Yrjö Ylänne 
: 	oli toimittanut pitkään Kennelldubin Aika- 
. 	kauskirjaa, mutta hän oli myös Kennelliiton 
• perustajia eli "taistelujoukkojemme kärkimie- 
• hiä, rohkeaotteinen ja innostunut, mutta sa-

malla myös perinpohjaisesti harkitseva". Suo- 
• men  Kennelliiton Julkaisu  I938, s. 213. 

54.  Valituiksi tulivat puheenjohtaja Paloheimon ja 
. 	varapuheenjohtaja Rikalan lisäksi "tohtori" 

Antti Tanttu ja tohtori  K.  Kivialho, viestipääl-
likkö Torsten Raita, johtaja  M.  Hovilainen ja 
teknikko Eino Natunen Helsingistä, pankin-
johtaja Eino  J.  Hevonpää, varatuomari Väinö 

• Koistinen, liikkeenhoitaja  I.  Lankinen ja vara- 
- 	tuomari Väinö Kahiluoto Viipurista, hammas-

lääkäri Yrjö Parrukoski, entinen Pippingsköld, 
Hämeenlinnasta, johtaja Niilo Valonen Lah-
desta, pankinjohtaja  A.  Angervo Heinolasta, 
tohtori Aarne  Becker  Jyväskylästä, poliisi-
mestari Eino  Havas  Kotkasta, kunnallisneuvos 
Akseli Haikio Paimiosta, rautatievirkamies  A.  
Louna Tyrväältä, kauppias  Y.  Aaltonen Pons-
ta, kauppias  K.  Partanen Raumalta, pormestari  
I.  Ervamaa Kemistä, metsänhoitaja  E.  Snell-
man Rovaniemeltä, johtaja  L.  Tapola Kuo-
piosta, rakennusmestari  V.  Tshokkinen Joen- 

• suusta ja rehtori Eino Kivinen Sortavalasta. 
• 55.  Kennelliitto juhli vuonna  1937  edustajistonsa 
• puheenjohtajan  75-vuotispäivää. Suomen  Ken- 
. 	nelliiton julkaisu  1937, s. 200.  
. 	56.  Hanketta ajoivat porilaiset. Suomen Kennellii- 
• ton  Julkaisu  1935, s. 149.  
• 57.  Hän innostui laatimaan asiatekstin ohella täy- 
• sin  kaunokirjallisiakin kuvauksia, esim. Suo- 
: 	men  Kennelliiton julkaisu  1936. s. 201-205. 

58. Ada  Tshokkinen esim. Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1936, s. 217.  Sama  1939, s. 219.  

Kahtiajakautumisen kausi • 67 



Nuoren Suomen Kennelliiton 
osoite oli vuosia Rauhankatu  6 
A.  Käytännössä sitä hoiti rouva 
Aune Klinge, joka  on  tässä 
aviomiehensä  Paul  Klingen 
kanssa. Valokuva  1968  mai-
noskuvaamo Karusuo & Viren, 
omistaa  Matti  Klinge. 

maan huomioon tasapuolisesti molem-
mat kieliryhmät, maaseudun ja pääkau-
punkiseudun ja myös molemmat suku-
puolet. Jäsenhankintaa pyrittiin tehosta-
maan juhlavuodeksi 1939.59  Julkaisuissa 
kirjoitettiin sekä tottuneille koiraharras-
tajille että vasta-alkajille.6o  

Suomen Kennelklubi ei ollut tottunut 
ilmoittamaan vuosikertomuksissaan jä-
senmääräänsä,61  mutta toisen järjestön il-
mestyminen kilpailijaksi teki kertomuk-
sista paljon aikaisempaa yksityiskohtai-
sempia. Ensimmäisenä varsinaisena kah-
den järjestön vuotena 1935 Klubilla oli 5 
kunnia- ja 6 kirjeenvaihtajajäsentä, I  kut- 

nuttu ja 92 tavallista elinkautisjäsentä 
sekä 1 100 vuosijäsentä eli jäseniä oli yh-
teensä 1 204. Uusia jäseniä kertyi vuoden 
mittaan 85.62  Seuraavana vuonna vuosi-
jäseniä oli ainoastaan 965 eikä uusiakaan 
saatu vuoden mittaan kuin 70,63  ja vuosi-
jäsenten määrä laski edelleen hieman 
seuraavana vuonna eli nyt heitä oli 946, 
mutta uusia oli saatu 114.64  Ennen sotaa 
Kennelklubissa oli 3 kunnia- ja 7 kirjeen-
vaihtajajäsentä, 1 kutsuttu ja 87 tavallista 
elinkautisjäsentä sekä 923 vuosijäsentä.65  

Suomen Kennelliiton perustaminen 
pystyi siis vähentämään, mutta ei ratkai-
sevasti murtamaan Kennelklubin henki- 
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lökannatusta. Vaikka entisiä  j  ohtohenki-
löitä ja muitakin jäseniä siirtyi tai joskus 
jopa yritettiin siirtää vastoin tahtoaan uu- 
teen järjestöön,66  lähes vaikkakaan ei ai-
van sama määrä uusia ihmisiä saatiin ti- 
lalle. Jäsenistö edusti jatkuvasti suoma-
laisen yhteiskunnan ylintä kerrosta, kieli-
rajan molemmin puolin.67  

Koska Suomen Kennelliitto oli  1930-
luvulla vasta muodostumassa,  se  oli 
hankkimassa uusia jäseniä paljon aktiivi-
semmin kuin Kennelklubi ja samalla 
käyttäytyi tuntuvasti aggressiivisemmin.  
Koko  Kennelklubiin suhtauduttiin sekä 
vähättelevästi68  että syyttävästi,69  mutta 
erityisesti huomiota sai Kennelklubin ka-
nakoiraosaston oletettu suomalaisvas-
taisuus ja yläluokkaisuus.70  Kielteisen 
tekstin ohella lukijat saivat selvät ohjeet 
siitä, miten Klubista erottiin.71  

Suomen Kennelliitto toivoi saavansa 
jäseniä erityisesti metsästäjistä, mutta 
kauniimpikin sukupuoli oli tervetullutta 
ja laajemmin jäsenistölle julistettiin, mi-
ten "jokaisen suomalaisen kennelmiehen 
kunniavelvollisuus  on  kuulua Suomen 
Kennelliittoon".72  Yleisluontoisten  julis-
tusten  ohella uusien jäsenien hankkimi-
seksi ryhdyttiin luomaan asiamiesver-
kostoa ja kirjoittamaan esitteitä.73  

Innokas kampanjointi tuotti nopeasti 
tuloksia, niin että uuden järjestön jäsen-
määrä kasvoi ripeästi ja siitä tuli muuta-
massa vuodessa Kennelklubia suurempi 
järjestö.  Jo  kolmannessa lehdessään Ken-
nelliitto ilmoitti saaneensa  49  jäsenyh-
distystä sekä  79  perustavaa ja  607  vuosi-
jäsentä; tavoitteena oli nostaa jäsenlu-
vuksi  1 100.  Tämä tavoite toteutuikin lä-
hes sellaisenaan, sillä vuodessa henkilöi-
tä kertyi  I 076;  tosin aivan kaikki eivät 
maksaneet maksujaan.74  Toisena toimi-
vuonnaan uusi järjestö unohti ilmoittaa 
jäsenmääränsä, mutta sen jälkeen  se  tie-
dotti tyytyväisenä kannatuksensa kasvus-
ta. Kolmantena toimikautena  1937-1938  

59. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1936 s. 71, 
171  ja  299,  Suomen Kennelklubin Aikakaus-
kirja  1935, s. 221-222  sekä  1936 s. 32, 68, 
212, 316  ja  1938 s. 238. 

60. Uusien koiran omistajien ohjeita esim. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1938 s. 79. 

61. Esim. vuonna  1934  eli hajoamisaikaan järjestö 
ilmoitti ottaneensa rotukirjaan  1 075  koiraa ja 
hyväksyneensä  22  kasvattajaa, mutta kerto-
muksesta ei käy ilmi jäsenmäärä. Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 48. 

62. Kunniajäseniä olivat Tasavallan presidentti 
Pehr Evind Svinhudvud, vapaaherra  B.  Seb. 
Gripenberg, vapaaherra  Otto  Wrede, ruotsa-
lainen pankinjohtaja  A.  Hedenlund ja niin 
ikään ruotsalainen vapaaherra  A.  Klinckow-
ström. Kirjeenvaihtajajäsenistä tohtori  R.  Ben-
gelsdorff, Bertel Gripenberg,  Markus  Kjöller-
feldt ja Kalle Rikala olivat suomalaisia, konsu-
li  C.  M. Pay  ja kreivi Birger  Spens  ruotsalaisia. 
Kutsuttu elinkautisjäsen oli terijokelainen in-
sinööri  John Schumacher.  Suomen Kennelklu-
bin Aikakauskirja  1936, s. 80. 

63. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937, s. 5. 
64. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938, s. 

100. 
65. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939, s. 

63. 
66. Toimitusta pyydettiin  1936  ilmoittamaan, ettei 

majuri  L.  Klärich ollut koskaan anonut jä-
senyyttä "niin sanotulta" (!) Suomen  Kennel-
liitolta eikä maksanut sen jäsenmaksua.  Finska  
Kennelklubbets Tidskrift  1936, s. 120. 

67. Kennelklubin jäsenluetteloita ei ole säilynyt, 
joten henkilöjäsenten täsmällistä yhteiskun-
nallista jakaantumaa ei ole laskettavissa, vaan 
päätelmiä voi tehdä ainoastaan yksittäisistä 
tiedoista. Julkaisuissa ei myöskään kerrottu lä-
heskään aina kaikkien uusien jäsenien nimiä, 
mutta sen sijaan vuoden mittaan kuolleet py-
rittiin kokoamaan vuosikertomuksiin. — Ken-
nelklubin piirissä toimivat maailmansodan 
edellä esim. ministeri Sulo Wuolijoki, vuori-
neuvos Petter Forsström ja kauppaneuvos  
Hanna  Parviainen.  

68. Suomen Kennelklubi katsottiin liian pieneksi 
seuraksi julkaisemaan ajokoiran rotumerkit. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939. s. 137. 

69. Suomen Kennelliitto katsoi asiakseen varoit-
taa myyräntyöstä ja epämääräisen aineksen 
pääsystä koiratoimintaan. Suomen Kennellii-
ton Julkaisu  1938, s. 3. 

70. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 175  ja  
1936, s. 26. 

71. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 200. 
72. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 98  ja  

171  sekä  1936, s. 6. 
73. Suornen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 232  

sekä  1937, s. 29-32  ja  224. 
74. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 209.  
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Taulukko 1. 

vuosi 	mies 

Suomen Kennelliiton uudet jäsenet. 

nainen 	yht. 	naiset % 	Helsinki % kaupungit % maaseutu % 

1935 684 19 705 2,7 147 21,2 372 53,5 176 25,3 
I936 436 22 458 4,8 47 10,4 190 41,9 216 47,7 

1937 316 6 322 1,9 35 10,9 I4I 43,8 146 45,3 

1938 404 17 42I 4,0 31 7,4 219 52,1 I70 40,8 
1939 343 18 361 5,0 38 10,5 134 37,1 189 52,4 
yht. 2I83 82 2265 3,6 298 13,2 I056 46,9 897 39,9 

Kennelliitossa oli 82 perustavaa ja 1 243 
henkilövuosijäsentä, vuotta myöhemmin 
vastaavasti 82 ja 1 498. Vuoden 1939 lo-
pussa jäseniä oli jo 85 ja 1 761.75  Suo-
menkielinen kenneljärjestö sai siis sotien 
edellä lähes kaksi kertaa niin paljon jä-
seniä kuin vanha Kennelklubi. 

Suomen Kennelliitto julkisti lehdes-
sään uusien jäsentensä nimet. Kaikkiaan 
järjestöön liittyi ennen talvisotaa 2 265 
henkeä, mikä on tuntuvasti enemmän 
kuin vuosikertomusten ilmoittama henki-
lömäärä. Noin 500 jäsentä ehti siis jo 
muutamassa vuodessa joko erota tai 
kuolla. 

Suomen Kennelliitto oli hyvin miehi-
nen järjestö naisten osuuden jäädessä 
muutamaan prosenttiin. Se oli myös 
hämmästyttävän kaupunkilainen, vaikka 
helsinkiläisiä liitossa oli vain 13,2 %. 
Toisaalta maaseudun osuus oli lisäänty-
mässä ennen sotaa; uuden järjestön oli 
helpointa saada ensin kannatusta Helsin-
gissä ja muissa kaupungeissa ja vasta hie-
man myöhemmin maaseudulla. 

Saavutukset 

Molempien keskenään kilpailleiden ken-
neljärjestöjen tavoitteena oli luonnolli-
sesti sekä saavuttaa mahdollisimman laa-
ja jäsen- ja kannattajapiiri että edetä ja-
lostustyössä. Åsemiaan puolustanut Ken-
nelklubi menetti ennen sotia vajaan vii-
denneksen henkilöjäsenistään, mikä hei-
kensi sen mahdollisuuksia jatkaa menes-
tyksellistä toimintaansa. Henkilöjäsenten 
ohella Klubilla oli 1920-luvulla luodun 
käytännön mukaisesti liittoutuneita jä-
seniä, jotka olivat useimmiten metsästys-
seuroja. Näitä Kennelklubi menetti suh-
teellisesti vielä enemmän ja samalla no-
peammin kuin henkilöjäseniä: ennen 
eroa eli vuonna 1934 olleista 48 liittou-
tuneesta yhdistyksestä peräti 22 eli lähes 
joka toinen oli poissa jo seuraavana 
vuonna. Kaksi liittoutunutta yhdistystä 
lähti seuraavana vuonna ja muutama oli 
Kennelklubissa viimeisen kerran 1936. 

75. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1937, s. 179-
183, 1938 s. 218-219, 1939 s. 155 ja 1940 s. 
112-113. 
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Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykset 1935. Suomalainen kennelmaailma jakaantui kahtia 1935, jolloin syn-
tyi puhtaasti suomenkielinen Kennelliitto. Sen perustajat olivat suurelta osin pääkaupunkilaisia, hämäläis-
satakuntalaisia ja eteläkarjalaisia. 
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JÄSENISTÖ 

Suomen Kennelklubin liittoutuneet yh-
distykset 1934-I938 

Åntrean Metsäveikot  1934  
Etelä-Hämeen Åjokoirayhdistys, Hä-

meenlinna  1934  
Haminalahden Metsästysseura Kuopio  

1934, 1935, 1936, 1937, 1938  
Hausjärven Metsästysyhdistys, Öitti  

1935, 1936, 1937, 1938  
Heinolan Metsästysyhdistys  1934  
Hiitolan Metsästysyhdistys  1934, 1935, 

1936  
Jaktklubben  Halali, Åbo  1934, 1935, 

1936, 1937, 1938  
Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys  

1934  
Järvenpään Erämiehet  1934, 1935, 

1936, 1937, 1938  
Kannaksen Metsästysseura, Raivola  

1934  
Karjalan Erämiehet, Viipuri  1934  
Karjalan Kennelklubi, Viipuri  1934  
Kemin Metsästysyhtymä  1934, 1935, 

1936, 1937, 1938  
Kennelföreningen Hau Kennelyhdistys, 

Kotka  1935, 1936, 1937, 1938  
Korvenkävijät, Imatra  1934  
Kristinestads Kennelförening  1938  
Kuljun Metsästysseura,  Tampere 1934  
Kymenlaakson Koiraurheilun ystävät, 

Kotka  1934  
Laatokan Karjalan Eränkävijät, Sortava-

la  1934, 1935, 1936  
Lappeenrannan Seudun Metsämiehet  

1934  
Läskelän Metsänhoitoyhdistys, Läskelä  

1934, 1935, 1936, 1937, 1938  
Metsolan Metsästys seura, Kuopio  I934  
Metsästysseura Erästäjät, Viipuri  1934  
Metsästysseura Tapio,  Turku 1934, 

I935, 1936, 1937, 1938  
Metsästysseura Kaiku,  Lahti 1934  
Metsästysseura Mikkelin Erämiehet  

1935, 1936, 1937, 1938  
Metsästysyhdistys Korvenkävijät, Imat-

ra  1935, 1936  
Metsästysyhdistys Tuliluikku, Viipuri  

1934  
Mikkelin Erämiehet  1934  
Norrby  Jaktvårdsfórening,  Lappträsk  

1935, 1936, 1937, 1938  
Nykarlebynejdens Kennelförening  

1937, 1938  
Öulun Åjokoirakerho  1936, 1937, 1938  
Öulun Metsästys- ja Åmpumaseuran 

Metsästysjaosto  1934  
Panelian Metsästysseura  1934, 1935, 

1936, 1937, 1938  
Pedersöre-Nejdens Stövarklubb, Jakobs- 

tad  1934, 1935, 1936, 1937, 1938  
Pielisen Metsästyseura, Lieksa  1934  
Pitkärannan Metsästysseura  1934, 

1935, 1937, 1938  
Pohjois-Karjalan Kennelmiehet, Joen-

suu  1934  
Porin Metsästysseura  I934, 1935, 1936, 

1937, 1938  
Pystykorvan Ystävät,  Helsinki 1936, 

1937, 1938  
Rajan-Eränkävijät, Valkjärvi  1934  
Rauman Metsästysseura  1934, 1935, 

1936, 1937, 1938  
Rauman Seudun Metsästys- ja Riistan-

hoitoyhdistys Erämiehet  1934, 1935, 
1936  

Reposaaren Metsästysseura  1936, 1937, 
1938  

Rovaniemen Åmpujat ja Metsäveikot  
1934, 1935, 1936, 1937, 1938  

Salmin Metsänkävijät  1937, 1938  
Salmin Metsästäjät  1934, 1935, 1936  
Satakunnan Metsästysseura  1938  
Tainionkosken Metsästysseura, Imatra  

I934, I935, I936  
Tampereen Åjokoirayhdistys  I934  
Tusby Jaktvårdsfórening - Tuusulan 

Metsänhoitoyhdistys  1936, 1937, 
1938  

Tyrvään ja Vammalan Metsästysseura,  
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Tyrvää 1934, 1935, 1936, 1937, 
1938 

Tyrvään Metsästysyhdistys 1934 
Uudenkaupungin Metsästys-Toverit 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938 
Vaasan Metsästysseura 1934, 1935, 

1936, 1937, 1938 
Valkjärven Eräukot 1934, 1935, 1936, 

1937, 1938  
Vasa  Kennelförening 1938 
Viipurin Riistamiehet 1934 
Vuoksen Metsästysseura, Käkisalmi 

I934, 1935 
Värtsilän Metsästysseura 1934, 1935, 

1936, 1937, 1938 
Ylöjärven Metsästysseura 1934 
Ähtärin Metsästysyhdistys ry 1934, 

1935, 1936, 1937, 1938 
Äyräpään Metsästysseura, Pölläkkälä 

1934, 1935 
Äänekosken Metsästysseura 1938 

Kennelklubista eronneet seurat olivat 
pääosin karjalaisia. Lisää tuli vain muu-
tama, enimmäkseen Etelä- ja Länsi-Suo-
mesta. Monet liittyjät olivat kaksikielisiä 
tai pelkästään ruotsinkielisiä, eivätkä ne 
kaikki olleet ainakaan nimestä päätellen 
enää metsästysseuroja vaan rotuyhdis-
tyksiä. Koko sotaa edeltäneen ajan Ken-
nelklubissa pysyi vain 17 liittoutunutta 
yhdistystä; uskollisimpia olivat länsi- ja 
eteläsuomalaiset, mutta mukana oli 
mausteeksi myös savolaisia ja karjalai-
sia. Kaikkiaan Kennelklubissa oli ennen 
sotaa 24 suomenkielistä, 6 ruotsinkielistä 
ja 2 kaksikielistä liittoutunutta yhdistys-
tä. Kennelklubi oli siis menettänyt nel-
jänneksen yhdistyksistään. 

Suomalainen kenneltoiminta oli suu-
relta osin päällekkäistä, sillä yli kaksi 
kolmasosaa Kennelklubin liittoutuneista 
jäsenyhdistyksistä oli ennen toista maail-
mansotaa myös Kennelliiton jäseniä. 
Vain 20 Kennelklubin jäsenyhdistystä 
toimi ainoastaan Klubissa. Ösa näistä oli  

ruotsinkielisiä ja osa nuoria, hajoamisen 
jälkeen syntyneitä. Jokunen metsästys-
seura näyttää kyllästyneen riitelyyn ja 
eronneen Kennelklubista liittymättä kil-
pailevaankaan yhdistykseen.76  Vain  viisi 
Kennelklubissa  1934  olleista liittoutu-
neista yhdistyksistä säilyi ennen toista 
maailmansotaa pelkästään tämän järjes-
tön jäseninä. 

Suomen Kennelliitto kasvoi ennen 
toista maailmansotaa vanhaa järjestöä 
suuremmaksi niin, että siihen liittyi  102  
paikallista yhdistystä. 

JÄSENISTÖ 

Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykset 
vuoteen I939 

koottu sekä Julkaisusta että rotukirjoista 
Åjokoirasiitosyhdistys Tassu ry, Viipuri 

1935 

76.  Nämä liittoutuneet jäsenyhdistykset olivat 
aakkosjärjestyksessä ja jäsenvuosiltaan - vuo-
den  1939  tietoja ei ole sodan takia koottavissa 
- Hausjärven Metsästysyhdistys  1935-1938,  
Jaktklubben  Halali Turusta  1934-1938,  Karja-
lan Erämiehet Viipurista  1934,  Kemin Metsäs-
tysyhtymä  1934-1938,  Kennelförneningen 
Hau Kennelyhdistys Kotkasta  1935-1938,  
Kristinestads Kennelförening  1938,  Lappeen-
rannan Seudun Metsämiehet  1934,  Läskelän 
Metsänhoitoyhdistys  1934-1938,  Norrby  
Jaktvårdsförening Lapinjärveltä  1935-1938,  
Nykarlebynejdens Kennelförening  1937-
1938,  Pedersöre-Nejdens Stövarklubb Pietar-
saaresta  1934-1938,  Pystykorvan Ystävät 
Helsingistä  1936-1938,  Rajan-Eränkävijät 
Valkjärveltä  1934,  Satakunnan Metsästys-
seura  1938,  Tusby Jaktvårdsförening - Tuusu-
Ian Metsänhoitoyhdistys  1936-1938,  Uuden-
kaupungin Metsästys-Toverit  1934-1938,  
Vaasan Metsästysseura  1934-1938, Vasa  
Kennelförening  1938,  Vuoksen Metsästys-
seura Käkisalmesta  1934-1935  ja Äänekos-
ken Metsästysseura  1938.  
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Ånsalaiset,  Helsinki 1935,  myöhemmin 
Riihimäki 

Åntrean Metsäveikot, Åntrea  1937,  ei 
Rotukirja  1937  

Enson Eränkävijät ry, Enso  1937  
Etelä-Hämeen Åjokoirayhdistys, Hä-

meenlinna  1935  
Eurajoen pitäjän Metsästysseura ry, Eu-

rajoki  1939 
Ha-Ko  Siitosyhdistys, Kotka  1937  Rotu-

kirja  II  
Haminalahden Metsästysseura, Kuopio  

1935  
Haminan Erämiehet, Hamina  1937  
Hauhon Metsästyshoitoyhdistys ry, 

Hauho  1938  
Heinolan Metsästysyhdistys, Heinola  

1935  
Helsingin Kennelkerho,  Helsinki 1936,  

ei Rotukirja  II  eikä  III, on IV  
Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry,  

Helsinki 1936  
Hiitolan Metsästysyhdistys ry, Hiitola  

1935  
Hikiän Metsästysyhdistys,  Helsinki 

1935,  myöhemmin Hikiä 
Iisalmen Metsästys- ja Kalastuskerho, 

Iisalmi  1937  
litin Metsästysseura ry, Kausala  1936  
Ilmajoen Metsästysseura, Ilmajoki  1938  
Inkerilän Eränkävijät, Kouvola  1938  
Inkilän Metsästysyhdistys ry, Inkilä  

1937  
Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys, 

Jyväskylä  1935  
Jämsän Eräveikot ry, Jämsä  1937  
Järvenpään Erämiehet,  Helsinki 1937  
Kajaanin Metsästäjät ry, Kajaani  1936  
Kajaanin Metsäveikot ry, Kajaani  1939,  

ei Rotukirja  IV  
Kangasalan Metsästyksenhoitoyhdistys, 

Kangasala  1935  
Kannaksen Metsästysseura, Raivola  

1935  
Karihaaran Erämiehet ry, Kemi  1936  

jälkeen  

Karjalan Kennelklubi, Viipuri 1935, 
1937 nimi Karjalan Kennelkerho 

Karkun Metsästysseura, Karkku 1935 
Kauhavan Metsästysseura ry, Kauhava 

1937 
Kemin Metsästysseura, Kemi 1935, 

1936 toiminta lakannut 
Kemin Kennelkerho 1937 
Keuruun Riistanhoitoyhdistys, Keuruu 

1935 
Kiiskin Metsästysseura, Helsinki 1935 
Kiukaisten Metsästäjät, Kiukainen 1935 
Kuljun Metsästysseura, Tampere 1935 
Kylänsaaren Metsästysseura ry, Kylän- 

saari Pori 1938 
Kymenlaakson Koiraurheilun Ystävät, 

Kotka 1935 
Käkisalmen Metsästysseura, Käkisalmi 

1935 
Laatokan-Karjalan Eränkävijät, Sortava-

la 1935 
Laitilan Metsästysyhdistys, Laitila 1938 
Lapinniemen Virkailijain Metsästys- 

seura, Tampere Lapinniemi 1936 
Lappeenrannan Metsästäjät ry, Lap- 

peenranta Rotukirja 1937 - 1938 
Lapuan Metsästysseura, Lapua 1939 
Lounatjoen Riistaveikot ry, Lounatjoki 

1937 (vuosiluku päätelty) 
Luvian Metsästysseura ry, Luvia 1939 
Länsi-Vanajan Metsänriista ry, Vanaja 

1936 
Metsolan Metsästysseura, Kuopio 1935 
Metsäpojat ry, Lahti 1937 
Metsästyskerho Paukku ry, Koria 1936 

jälkeen 
Metsästysseura Kaiku ry, Lahti 1935 
Metsästysseura Karan Kytät ry, Riihi-

mäki 1936 
Metsästysseura Lallinpojat, Eura 1936, 

ei Rotukirja  II  
Metsästysseura Norppa ry, Kokkola 

1937 
Metsästysyhdistys Karjalan Erämiehet, 

Viipuri 1935 
Metsästysyhdistys Korvenkävijät ry, 
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Joutseno  1937  
Metsästysyhdistys Lappeenrannan seu-

dun Metsämiehet ry, Lappeenranta  
1935  

Metsästys- ja Riistanhoitoyhdistys Ra- 
dusten  Koiramiehet,  Helsinki 1935  

Metsästysyhdistys Erästäjät ry, Viipuri  
1936  

Metsästysyhdistys Korvenkävijät, Imat-
ra  1937  

Metsästysyhdistys Kyttä-Pojat ry, Ruo-
kolahti  1939  

Metsästysyhdistys Tuliluikku ry, Viipu-
ri  1935  

Mikkelin Erämiehet, Mikkeli  1935  
Mikkelin Varuskunnan Metsästysyhdis-

tys, Mikkeli  1937  
Orimattilan Metsästysseura, Orimattila  

1937,  ei rotukirja  II  
Öulun Åjokoirakerho,  Öulu  Rotukirja  

III 1937-38  
Öulun Metsästys- ja Åmpumaseura, 

Metsästysjaosto,  Oulu 1935  ei Rotu-
kirja  III  (nimenvaihto?) 

Panelian Metsästysseura ry, Panelia  
1936  

Pielisen Metsästysseura, Lieksa  1935  
Pitkärannan Metsästysseura, Pitkäranta  

1935  
Pohjois-Karjalan Kennelmiehet, Joen-

suu  1935  
Porin Metsästysseura,  Pori 1935  
Punkalaitumen Åjokoiraharrastajat ry, 

Punkalaidun  1935  
Pusulan Metsästysseura,  Helsinki 1935  
Pälkäneen Metsästyshoitoyhdistys, Päl-

käne  1936  
Pöytyän Metsästys- ja Riistanhoitoyh-

distys, Kyrö  1935  
Rauman Metsästysseura ry, Rauma  1937  
Rauman Seudun Erämiehet ry, Rauma  

1936  
Riihimäen Erämiehet ry, Riihimäki Ro-

tukirja  1937-38  
Rovaniemen Åmpujat ja Metsäveikot, 

Rovaniemi  1935  

Saarioispuolen Metsästysseura, Kuurila 
1935 

Salmin Metsästäjät ry, Salmi I936 
Sauvon Merikulman Metsänkävijät, 

Sauvo 1935 
Savonlinnan Metsästysseura, Savonlin-

na 1937 
Sisä-Suomen Metsästysseura ry, Jyväs-

kylä 1937 
SUÖMEN Årmeijakoirayhdistys, Viipu-

ri 1935 
SUOMEN Kanakoirakerho, Helsinki 

1935 (perustettu 24.4. 1935) 
SUÖMEN Palveluskoiraliitto, Helsinki 

1936j. 
SUÖMEN Pystykorvajärjestö 1938 
SUOMEN Seurakoira- ja Terrierikerho 

1937 
Suupohjan Metsästyskerho, Kauhajoki 

1939 
Säkkijärven Metsästysyhdistys ry, Säk-

kijärvi 1936 jälkeen 
Tainionkosken Metsästysseura, Imatra 

1937 
Tampereen Åjokoirayhdistys, Tampere 

1935 
Turengin Metsästysseura, Turenki 1936 
Tyrvään ja Vammalan Metsästysseura, 

1935 
Tyrvään Metsästysyhdistys ry, 1935 
Valkjärven Eräukot, Valkjärvi 1935 
Valkjärven Metsästysseura Rajan Erän- 

kävijät, Valkjärvi, nimi 1937 Rajan 
Eränkävijät ry 

Viipurin Metsämiehet, Viipuri 1935 
Viipurin Riistamiehet, Viipuri 1935 
Virolahden Metsästysseura, Virolahti 

1935 
Värtsilän Metsästysseura ry, Värtsilä 

1936 
Yläneen Metsästyshoitoyhdistys, Yläne 

1937 
Ylöjärven Metsästysseura ry, Tampere, 

1935 
Äyräpään Metsästysseura ry, Pölläkkälä 

1936 
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Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykset 1935-1938. Uusi keskusjärjestö kasvoi ripeästi ennen sotia, ja van-
hojen perinteiden mukaisesti harrastus levisi suurelta osin rautateiden varsille. 

Suomen Palveluskoiraliiton  j  äsenyhdis-
tykset 

Suomen Årmeijakoirayhdistys, Viipuri 
Helsingin Palveluskoiraharrastajat, Hel-

sinki 
Hämeenlinnan Palveluskoirayhdistys, 

Hämeenlinna 
Kouvolan Årmeijakoirayhdistys, Kouvola 

Käkisalmen Palveluskoiraharrastajat, 
Käkisalmi 

Lahden Årmeijakoirayhdistys, Lahti 
Mikkelin Palveluskoirayhdistys, Mikke-

li 
Öulun Seudun Palveluskoirayhdistys, 

Öulu 
Suomen kieli yhdisti kaikkia seuroja ja 
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useimpia metsästys, sillä  vain  muutama 
yhdistys oli nimellisesti siitos- tai kenne- 
lyhdistyksiä. Kennelliiton jäsenyhdistyk-
sistä noin  40  % eli  39  kuului myös Ken-
nelklubiin, mutta epätasaisesti. Uusi jär-
jestö sai heti perustamisvuonnaan  19  sel-
laista yhdistystä, jotka tulivat Kennelklu-
bista jättääkseen entisen järjestönsä. 
Myöhemmin näitä tuli lisää. Toisaalta  10  
yhdistystä kuului jatkuvasti sekä vanhaan 
Kennelklubiin että uuteen Kennelliittoon. 

Kaksoisjäsenyydet osoittavat, ettei jä-
senkenttä jakaantunut yhtä jyrkästi kah-
teen leiriin, kuin uutta järjestöä luodessa 
näytti, vaikka siirtymät entisestä Kennel-
klubista uuteen Kennelliittoon olivatkin 
huomattavat. Hajaantumista merkittä-
vämpää oli aikaisemmin kenneljärjes-
töön liittymättömien metsästysyhdistyk-
sien ja muiden piirien saaminen mukaan 
koiratoimintaan; yli  60  % jäsenyhdistyk-
sistä oli uusia. 

Toisaalta pelkät numerot antavat kehi-
tyksestä liian myönteisen kuvan, sillä kir-
jeenvaihdon mukaan entisen ja uuden 
kenneljärjestön välisiä suhteita luonneh-
ditaan taisteluksi ja suorastaan sodaksi, 
erityisesti Satakunnassa ja Karjalassa. 
Wärtsilän Metsästysseura erosi Kennel-
klubista, mutta liittyi "sota oli kova" -vai-
heen jälkeen takaisin ja halusi toimia 
ikään kuin eroamista ei olisi tapahtunut-
kaan. Pahimmillaan tilanne oli yhtä tuli-
nen kuin "konsanaan Spanjoonien maas-
sa"." 

Toimintatavat 

Vuosikymmeniä vanha Kennelklubi oli  
I930-luvun alkupuolelle tultaessa ehtinyt 
jo vakiinnuttaa toimintatapansa ja luoda 
runsaasti säännöksiä sekä ja kotimaisten 
pystykorvan ja ajokoiran rotumääritel-
mät. Klubilla oli olemassa yhdistyksen 
toimintaa koskevien hallinnollisten py- 

käliensä ohella osastojensa, rotukirjansa, 
koiranäyttelyiden ja kokeiden, champio-
naattien jakamista sekä tuomarien toi-
mintaa määritelleet säännöstönsä, joista 
viimeisimmät ehdittiin vahvistaa 1934 
ennen kenneltoiminnan hajaannusta.78  
Sittemmin sääntöihin lisättiin Kansain-
välisen Koiranjalostusliiton säännöt ja 
kansainvälistä championaattia koskevat 
määräykset.79  

Perinteistä huolimatta Kennelklubin 
säännöstö oli osittain muokkautumassa 
ennen toista maailmansotaa. Kansainvä-
linen yhteistyö sai Kennelklubin toimin-
nassa korostuneen aseman vuodesta 
1935, mistä syystä rotukirjan ja näyttelyi-
den sääntöjä oli korjattava ja täyden-
nettävä kansainvälisten vaatimusten mu-
kaisiksi.80  Kansainvälistyminen oli johta- 

77. Saapuneet kirjeet, erityisesti Viljo  Helve 22. 12. 
1937  ja  2. 2. 1938  sekä Jarl  Sarin 5. 5. 1939.  
Suomen Kennelliiton arkisto. — Sanonta viittaa 
luonnollisesti Espanjaan ja sen sisällissotaan.  

78. Osastot olivat saaneet kaikki omat sääntönsä, 
yhtä hyvin Pystykorva-, Ajokoira-, Kana-
koira-, Liitto-, Palveluskoira- kuin Vorsteher-
osastokin. Säännöin oli ehditty vahvistaa pys-
tykorvan ja ajokoiran rotumerkit, Kennelklu-
bin sääntöjen yhteyteen oli koottu Luvian 
Ajokoirasiitosyhdistyksen, Halu-siitosyhdis-
tyksen ja Ajokoirasiitosyhdistys  Träffin  sään-
nöt. Kilpailuilla ja tuomareilla oli omat sään-
tönsä; niitä oli sekä luolakokeita että ajokoira-
kokeita varten, sekä pystykorvakokeiden yli-
tuomarille että ajokoirakokeiden palkintotuoma-
reille. Yhteensä kaikkia sääntöjä oli  28.  Suomen 
Kennelklubin rotukirja  XX,  1934, s. 10. 

79. Kansainvälisen Koiranjalostusliiton  F.  C. I:n  
säännöt tarjottiin lukijakunnalle ensimmäisen 
kerran vuoden  1935  rotukirjassa, kansainvä-
listä championaattia koskevat normit seuraa-
vana vuonna. Suomen Kennelklubin rotukirja 
XXII,  s. 8.  — Samalla säädöksiä lähdettiin luette-
loimaan aikaisempaa ryhmitellymmin, minkä 
osoittaa niiden entistä suurempaa merkitystä.  

80. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 
71, 154  ja  244.  Finska  Kennelklubbets Tid-
skrift  1936 s. 59-73.  
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Suomalainen kennelharrastus on levinnyt paljon rautateiden varsille. Tervolan Ylipaakkolan pysäkinhoitajan 
Frans Aukust Pesosen ei tarvinnut odotella junaa yksinään. Valokuva Museovirasto. 

massa myös rotumääritelmien yhtenäis-
tymiseen.8t  Uudistuvien sääntöjen ohella 
Kennelklubin jäsenet saivat tietoja tois-
ten maitten menettelytavoista, aina Åme-
rikkaa myöten.82  

Toiseksi sääntöjä uudistettiin ja väljen-
nettiin, jotta pääkaupungin ulkopuoliset 
jäsenet olisivat saaneet aikaisempaa pa-
remman edustuksen Kennelklubin hallin-
nossa. Maaliskuussa 1936 hyväksyttyjen 
uusien sääntöjen mukaan Klubin jäsenet 
voivat entiseen tapaan perustaa osastoja, 
ja koiranjalostusta harrastaneet yhdistyk-
set voivat tulla mukaan Kennelklubin toi-
mintaan liittoutuneina yhdistyksinä, mut-
ta uutuutena oli maaseudun merkityksen 
korostuminen. "Paikallisen kennelhar-
rastuksen edistämiseksi klubin hallitus 
voi tehdystä anomuksesta myöntää pai-
kallisille liittoutuneille järjestöille oikeu-
den maakunnittain liittymällä muodostaa  

paikallishallituksia." Sekä kukin osasto 
että kukin paikallishallitus sai yhden jä-
senen Kennelklubin hallitukseen. Samas-
sa vuosikokouksessa uusittiin pitkän kes-
kustelun jälkeen monet muut kenneltoi-
minnan pohjana olleet perussäännöt.83  

Maantieteellisesti ajatellen Kennelklu-
bin uudet säännöt olivat tarkoituksenmu-
kaiset, sillä paikallishallituksia syntyi 
heti Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja 
Uudellemaalle. Hallintomuutos ei silti 
turvannut vanhan Kenmelklubin kasvua 
tai edes säilymistä entisensä kokoisena, 
vaan se menetti asemiaan ripeästi kehit-
tyneelle suomenkieliselle järjestölle. 

Sääntöjen uudistaminen katsottiin osit-
tain tarpeelliseksi myös varsinaisen ken-
neltoiminnan kehittämiseksi. Osa näistä 
hankkeista koski kaikkea Kennelklubin 
toimintaa, kuten suositus koirien suo-
menkielisistä nimimuodoista84  ja ennen 
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talvisotaa hyväksytty merkkiohjesääntö, 
joka normitti jäsen-, ansio- ja kunnia-
merkkien hankkimista ja myöntämistä.85  
Kaikkia kosketti myös näyttelyn voittaja-
luokkaan pääsyä koskevan säännön uu-
distus, vaikka siinä oli lisäksi erityissään-
tö ajokoiran varten.86  Muu sääntöjen ja 
normien uudistaminen oli rotu- tai käyt-
töluokkakohtaista. 

Kennelliitto lähti luonnollisesti uutena 
järjestönä toisesta tilanteesta, sillä sen oli 
vasta muodostettava omat normistonsa. 
Kennelliitto alkoi kuitenkin rakentaa työ-
tään Kennelklubin luomalle pohjalle, 
koska järjestö katsoi syntyneensä ainoas-
taan kielellisin perustein, ei muuttamaan 
kenneltoiminnan yleisiä periaatteita. En-
simmäiset keskeiset säännöt tarjottiin 
lehdessä jäsenistön luettavaksi keväällä  
1935.  Lukijakunta sai ottaa kantaa pysty-
korvien, ajokoirien ja kanakoirien kokei-
den sääntöehdotuksiin. Näitä ja muuta-
mia muita ehdotuksia käsiteltiin touko-
kuun vuosikokouksessa, jolloin useim-
mista ehdotuksista syntyi pitkiä keskus-
teluja. Väliaikaisen johtokunnan ehdo-
tukset hyväksyttiin osittain sellaisinaan, 
mutta osittain niitä oli vielä muutettava. 

Sekä kanakoira- että palveluskoirako-
keiden sääntöehdotukset vuosikokous 
sen sijaan hyväksyi muuttumattomina.' 
Nämä tohtori Beckerin ja viestipäällikkö 
Raidan selostamat säännöt oli helppo 
vahvistaa ilmeisesti siksi, että ne kiinnos-
tivat vuosikokousta tuntuvasti vähem-
män kuin kotimaisiin rotuihin liittyneet 
kysymykset. Niistä ei liioin keskusteltu 
jäsenjulkaisun palstoilla etukäteen, vaan 
ne painatettiin vasta vahvistettuina. 

Kennelliiton kanakoirien koesäännöt 
oli saatu sekä kääntämällä Kennelklubin  
vain  ruotsiksi julkaisemat kanakoirien 
kenttäkoesäännöt suomeksi että muok-
kaamalla ja täydentämällä niitä. Suurin 
ero oli koepaikassa, sillä vanhemman jär-
jestön tuntiessa ainoastaan kenttäkokeen  

Kennelliitto sovelsi säännöt myös metsä-
kokeisiin. Myös arvostelun laadut poik-
kesivat osittain toisistaan: molemmilla 
oli sekä nuorten että avoimessa luokassa 
laatuarvostelu ja voittajaluokassa vertai-
luarvostelu, mutta ryhmäluokassa Ken-
nelliitto käytti vertailua, Kennelklubi laa-
tuarvostelua.88  

Kennelklubin palveluskoirien koe-
säännöt olivat uudet, vuonna 1932 hy-
väksytyt, ja yhden pykälän osalta pari 
vuotta myöhemmin uudistetut, joten ne 
omaksuttiin Kennelliittoonkin pääsisäl-
löltään sellaisinaan. Säännöt olivat varsin 
yksityiskohtaiset käsittäessään viesti-, 
partio-, lääkintä-, poliisi- ja vetokoirat.89  

Vetokoirat jätettiin pois joulukuun 1936 
säännöissä.90  Seuraavan kerran sääntöjä 
lähdettiin uusimaan vuonna 1938 ja uu-
distukset hyväksyttiin seuraavana vuon-
na.91  

81. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 
154-155. 

82. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1939, s. 42. 
83. Uusituiksi tulivat yleiset koiranäyttely- ja koe-

säännöt, Rotukirjan ohjesääntö, championaat-
tisäännöt ja palkintotuomareiden pätevyys-
vaatimukset, minkä lisäksi ajokoirakokeiden 
sääntöjä ja palveluskoira-koesääntöjä uusit-
tiin. Suomen Kennelklubin rotukirja XXII,  s. 
12-42.  Ennen painattamistaan säännöt joutui-
vat perusteelliseen kielentarkastukseen.  Fins-
ka  Kennelklubbets Tidskrift  1936, s. 99. 

84. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1938, s. 231. 
85. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939, s. 

28. 
86. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1938, s. 22. 
87. Suomen Kennellüton Julkaisu  1935 s. 149. 
88. Suomen Kennelklubin kalenteri ja rotukirja 

osa  XIX  1933, s. 36-38.  Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1935, s. 130-131. 

89. Suomen Kennelklubin kalenteri ja rotukirja  
XX,  1934, s. 18.  Suomen Kennelliiton Julkai-
su  1935, s. 132-140. 

90. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937 s. 93. 
91. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938 s. 122  ja  

1939 s. 25.  
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Myös Kennelliiton rotukirjasääntöeh-
dotus oli kevään  I935  vuosikokouksessa 
helposti hyväksyttävissä, kun sen erästä 
pykälää oli täydennetty. Ålkuperäinen 
ehdotus totesi näet lyhyesti Kennelliiton 
noudattavan toistaiseksi  "Carl  Leuhuse-
nin luokkajaoittelua ja rotumerkkejä vie-
rasmaalaisiin rotuihin nähden", mutta 
tätä sanamuotoa korjattiin yksimielisesti 
määrittelemään rotukirjan luokkajärjes-
tykseksi suomalainen pystykorva, suo-
malainen ajokoira, muut metsästysrodut 
ja palveluskoirat. Kennelliitto halusi näin 
korostaa kotimaisten koirien asemaa. 
Muut rodut kirjattiin Leuhusenin mukai-
sesti, ja tässä pysyttiin myöhemminkin 
vaikka  Rashundar-kirjan todettiinkin vä-
hitellen vanhentuvan.92  

Kokonaisuudessaan Kennelliiton rotu-
kirjaohjesääntö oli yksinkertainen, sillä  
se  määritteli nimensä mukaisesti ainoas-
taan koirien merkitsemistä rotukirjaan, ei 
järjestön muuta julkaisutoimintaa. Ken-
nelklubin säännöt olivat yksityiskohtai-
semmat,93  mutta samantyyppiset. Ölen-
naista Kennelliiton säännöissä oli määri-
tellä koiran oikeus päästä kirjaan ja tästä 
kirjaamisesta suoritettavat maksut. Kir-
jaan hyväksyttiin ainoastaan johonkin 
tunnustettuun rotuun kuuluvat koirat, joi-
den esivanhemmat olivat olleet ainakin 
kahdessa polvessa jossain Kennelliiton 
hyväksymässä rotukirjassa tai niistä an-
nettiin hyväksyttävä selvitys. Liiton joh-
tokunnalla oli oikeus ottaa rotukirjaan 
näitä ehtoja täyttämätönkin koira. Suo-
malaisessa ajokoirassa sai olla korkein-
taan  1/8  vierasta tunnustettua ajokoira-
verta. Koska Kennelklubin säädökset oli-
vat samantyypppiset ja ennen kaikkea 
jotta Kennelliiton työ olisi lähtenyt käyn-
tiin, Kennelliitto hyväksyi Kennelklubin 
rotukirjamerkinnät.94  

Koiranäyttelysääntönsä Kennelliitto 
hyväksyi syksyllä  I935  samoin kuin va-
lioarvosääntönsäkin.95  Näistä tuli sittem- 

min  paljon keskustelua, kun näyttelyar-
vostelua vaadittiin uudistettavaksi. Kes- 
kustelijat vaativat, että Kennelliiton pitää 
"uskaltaa luopua vanhoista totutuista ta-
voista ja lähteä työssään uusille urille".96  

Laaja väittely ja monia eri näkökantoja 
edustanut mielipiteitten vaihto syntyi 
muutenkin, erityisesti metsästyskoirien 
kilpailusäännöistä. Näitä koiria, erityi-
sesti kotimaisia pystykorvia ja ajokoiria, 
oli uudessa järjestössä paljon enemmän 
kuin muita rotuja, joten niitä koskevat 
säännöt koettiin erityisen keskeisiksi. 
Sekä pystykorvakokeiden koe- ja ylituo-
marisäännöt että ajokoirien vastaavat 
säännöt tarjottiin jäsenkentän tarkastelta-
viksi jo ehdotuksina ja niihin tehtiin vuo-
sikokouksessa muutosesityksiä.97  Sään-
nöt muodostettiin Kennelklubin aineistoa 
kevyesti muokkaamalla ja ottamalla huo-
mioon monien koiraharrastajien mielipi-
teitä; tarkoituksena oli luonnollisesti pa-
rantaa aikaisempaa normistoa. Tulos oli 
kuitenkin yllättävä, sillä varsinkin ajo-
koirakokeita väitettiin helpommiksi kuin 
Kennelklubin järjestämiä.98  Säännöt ei-
vät muutenkaan tyydyttäneet jäsenkent-
tää, vaan niiden uudistamisesta käytiin 
vuosikausia keskusteluja. 

Tämä keskeisen koirarodun arvostelua 
koskenut helppousväite lienee ollut ylei-
sen katkeruuden ohella merkittävänä pe-
rusteena, kun vanha järjestö suhtautui tu-
lokkaaseen kielteisesti eikä hyväksynyt 
Kennelliiton näyttelyissä tai kokeissa 
saatuja palkintoja siitä huolimatta, että 
Kennelliitto oli omaksunut sääntönsä  vain  
pienin korjauksin Kennelklubilta ja hy-
väksynyt sen rotukirjamerkinnät. Vuo-
desta  1936  Kennelliittokaan ei enää 
hyväksynyt vastavuoroisesti Kennelklu-
bin vastaavia saavutuksia.99  

Tämä välirikko koettiin valitettavaksi 
ja koiramaailmaa entistä jyrkemmin ja-
kavaksi, mutta toisaalta sen voi katsoa 
vapauttaneen järjestöt kehittämään omia 
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sääntöjään. Pitkällisen suunnittelun tu-
loksena Kennelliitto ehti hyväksyä ajo-
koirakokeiden uuden sääntönsä juuri en-
nen toista maailmansotaa.100  Myös näyt-
telyarvostelua kehitettiin, mutta toisaalta 
myös Kennelklubi uudisti ajokoiran rotu-
merkkejä, vaikka Kennelliitto katsoi ole-
van "todella outoa, että niin pieni seura 
on ryhtynyt tällaiseen tehtävään".101  Jär-
jestöjen välinen kilpailu vei varsinkin ajo-
koirien jalostuksessa kahteen eri suun-
taan. Vaikka Kennelliitto väitti synty-
neensä vain kielellisin perustein, ei kyno-
logisin, myös koirajalostus lähti muuta-
massa vuodessa osittain eri teille. 

92. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935, s. 76-
78 ja 117-118, ja 1937, s. 176. 

93. Vielä tarkemmiksi ne täsmennettiin 1936, 
jolloin niitä kohennettiin täyttämään kan-
sainväliset vaatimukset. Suomen Kennellii-
ton Julkaisu 1935, s. 117-118. Suomen Ken-
nelklubin Rotukirja 1936, s. 28-31. 

94. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935, s. 197 ja 
1936 s. 35. 

95. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936 s. 200-
204. 

96. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936 s. 279. 
97. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935 s. 10, 

69, 70, 71, 75, 119 127 ja 132. 
98. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1937, s. 1-3. 
99. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, 230-

231. 
100. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1939 s. 25. 
101. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1939 s. 137. 
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SUOMALAISEN 
KENNELTOIMINNAN KEHITYS 
1930-LUVULLA 

Kaikenkarvaiset ja rotukoirat 

Suomi  oli ennen toista maailmansotaa 
varsin maanviljelysvaltainen maa, jonka 
väestöstä suuri enemmistö asui maaseu- 
dulla.' Maatalous oli karjatalousvaltaista 
ja hevosvetoista, joten maassa oli  1934  
noin  357 000  hevosta ja lähes  1,3  miljoo- 
naa lypsylehmää. Vuosikymmenen mit-
taan karjamäärät olivat jatkuvasti nou-
sussa, joten  I939  yhtä hevosta kohti tuli 
keskimäärin  10,1  suomalaista, mutta 
nautakarjaa kohti  vain 2,0,  jos lehmien 
lisäksi lasketaan mukaan myös hiehot ja  
sonnit.2  

Koiria ei pidetty tilastoimisen arvoisi-
na hyötyeläiminä vaan verotettavana 
ylellisyytenä, joten koiramääriä voi arvi-
oida  vain  veroluetteloiden perusteella. 
Suomessa  on  laskettu olleen  1933  tark-
kaan sanoen  103 496  verotettua koiraa;  
on  mahdotonta arvioida miten moni koira 
vältti veron. Yhtä verotettua koiraa kohti 
tuli siten  34  suomalaista, joten koirat oli-
vat paljon maatalouseläimiä harvinai-
sempia. Maantieteellisesti koirat jakaan-
tuivat epätasaisesti; eniten niitä oli Vii-
purin ja vähiten Mikkelin läänissä. Uu-
denmaan kaupungeissa oli suhteessa vä-
hiten koiria koko maassa, mutta läänin 
maaseudulla eniten.3  Kun siis keskimää-
rin joka toinen suomalainen omisti leh-
män ja joka kymmenes hevosen, koiran  
vain  noin joka  30.  

Mikäli verotilastoja  on  uskominen, 
koirien pito väheni  1930-luvun mittaan, 
sillä  1939  oli laskettavissa  vain  noin  95 
300  koiraa. Koska Suomen väkiluku oli 
kasvanut, yhtä koiraa kohti tuli nyt yli  40  
suomalaista. Yleisimpiä koirat olivat nyt 
Mikkelin ja Uudenmaan lääneissä, harvi-
naisimpia Vaasan läänissä ja Pohjois-
Suomessa. Myös metsästäjien lukuun 
suhteutettuna koiria oli vähiten pohjoi-
sessa ja myös Kuopion läänissä, joissa oli 
yhtä koiraa kohti  1,6  metsästäjää, kun sen 
sijaan Uudellamaalla, Satakunnassa ja 
Karjalassa oli enemmän koiria kuin met-
sästäjiä ja Hämeessä yhtä paljon.4  Åino-
astaan metsästyskoirilla katsottiin olevan 
sellaista yleistä merkitystä, että niistä las-
kettiin suhdelukuja.  

On  mahdotonta sanoa tarkasti, mikä 
osa kaikista Suomen koirista oli ennen 
toista maailmansotaa rotukoiria ja järjes-
täytyneen kenneltoiminnan piirissä, sillä 
sekä Suomen Kennelklubi että Suomen 
Kennelliitto pitivät jäsenrekisteriä aino-
astaan koirien omistajista ja kantoivat jä-
senmaksunsa ihmisiltä, ottamatta huomi-
oon miten monta nelijalkaista kukin 
omisti. Koiratietoja molemmat järjestöt 
tosin kokosivat hyvinkin tarkasti pitä-
mällä rotukirjoja,5  mutta koiran ilmoitta-
minen niihin oli vapaaehtoista, maksul-
lista ja vaihdellen joko kertaluonteista tai 
toistuvaa. Koirien kokonaismäärän arvi-
oiminen  on  täten hyvin summittaista,  
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koska koirien kuolemia ei ilmoitettu; 
kaikkien rotukoirien lukua voi arvioida 
karkeasti olettamalla koiran eläneen vie-
lä rotukirjaan hyväksymisensä jälkeen 
kymmenkunta vuotta. 

Kilpailevat kenneljärjestöt määritteli-
vät rotukirjansa ajankohdat eri tavoin 
Kennelklubin käyttäessä pelkkää yhtä 
vuosilukua ja Kennelliiton kahta, joten 
kirjat eivät ole aivan täsmällisesti verrat-
tavissa. Jos Kennelliiton rekisteröinnit 
kirjataan ensimmäisen vuoden mukaan, 
kilpailevien järjestöjen rotukirjoihin ker-
tyi uusia koiria: 

vuosi Kennelklubi Kennelliitto 
1934 1 074 
1935 836 795 
1936 827 865 
1937 820 765 
1938 1 038 1 139.6  

Jos  siis oletetaan koiran keskimääräisek-
si eliniäksi kymmenkunta vuotta, ensin 
Kennelklubin ja sittemmin vuosien mit-
taan myös Kennelliiton jäsenillä oli vajaa  
10 000  rotukoiraa eli kymmenisen pro-
senttia maan kaikista koirista. Vaikka jär-
jestöjä oli kaksi, koirien määrää ei voi 
silti laskea yhteen, sillä alkuvuosina Ken-
nelliiton rotukirjaan otetut koirat olivat 
samoja, jotka oli jo aikaisemmin kirjattu 
vanhemman järjestön kirjaan. Kun järjes-
töjen välit huononivat ja Kennelliiton toi-
minta laajeni,  1930-luvun loppupuolella 
kumpikin järjestö rekisteröi enimmäk-
seen  vain  omia koiriaan,' minkä takia ro-
tukirjoihin hyväksyttyjen nuorten koirien 
osuus Suomen koko koirakannasta nousi 
merkittävästi ja oli ehkä noin vajaa vii-
dennes, siis samalla vuosikymmenellä 
kuin koko maan koiramäärä näyttää ve-
rotustietojen mukaan arvioiden laske-
neen.$  

Ön  vaikea sanoa, mikä osa kaikista 
koirien omistajista kuului kennelyhdis- 

1. Esim. 1934 kenneltoiminnan hajaantuessa kah-
teen järjestöön Suomen kaupungeissa asui vajaa 
770 000 ihmistä, mutta maaseudulla lähes 3 
miljoonaa. Sekä kaupunkilaisten että maalaisten 
määrä kasvoi jatkuvasti; vuonna 1939 kaupunki- 
en väkiluku lähestyi 880 000 ihmisen rajaa maa- 
laisten luvun ollessa yli 3 miljoonaa. Kaupun-
geissa oli tuntuva naisenemmistö, maaseudulla 
puolestaan oli suhteessa tuntuvasti enemmän 
miehiä kuin naisia. Liitetaulukko 1.5. Suomen 
taloushistoria 3. Toimittanut Kaarina Vattula. 
Helsinki 1983, s. 26. — Kaupunkilaisten osuus oli 
siten kasvamassa, sillä vuonna 1934 heitä oli 
20,4 %, mutta 1939 jo 22,6 %. 

2. Luvut on laskettu kirjasta Suomen taloushisto- 
ria 3. toimittanut Kaarina Vattula, Helsinki 
1983, s. 26 ja 90. 

3. Suornen Kennelklubin Aikakauskirja 1935 s. 
185-187. 

4. Suomen Kennelliiton Julkaisu I939, s. 10I. — 
Tilastossa ei määritellä keitä on laskettu met-
sästäjiksi; mahdollisesti he ovat rekisteröity-
jen metsästysseurojen jäseniä. Taulukoihin ei 
ole muutenkaan tilastoitu koirien omistajia 
eikä koirien rotuja. 

5. Niihin merkittiin roduittain koiran nimi, sen 
saama rekisterinumero, omistaja ja myös mah-
dollinen kasvattaja, koiran syntymäaika, isä ja 
emä sekä koiran mahdollisesti saavuttamat 
palkinnot. Koirat ilmoitettiin rotukirjaan en-
simmäisen kerran yleensä hyvin nuorina, ylei-
sesti jo rotukirjan ilmestymisvuonna syntynee-
nä pentuina, mutta sekä omistajamuutosten 
että vuosien mittaan kertyneiden palkintojen 
takia sama koira voitiin kirjata myöhemmin-
kin monta kertaa seuraaviin, yleensä vuosit-
tain koottuihin kirjoihin. 

6. Suomen Kennelklubin Rotukirjat XX—XXIV 
ja Suomen Kennelliiton rotukirjat  I—IV.  

7. Sääntö ei ollut poikkeukseton, sillä esim. ar-
meijan Sotakoirakomppanian omistama sak-
sanpaimenkoira  Arno von  Dörl ja rouva  Mar-
garita  Särkän samanrotuinen  Dux von  Haus 
Ludolph olivat kummassakin rotukirjassa, 
luonnollisesti eri numeroin. Suomen  Kennel-
klubin rotukirja XXV. s. 113 ja Suomen Ken-
nelliiton rotukirja  IV  s. 225-226. 

8. Koirien kaksoisjäsenyydet ovat mahdottomia 
selvittää tarkasti, koska merkinnät ovat vajaita 
ja osittain myös keskenään ristiriitaisia. Esim. 
Kennelliiton vuosien 1938 - 1939 rotukirjan 
mukaan Toivo Saarelan Orismalassa omista-
ma ja 13. 6. 1938 syntynyt suomenajokoira 
Hely 3446 oli sama kuin Kennelklubin koira 
15124. Kennelklubin vuoden 1838 rotukirjan 
mukaan tiedot pitivät muuten paikkansa, mut-
ta koiran nimi oli Hely  II  eikä rotukirjassa 
viitattu kilpailevan järjestön lähteeseen. Suo-
men Kennelklubin rotukirja XXIV s. 74 ja 
Suomen Kennelliiton rotukirja  IV  s. 167. 
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Suomen Kennelliiton kasvattajanimet 1935-1939. Vaikka suomenkielinen Kennelliitto syntyi 1935 vastapai-
noksi liian pääkaupunkilaiselle Kennelklubille, uudenkin järjestön kasvattajat olivat suurelta osin helsinki-
läisiä, eivät tosin yksinomaan. 

tyksiin. Ilmeisesti heitä oli kuitenkin suh-
teellisesti vähemmän kuin rekisteröityjä 
koiria, sillä kenneljärjestöjen jäsenkenttä 
oli varsin ahkera ilmoittamaan uusia koi-
riaan rotukirjoihin: vuosittaisia merkin-
töjä kertyi lähes yhtä paljon tai joskus  

jopa enemmän kuin järjestöissä oli jäse-
niä, mikä edellyttää yhden jäsenen omis-
taneen keskimäärin monta koiraa. 

Kenneltoiminta järjestäytyi Suomessa 
varsin suuressa määrin liikenneolosuh-
teiden mukaan. Erityisesti se seurasi rau- 
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tateiden rataverkkoa, sekä yhdistyksit-
täin että yksittäisittäin kenneleittäin. Sa-
malla kenneltyö oli saavuttanut jo ennen 
1930-luvun hajaannusta koko maan, 
mutta toisen keskusjärjestön syntyminen 
levitti harrastusta vielä entisestään. Suo-
men Kennelklubiin kuului vuonna 1934 
luonnollisesti eniten kenneleitä eli rekis-
teröityjen kasvattajanimien haltijoita 
Helsingistä, mutta samalla niitä oli koko 
maassa, peräti yli 60 paikkakunnalla. 
Näistä vain Hirvensalmi, Munsala, Muo-
laa, Kanneljärven Mustamäki, Teerijärvi, 
Tikkakoski ja Ylänne olivat muita kuin 
rautatiepaikkakuntia. Lopelle kulki Rii-
himäeltä Paloheimon omistama yksityi-
nen Kesijärven rata, mutta koska se oli 
vain paikallisyhteys, naapurikunnan Haus-
järven asemapaikkakunta Ryttylä kohosi 
Loppea merkittävämmäksi kennelpaik-
kakunnaksi. 

Kenneleiden maantieteellistä leviä-
mistä on tosin hankala selvittää täydelli-
sesti Kennelklubin lakattua ilmoittamas-
ta vuoden 1936 jälkeen tietojaan. Menet-
tely on ymmärrettävää, koska 1934 ken-
neleitä oli 170, mutta näistä jäi heti 1935 
eli Kennelliiton synnyttyä pois 36 kappa-
letta, siis 11,2 % ja seuraavana vuonna 
vielä 19, joten Kennelklubi menetti enti-
sistä kenneleistään lähes kolmanneksen. 
Uusia kenneleitä tosin liittyi, ensin 15 
vuonna 1935 ja seuraavana vuonna 7, jo-
ten kokonaismenetys oli vain noin vii-
dennes vuoden 1934 määrästä. 

JÄSENISTÖ 

SKK:n kennelien omistajat  1934 - 
1936,  rotukirjoista koottuina 

(sen jälkeen ei mainita!) 
Ållamanis,  M.  fru,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Åndersson,  John Tampere 1934, 1935, 

1936  

Backberg,  E.  tohtori, Hamina  1934, 
1935, 1936 

Baumgartner,  E. direktör,  Ålberga  1934 
Becker,  Åarne, tohtori, Jyväskylä  1934 
Becker, Erik,  hammaslääkäri,  Helsinki 

1934 
Berger,  Ebba fru,  Ålberga  1936  
Bergskaug,  Hans,  Helsingfors  1934  
Bergström,  S.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Berndes,  Erik,  Kimito  I934, 1935, I936 
Berner,  N.  Å. Viborg 1934, 1935, 1936  
Björkman,  M  &  E  Helsingfors  1935, 1936  
Björling,  Lily,  Bobäck  1934, 1935, 1936  
Blomqvist,  Sigurd,  Helsingfors  1934, 

1936  
Blomqvist,  Harald,  Wasa  1934, 1936 
Boman,  Ragna,  rouva,  Lahti 1935, 1936  
Borenius,  B. E.  vet.kand. Helsingfors  

1935, 1936 
Borg,  R. E.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936 
Bourgeois-Wickström,  H. fru,  Wiborg  

1934, 1935, 1936  
Brunou,  H.  Viborg 1934, 1935, 1936  
Broning,  Johan  Hämeenlinna  1934, 

1935, 1936  
Charpentier,  Å.  fil. tri,  Mouhijärvi  

1935, 1936  
Classon,  Å.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Collan,  E. J.  Billnäs  1934, 1935, 1936 
Dahlberg,  Nim.  Sverige 1934, 1935, 

1936  
Dahlstedt, Fritiof, Ryttylä  1934, 1935, 

1936  
Dahlström,  Inez,  fru,  Helsingfors  1935, 

1936  
Dugin,  Å.  Helsingfors  1934  
Dumell,  B. herr  Munsala  1934, 1935, 1936 
Eager, Richard, Salo 1934, 1935, 1936 
Eberhardt, Å.  E.  Punkalaidun  1934, 

1935  
Ehrnrooth,  Ådolf,  Willmanstrand  1934, 

1935, 1936  
Ehrnrooth,  Lars,  Willmanstrand  1934,  
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1935, 1936 
Ekberg,  Ivar, Helsingfors  1934, 1935, 

1936 
Eklund, Ånna,  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Enholm,  W.  musiker,  Turenki  1934, 

1935, 1936  
Engman,  Ånna-Lisa  1934  
Eriksson,  I.  kyrkoherde,  Teerijärvi  

1934, 1935, 1936  
Erkylä, jaktvårdsföreningen  1934, 1935  
Fabritius,  Emil,  Helsingfors  1934  
Fazer,  K. G.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Fazer, Jarl, Köklaks  1934, 1935, 1936  
Finnäs,  Ragnar,  Esse  1934, 1935, 1936  
Finnäs,  T.  E. Bennäs  1934, I935, I936  
Finskas,  M. L.  Vihti  1934, 1935  
Flinkenberg,  J. R.  Åggelby  1934, 1935, 

1936  
av Forselles, Birger  1934, 1935, 1936  
Forss,  Lauri,  Hirvensalmi  1934, 1935, 

1936  
Fredriksson,  Årthur,  Åbo  1934, 1935, 

1936  
Frenckell.  Å.  fru  Helsingfors  1934  
Furuhjelm,  R.  Urjala  1934, 1935, 1936  
Gahmberg,  Å.  Kyrkslätt  1934, 1935, 

1936  
Greijula,  Lea, Helsinki 1934  
Gripenberg, Bertel, Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Gripenberg, Bertel  Sebastian,  Åbo  

1934, 1935, 1936  
Gräsbäck,  Mary,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Grönlund,  E.  Peipohja  1934, 1935, 1936  
Gyllenberg, Niclas Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Göransson,  Ester,  Åbo  1934, 1935, 1936 
Hackman, Gustaf, Viborg 1934, I935, 

I936 
Hackman, Henry, Viborg 1934, 1935, 

1936 
Hackman, Wilfred,  Helsingfors  1934, 

1935, I936 

Hackman, Wilhelm,  Helsingfors  1934, 
1935, 1936  

Hagelstam,  Eva,  Grankulla  1934, 1935, 
1936  

Hagström,  Å.  Helsingfors  1934, 1935  
Haikio,  Å.  Paimio  1934, 1935, 1936  
Hallen,  J.  Turku 1934, 1935, 1936  
Hallgren, N.  W. Sverige 1934, 1935  
Halme,  Å.  B.  Viipuri  1934  
Halonen,  H.  F.  Viipuri  1934, 1935, 1936  
Hannula,  Rhea,  Haaga  1934, 1935, 1936  
Havas, E.  Kotka  1934, 1935  
Hedman,  R. magister,  Hämeenlinna  

1934, 1935, 1936  
Helin, Bertel, Helsingfors  1934 
Helve, V.  Värtsilä  1934, 1935, 1936  
Helsingfors  skyddskår  I934, 1935, 1936  
Hindström, Helge,  Grankulla  1934, 

1935, 1936  
Hisinger,  F.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Hobin,  Uno,  Kannus  1934, 1935, 1936  
Holländer,  G.  Helsingfors  1934  
Honkavaara,  M. Helsinki 1934  
Hoving,  H.  Kuusankoski  1934, 1935, 

1936  
Hukkinen, Yrjö, Tikkurila  1934, 1935, 

1936  
Hägerström,  Jenny,  Åggelby  1934  
Hänninen,  E.  Nurmes  1934, 1935, 1936  
Höckerstedt, Gösta, Ingerois  1934, 

1935, 1936  
Höijer,  Å.  Helsingfors  1934, 1935, I936  
Idman,  Dick,  Helsingfors  1934  
Idström,  M.  fröken,  Helsingfors  1935, 

1936  
Ilander,  Å.  Helsingfors  1934, 1935  
Immonen,  K.  Santahamina  1934, 1935, 

1936  
Jarma,  E. E.  farm.kand.  Helsinki 1935, 

1936  
Jernström,  Harald,  Brändö  I934, I935, 

1936  Fiskars 
Johansson,  E. E.  Helsingfors  1934  
Jonson,  M. L.  Mustamäki  1934, 1935, 

1936 
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Järvinen, Hilma,  Helsinki 1934, 1935, 
1936  

Kahiluoto,  Einar,  Riihimäki  I934, 
1935, 1936  

Kaipainen,  K.  Helsinki 1934, 1935  
Kaipiainen, Yrjö,  Helsinki 1934, 1935, 

1936  
Kallan  koiratarha, Kuopio  1934  
Kankkonen,  Karin,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Karhenmaa, Veli, Siuro  1934, 1935, 

1936  
Karjalainen,  H.  Å. 1934, 1935, 1936  
Kattelus,  J.  Å.  Viipuri  1936 
Kevin,  K.  Bärosund  1936  
Kilpiä, Eevert, Viipuri  1934  
Kinnunen,  P.  W.  Lappeenranta  1934, 

1935, 1936  
Kinnunen,  K.  W.  Punkalaidun  1934, 

1935, 1936  
Kivinen, Eino, Sortavala  1934, 1935, 

1936  
Kjöllerfeldt,  M.  Helsingfors  1934, 

1935, 1936 
von  Knorring,  N. E.  Salo 1934, 1935, 

1936 
von  Knorring,  H.  Salo 1935, 1936 
von  Knorring,  Erik,  konsul  1936 
Kola,  H.  Kuopio  1934, 1935, 1936  
Komu,  J. P.  Öulu 1934, 1935, 1936  
Koponen,  Å. Helsinki 1934, 1935  
Kotkan Poliisilaitos,  1934  
Kostamus, Åino,  Pori 1935, 1936  
Kreuger, R.  Helsingfors  1934, 1935, 1936  
Krogell,  Å.  Åbo  1934, 1935, 1936  
Kröger,  Å. W.  Viipuri  1934, 1935, 1936  
Kunttu, Juho, Uusikirkko  1934, 1935, 

1936  
Kuurre,  E.  Öulunkylä  1934  
Kärkkäinen,  Helsinki 1934, 1935  
Laakso, Öskari, Värtsilä  1934, 1935, 

1936  
Labbart, Valter, Jakobstad  1934, 1935, 

1936  
Liljeström,  Torsten, Helsingfors  1934, 

1935, I936  

Lillqvist, Helge,  Vasa 1934, 1935, 1936  
Lindfors,  A. Salo 1934, 1935, 1936 
Lindholm,  Ålbon  1934, I935 
Lindholm,  K.  F.  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Lindqvist,  Gunnar,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Lindstedt,  B.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Lohi, Kaarlo, Ojakkala  1934, 1935  
Louna, Åarne, Tyrvää  1934  
Lönnqvist, Runar, Åbo  1934, 1935, 

1936  
Malmgren,  L.  tohtori Ålavus  1935, 1936  
Mangström,  Å.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Mannelin,  G.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Mannelin,  Hjördis,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Marttila,  V. Helsinki 1934, 1935  
Mellgren,  Fritz,  Helsinge  1934, 1935, 

1936  
Mellgren,  G.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Merikallio, Einari, Kerava  1934, 1935, 

1936  
Meriläinen,  Lauri  ja Eeva,  Helsinki 

1934 
Meyer, Ernst  Forssa  1934, 1935, 1936  
Monte11,  I.  G.  Rovaniemi  1934, 1935, 

1936  
Multamäki,  S.  E.  Helsinki 1934, 1935, 

1936  
Munck,  Fanny,  Hindhår  1934, 1935, 

1936  
Munsterhjelm,  K.  S.  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Munsterhjelm, Ludvig,  Öslo 1934, 

1935, 1936  
Mårtensen,  Ålm,  Ingå  1934, 1935, 1936  
Mäkinen,  V.  Raahe  1934, 1935, 1936  
Määttänen,  R.  Lappeenranta  1934, 

1935, 1936  
Naparstock, Birger, Tammerfors  1934, 

1935  
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Natunen,  E.  Helsinki 1934, 1935, 1936 
Nielsen,  Gösta, Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Niemi,  K.  Tampere 1934, 1935, 1936 
Nilsson,  Åira,  Helsinki 1934, 1935, 

1936 
Nyberg,  Torsten, Riihimäki  1934, 1935, 

1936  
Nygren,  Erik,  Bennäs  1934, 1935, 1936  
Nykänen, Eero, Terijoki  1934 
Nyman,  E. Övermark  1934, 1935, 1936 
Nyman,  K.  Helsinki 1934, 1935, 1936 
Nyman,  K. E.  Ryttylä  1934, 1935, 1936  
Nymark, K.  A.  Munsala  1934, 1935, 1936  
Nystedt,  Å. Viborg 1934,  Utti  1935, 1936  
Ölander,  E.  Reposaari  1934, 1935, 1936 
Ölin,  herr  &  fru,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Öulunkylän suojeluskunnan sotakoira-

osasto  1934, 1935, 1936  
Pacius,  C. E.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Pakarinen, Åntti, Muolaa  1934  
Palander,  Ånna, Helsinki 1934, 1935, 

1936  
Palmgren,  C.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Peltomaa, Yrjö,  Tampere 1934, 1935, 1936  
Pentzin,  E.  W.  Mouhijärvi  1934, 1935, 

1936  
Piispanen, Evald, Kuopio  1934, 1935, 1936  
Pikow,  Paul,  Tammerfors  1934  
Pitkänen,  Y.  Å.  Kuopio  1934, 1935, 1936  
Raappana,  E.  Joensuu  1934  
Rahikainen,  K. H.  Helsinki 1934, 1935, 

1936  
Railio,  E.  Helsinki 1934, 1935, 1936  
Rajalin,  Ånna-Lisa, fru,  Sjundeå  1935, 

1936  
Rajavartiosto  1934, 1935, 1936  
Rasmusson, G.  Viipuri  I934, I935  
Reinius, Ragnar, Tammerfors  1934, 

1935, 1936  
Remmler,  H. herr,  Kajaani  1935, 1936  
Rosenlew,  W.  Björneborg  1934, 1935, 

1936 

Rossander,  Ånn-Sofi,  Boxbacka  1934, 
1935, 1936  

Räsänen,  R.  Helsinki 1934 
Salo,  Kerttu,  Tampere 1934, 1935, I936  
Schalien, Hilding, Helsingfors  1934 
von  Schalien,  Odin,  Billnäs  1934, 1935, 

1936  
Schauman,  J.  Siuro  1934, 1935, 1936  
Schauman, Viktor, Jakobstad  1934, 

1935, 1936  
Schepeler,  F.  Åggelby  1934 
Schultz, S. Turku 1934, 1935, 1936  
Schwindt, Torsten, Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Seikku, Ölavi, Parkano  1934, 1935, 

1936  
Silventoinen,  U. I.  asemapäällikkö, Vi-

hanta  1935, 1936  
Staaf-Busch,  Dagny,  Helsingfors  1936  
Standertsköld,  H. G.  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Stenroos,  Ernst,  Kouvola  1934, 1935, 

1936  
Strömborg,  Rex,  apot. Härmä  1935, 1936  
Stude,  Paul,  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Stude,  H. G.  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Sundell,  Evert,  herr,  Jeppo  1935, 1936  
Sundqvist,  Öskar,  Purmo  1934, 1935, 

1936  
Sundström,  K.  Å.  Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Sunell, Åarne, Kouvola  1934  
Sunell,  Siri,  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Suomen armeijan sotakoiratarha  1934, 

1935, 1936  
Suontaa,  V. Helsinki 1934 
Svensson,  K. E.  Helsingfors  1934  
Särkkä, Margareta,  Helsinki I936  
Söderberg,  Sigurd, Lahti 1934, 1935, 

1936  
Söderman,  Å. Helsinki 1934  
Tapio, Pentti, Yläne  1934, 1935, 1936  
Therman,  S.  Åbo  1934, 1935, 1936  
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Tilander,  T.  Nurmes  1934, 1935, 1936  
Tilgmann,  Mary,  Kotka  1934, 1935, 1936  
Tollander,  T.  Helsingfors  1934, 1935, 1936  
Tuominen, Maikki,  Helsinki 1934, 

I935, 1936  
Tuuha,  H.  Lahti 1934, 1935, 1936  
Ullberg,  Moen,  fru,  Viborg 1935, 1936  
Urnberg,  M. Helsinki 1934  
Wahren, Åke, Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Valtion poliisikoiralaitos Hämeenlinna  

1934, 1935, 1936 
Warr,  E.  Fr.  Hoplax  1934, 1935  
Wasastjerna,  G. E. R.  Kolho  1934, 

1935, 1936  
Weckman,  B.  Kuusankoski  1934, 1935, 

1936  
Weckman,  B. G. kassör  Harlu  1935, 1936  
Wegelius, Bjarne,  Viborg 1936  
Vedenkannas,  P.  Kouvola  1934, 1935, 

I936 
von Wendt, Ånita,  Helsingfors  1934, 

1935, 1936 
von Wendt, Elsa,  Sockenbacka  1934 
von Wendt,  Åke, Helsingfors  1934, 1935  
Westerlund,  T.  Tervakoski  1934, 1935, 

1936  
Viitasalo,  J.  Vaasa 1934, 1935, 1936  
Vikman,  Uno,  Helsingfors  1934, 1935, 

1936  
Vinberg, G.  Kolho  1934, 1935, 1936  

Helsingfors 
Winqvist,  F.  Helsingfors  1934  
Wrede,  C. G.  Tervakoski  1934, 1935, 

1936  
Wuolijoki,  W.  ministeri, Hauho,  1935, 

1936  
Yrjönen,  Nestor,  Launonen  I934, I935, 

1936  
Zilliacus, Brita, Helsingfors  1934, 

1935, 1936  
Åström,  B.  Masaby  1934, 1935, 1936  
Österman,  O.  Tikkakoski  1934, 1935, 

1936  
Österman,  E. herr,  Ålberga  1935, 1936  

Suomenkielinen Kennelliitto kirjasi kas-
vattajanimiä, ei kenneleitä, ja näitä kertyi 
tuntuvasti vähemmän kuin Kennelklubil-
la eli ennen toista maailmansotaa vain 
yhteensä 73, joista 1I oli Helsingissä, ja 
muut tasaisesti eri puolilla maata. 
Kasvattajanimien määrä ei ollut selvästi 
nousussa sodan edellä-kun vuonna 1936 
rekisteröitiin 21 ja seuraavana vuonna 22 
uutta nimeä, seuraavina kahtena vuonna 
niitä tuli ainoastaan 14 ja 13 - eli  Kennel-
liiton ensimmäiset vuodet eivät rakentu-
neet niinkään yksittäisten kasvattajien 
työn kuin metsästysyhdistysten ja yksi-
tyisten koiraharrastajien varaan. 

JÄSENISTÖ 

Kennelliiton kasvattajanimet  1935-1939  
Åavikon, maalari Väinö  Rönn,  Helsinki 

1939  
Åhjon, ylikonemestari  E. R.  Åhjoluoto, 

Käkisalmi  1936  
Åhmon, res.luutn. Erkki Åhmo, Uuras  

1935  
Åinolan, rouva  Ö. de  Balsch, Terijoki  

1939  
Åju, johtaja  E.  Roitto,  Helsinki 1936 
of  Beckria, tohtori  E.  Becker, Helsinki 

1936 
of China, Ölga  Kauppinen, Jyväskylä  

1939  
Eevan, ylikonemestari  Frans  Syvänterä, 

Äetsä  1939  
Epön, geodeetti  E.  W.  Pösö, Riihimäki  

1938  
Eri, isännöitsijä  Ö.  Koivisto, Iisalmi  

1936  
Erkan, pankinjohtaja  Å.  E.  Erkka, Pun-

kalaidun  1935  
Erä, pankinjohtaja  E.  Kahiluoto, Riihi-

mäki  1939  
Halin, herra  Å.  Lavanko, Kemi  1937  
Hallan, herra Pentti Tapio, Yläne  1937  
Haukun, eläinlääkäri  V. Å.  Hollo, Ruo- 
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vesi  1935  
Hei, ratsumestari  L.  Molander,  Lap-

peenranta  1937  
Heijan, herra  P.  Ö.  Nyyssönen,  Helsinki 

1939  
Heijamo, silmälääkäri Raimo Åulamo,  

Tampere 1936  
Hopun, herra  Ötto  Koskela, Rauma  1935  
Hornan,  rakennusmestari  V.  Tsokkinen, 

Joensuu  1936  
Hurtta, ylikersantti Edv. Räisänen, Mik-

kelin maalaiskunta  1938  
Härmen, herra Martti  V.  Härme, Somer-

niemi  1938  
Ilpon, herra Ilpo Majantie, Urjala  1938  
Innon, herra  H.  Kola,  Kuopio  1938  
Jepen, maanviljelijä Åntti Herrala,  Sal-

mi 1939  
Kaiun, kunnallisneuvos Åkseli Haikio, 

Paimio  1938 
Karon,  herra Olavi Vaskinen, Nakkila  

1936  
Kelo, luutnantti  V.  Immonen,  Helsinki 

1936  
Kenttien, tehtailija  Åug.  Åavahonka,  

Helsinki 1939  
Ketun, aseteknikko  Ö.  Valjakka, Viipu-

ri  1937  
Kiho, herra Åarne Louna, Tyrvää  1937 
Killen,  rouva Hellikki Åuramo, Savon-

linna  1937  
Kimmon, voimisteluopettaja  Y.  Kalke, 

Kouvola  1938  
Kirri, ketunhoitaja  Heikki  Elomäki, Jy-

väskylä  1937  
Kiva, liikemies Mikko Pennanen, Tuus-

niemi  1936  
Koju, kersantti  Johannes  Kouhia, Teri-

joki  1938  
Korppilan, rouva Hilja Hirvensalo, Kuh-

moinen  1935  
Korvenviesti, herra  Hugo Salo, Helsin-

ki 1937  
Kurin, herra Edv. Hämäläinen, Viipuri  

1936  
Kyrön, konttoristi  Erik  Hirvelä, Kyrös- 

koski  1939  
Költin, hammaslääkäri Yrjö Parrukoski, 

Hämeenlinna  1936  
Liekin, apteekkari  Lauri  Savola, Kyrö  

1935  
Louhen, everstiluutnantti  E.  Raappana, 

Önttola  1937  
Marjomäen, metsätyönjohtaja Mauri 

Mauno, Kaipiainen  1939  
Nallen, herra Ölof  Z. Berg,  Pitkäranta  

1936  
Nopsan, kauppias  J.  Komu,  Öulu I937  
Paijan, maanviljelijä Mikko Setkänen,  

Salmi 1937 
Palle,  tullivartija  Å.  Palmqvist, Kauk-

lahti  1939  
Palmu, opettaja  Å.  B.  Halme, Viipuri  

1936  
Penin, herra Jaakko  Lindbäck,  Rauma  

1937  
Pohjan, kaupungineläinlääkäri  K.  Veik-

kola, Kemi  1939  
Raijan, tohtori  R.  Sotamaa,  Helsinki I937 
Raja,  herra Väinö Ruokonen, Lounatjo-

ki  1938  
Reilan, herra Åarne Kaltea, Kuopio  1938  
Reipas, herra Åatu Ratia, Rytty  1938  
Ritan,  johtaja  N.  Ritamaa,  Tampere 1937  
Saijan, kauppias Yrjö Åaltonen,  Pori 

1938 
Salon,  johtaja  J.  Hankajärvi,  Helsinki 

1936  
Satu, Tauno Lukkarinen, Pitkäranta  

I939  
Sorron, herra Årtturi Saarnio,  Helsinki 

1937  
Taiston, herra Pentti Luotola,  Helsinki 

1936  
Teli, herra Årvi Halmekoski, Luhanka  

1939  
Tenhon, varatuomari  J.  Å.  Kattelus, Vii-

puri  1937  
Tepin,  aluepäällikkö  L.  Räväsmäki, Pa-

dasjoki  1937  
Tiukan, herra Jaakko Huhtamäki, Tuu-

sula  1937  
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Torpan, toimittaja  V. I.  Mikkonen,  Hel-
sinki 1936  

Tuin,  kirjakauppias  E. J.  Kajanne, Kari-
haara  1938  

Tytin, talouspäällikkö  E.  Lähteinen, 
Kustavi  1936  

Töllin, maanviljelijä Kaarle Årvila, 
Ranssila  1937  

Ukon, metsätyönjohtaja  Åugust  Ketola, 
Hämeenlinna  1935  

Vainun, maisteri  K. G.  Suvenvuo, Pöy-
tyä  1936  

Valpas, maatalousteknikko Jussi Kettu-
nen, Turenki  1936  

Vesan, herra Veikko Sarko,  Turku 1938 
Westfield,  tohtori Åarne  Becker,  Jyväs-

kylä  1937 
Veto,  tohtori  L.  Katras, Turenki  1936  
Viiman, kruununvouti Toivo Åaltonen, 

Vammala  1937  
Vilan,  kauppias  U. Å.  Harjula, Säkkijär-

vi  1937  
Vilin, maanviljelijä  Å.  Paturi,  Turku 

I936  
Vinha, herra  H.  Å.  Karjalainen, Vam-

mala  1937 
Visa,  metsätyönjohtaja Nestori Yrjö-

nen, Launonen  1939  

Vaikka Kennelliiton toiminta rakentui 
monessa suhteessa vanhemman järjestön 
työn pohjalle, yksittäisten kennelien omis-
tajista vain 13 vaihtoi järjestöä.' Muu-
tamat näistä olivat hyvin tunnettuja koi-
ran kasvattajia, varsinkin Beckerin vel-
jekset ja everstiluutnantti  E.  Raappana, 
mutta suomenkielisen järjestön synty 
houkutteli kennelnimen rekisteröijiksi 
uusia koirankasvattajia. Tästä syystä toi-
sen maailmansodan edellä Suomessa oli 
yhteensä enemmän rekisteröityjä kasvat-
tajia kuin 1930-luvun puolivälissä, vaikka 
Kennelklubin kenneleiden määrä väheni. 

Kenneljärjestöt kirjoittivat koiria rotu-
kirjoihinsa hieman toisistaan poikennein  

tavoin, mutta kummankin koirat jakaan-
tuivat pystykorviin, metsästyskoiriin, ka-
nakoiriin, spanieleihin, terriereihin, pal-
veluskoiriin, vinttikoiriin, seurakoiriin ja 
palveluskoiriin, minkä ohella vanhem-
man järjestön rotukirjaan otettiin pari 
noutajaa. Lukumääräisesti suurimpina 
rotuina olivat kotimaiset ajokoirat ja pys-
tykorvat, mutta myös saksanpaimenkoi-
ria, karkeakarvaisia kettuterrierejä ja 
osittain muitakin terrierejä sekä kana-
koirarotuja ja muutamaa seurakoirarotua 
oli kymmeniä tai jopa yli sata kappaletta. 
Toisaalta  1930-luvun Suomessa oli lu-
kuisia hyvin harvinaisia rotuja, esim.  
rottweiler,  joista oli vasta ensimmäisiä 
edustajia saatu maahan.  

9. He olivat aakkosjärjestyksessä tohtori Aarne 
Becker Jyväskylästä, hammaslääkäri Erik 
Becker Helsingistä, kunnallisneuvos  A.  Hai-
kio Paimiosta, opettaja  A.  B.  Halme Viipuris-
ta, luutnantti  K.  Immonen Helsingistä, pankin-
johtaja Einar Kahiluoto Riihimäeltä, herra  H.  
A.  Karjalainen Vammalasta, herra  H.  Kola  
Kuopiosta,  J. P.  Komu Oulusta, herra Aarne 
Louna Tyrväältä, everstiluutnantti  E.  Raappa-
na Joensuusta, herra Pentti Tapio Yläneeltä ja 
metsätyönjohtaja  Nestor  Yrjönen Launosista. 
— Vertailu on suoritettu Kennelliiton ja Ken-
neiklubin rotukirjojen kasvattajanimien ja 
kennelnimien luetteloiden mukaan. 
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Taulukko 2. Suomen Kennelklubin rotukirjan koirat I935-I939. 

1935 1936 	1937 	1938 
(koirat yhteensä/niistä uusia) 

1939 

pystykorvat 
suomenpystykorva I07/71 85/61 68/43 58/40 71/55 
eurooppalainen pystykorva I9/12 10/8 I1/8 11/5 7/4 
norrlanninpystykorva 3/2 7/5 6/4 1/1 — 
pomeriaani 4/3 7/6 10/5 I5/10 8/5  
chow-chow  — 2/2 1/- 
laika 2/2 2/- 5/5 

kanakoirat 
pointteri 
englanninsetteri 
irlanninsetteri 
lyhytkarvainen saksalainen 

44/21 
23/1I 

6/3 

49/30 
23/12 

9/6 

66/37 
33/I8 
20/18 

46/25 
29/12 
14/12 

66/43 
3I/22 
3I/24 

kanakoira 3/3 1/- 7/6 4/3 5/3 
karkeakarvainen saksalainen 
kanakoira 13/13 19/15 8/7 20/14 2I/14  
griffon-saksalainen 
kanakoira — 1/1 — 
gordonsetteri — 1/1  1 /- 

spanielit 
springerspanieli 3/1 7/5 7/4 3/2 3/2 
cockerspanieli 13/7 43/38 33/22 52/36 48/38 
kingcharlesspanieli — — — 1/1 — 

metsästyskoirat 
suomenajokoira 285/147 232/137 261/169 385/281 338/226 
risteytetty ajokoira 217/136 113/68 187/136 270/I86 217/139 
lyhytkarvainen mäyrä- 
koira 8/6 11/7 18/14 7/2 23/19 

karkeakarvainen mäyrä- 
koira 3/2 — 4/4 5/2 7/5 

hamiltoninajokoira — — 2/2 — — 
schillerinajokoira — 4/4 — — 

terrierit 
sileäkarvainen foxterrier  4/2 5/4 14/10 11/7 15/9  
karkeakarvainen  fox-  
terrier  107/74 82/61 76/47 66/53 68/53  

irlanninterrier  16/14 5/2 14/13 7/4 2/2  
skotlanninterrier  27/I8 22/16 30/20 44/28 24/10  
kerryblueterrier  8/5  — — — 
cairnterrier  9/5 12/6 8/3 8/4  — 
airedaleterrier  28/18 23/14 29/21 29/19 33/28  
sealyhamtemer  1/1 1/- 4/- 1/1  
irlanninsininenterrier —  4/1  —  2/1 
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skyterrier —  1/1 8/6  — 
lakelandinterrier — —  2/2 1/I  — 
welschterrier —  1/1  — — 

palveluskoirat 
dobermanpinseri  9/7 12/6 11/9 6/2 4/3  
suursnautseri  2/2 1/1 8/7 3/I 10/10  
skotlanninpaimenkoira  5/3 7/5 3/2 3/3  — 
saksanpaimenkoira  120/109 130/97 86/55 108/85 54/42  
rottweiler  1/1 4/3 3/3 9/7 8/5  
puli  1/1  1  /- — 

vinttikoirat 
borzoi 13/9 12/10 9/3 6/3 3/- 
whippet 1/1 — — — 
irlanninsusikoira 9/6 6/3 3/2 — — 
saluki — — — 1/1 

seurakoirat 
tanskandoggi 77/38 107/86 72/43 109/76 78/60 
st.bernhardilainen 36/29 32/20 20/22 16/7 18/14 
newfoundlandinkoira 2/1 3/2 I/1  3/ 1 I/1 
vanhaenglanninlammaskoira 11/1I 8/- 5/1 7/4 5/1 
englanninbulldoggi 3/1 1/- 1/1 2/1 
ranskanbulldoggi 19/15 19/14 19/8 16/16 19/12 
bokseri 11/7 15/12 26/20 26/21 24/18 
isovillakoira 2/2 I/- 8/2 5/3 
pienivillakoira — — 3/- 2/- — 
snautseri 26/18 45/37 42/20 22/14 55/42 
kääpiösnautseri — 5/5 7/4 4/1 9/4 

kääpiökoirat 
kääpiöpinseri 5/3 9/8 10/7 9/7 7/5 
kääpiöaffenpinseri 1/- — — — 
pekingeesi 10/5 3/1 6/2 13/9 1/- 
japaninpystykorva 1/- — — 2/2 — 
maltankoira 2/2 1/- 4/3 4/3 
papillon — 1/- 1/- — 

noutajat 
labrador — 1/1 — 1/1 
kultainen — — — — I/1 
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Taulukko 3. Suomen Kennelliiton rotukirjan koirat 1935-1938. 

1935 	1936 	1937 1938 
pystykorvat (koirat yhteensä/niistä uusia) 

suomenpystykorva 95 16I/134 149/128 267/200 
samojedinpystykorva 6 4/3 4/1 — 
pommerinpystykorva 11 4/I 11/10 3/- 

pomeriaani 1 2/2 2/1 2/1 
norlanninpystykorva — 1/1 1/- 
karjalankarhukoiraluettelo — — 22 28 

metsästyskoirat 
suomenajokoira 334 395/302 420/280 735/467 
risteytetty ajokoira 178 246/210 226/164 343/224 
sveitsinajokoira — 2/2 1/1 — 
mäyräkoira — 1/1  — — 
sileäkarvainen mäyräkoira — — 3/2 6/5 
karkeakarvainen mäyräkoira — I/1 1/1 

kanakoirat 
pointteri 6 6/4 5/1 12/9 
englanninsetteri 22 32/20 32/15 33/I3 
irlanninsetteri 10 14/11 16/8 4/1 
sileäkarvainen saksanseisoja 8 5/3 7/5 15/11 
karkeakarvainen saksanseisoja 14 12/9 15/12 12/7 

spanielit 
cockerspanieli 2 3/3 4/4 I1/11 
springerspanieli  1/1 I/I 4/2 

palveluskoirat 
saksanpaimenkoira  45 I03/86 92/50 135/88  
doberman  1 4/4 8/5 10/6  
skottlanninpaimenkoira —  1/1  — 
suursnautser —  4/4  —  4/3  
rottweiler —  1/1 4/3  

vinttikoirat 
irlanninsusikoira 2 1/1 
borzoi 3 2/2 3/2 

seurakoirat 
bokseri 3 6/5 5/3 9/6 
tanskandoggi 15 17/12 15/11 21/16 
st.bernhardilainen 16 I5/13 16/12 8/5 
tanskanbulldoggi 2 — — — 
vanhaenglanninlammaskoira 1 4/4 6/2 
englanninbulldoggi — I/1  1/1 2/I 
ranskanbulldoggi — 3/3 2/2 4/3 
snautseri 3 5/5 9/7 16/15 
neuwfoundlanninkoira — — — I/1 
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terrierit 
karkeakarvainen kettuterrieri 	5 
airedaleterrieri 	 2 
irlanninterrieri 	 1 
länsiylämaanterrieri 	 1 
irlanninsininenterrieri 
skottlanninterrieri 
sileäkarvainen kettuterrieri 

kääpiökoirat 
pinseri 
pekingeesi 
kääpiösnautseri 
maltankoira  

17/17 17/13 30/21 
2/2 8/8 8/7 
1/1 1/1 I/1 
2/1 1/- 2/2 
1/I 1/- 

2/2  1/1 
3/3 

— I/1 2/1 
2/1 2/1 4/1 

— — 4/4 
— — 1/1 

1 
2  

Kilpaileva koiratyö 

Pystykorvat  

Vielä sukupolvi sitten Suomen maaseu-
dulla määriteltiin olevan vain kolme koi-
rarotua: pystykorva, ajokoira ja rakki.10  
Näkökanta on ymmärrettävä varsinkin 
tutun, vakiintuneen ja yleisen pystykor-
van osalta, sillä sen ensimmäinen rotu-
määritelmä vahvistettiin jo 1800-luvulla, 
aikaisemmin kuin minkään muun rodun. 
Kuluvan vuosisadan puolella parhaita 
pystykorvia mitattiin peräti kuvanveistä-
jän tarkkuudella, ja vuoden Kennelklubin 
1925 rotumääritelmä vakiinnutti ihan-
teen aina vuoteen 1946; tällöinkin tehtiin 
vain vähäisiä muutoksia.11 

Myös hallinnollisesti pystykorvatyö 
ehti vakiintua jo aikaisin, sillä  Kennel-
klubin Pystykorvaosasto perustettiin 1902. 
Pysyvät rotumääritelmät, yleinen ihas-
tus12  — pystykorvan katsottiin levittävän 
yleistä Suomi-tietoutta ja osoittavan ul-
komaalaisille suomalaisten sivistynei-
syyttät3  — tai hallintojärjestelyt eivät silti 
tuoneet mukanaan sopua tai ristiriidaton-
ta kenneltyötä, vaan päin vastoin 1920-
lukua on luonnehdittu riitaiseksi ja ongel- 

mat  jatkuivat vielä seuraavalla vuosi-
kymmenelläkin." Henkilökohtaisten  vas- 

10. Rolf  von  Dickhofin haastattelu, EKK:n perin-
nekokoelmat. 

11. Rotumääritelmistä sekä "professori" Antti 
Tantun ja kuvanveistäjä Jussi Mäntysen työstä 
esim. Heikki Sarparanta, Suomenpystykorva - 
kansalliskoiramme. s.  a.  s. 1. s. 41-44. 

12. Eräänä symbolina voi pitää sitä, että pystykor-
van luuranko koristi Kennelklubin kokous-
huonetta. Suomen Kennelklubin Aikakauskir-
ja 1935, s. 61 - 63. 

13. Yrjö Ylänne, Koirakirja. Helsinki 1936, s. 7. 
14. Mielipide-eroja syntyi erityisesti erikoiskanta-

kirjaan otosta ja koetulosten tulkinnoista; nä-
kyvimmillään ne saivat aikaan Pystykorvaklu-
bin perustamisen 1920-luvun alussa ja ongel-
mallisimmillaan Kennelklubin hallitus lisä-
jäsenineen joutui pohtimaan henkilökohtai-
suuksiin menneitä ristiriitoja moneen ottee-
seen. Erityisen ongelmallisiksi muodostuivat 
Antti Tantun ja S.  E.  Multamäen välit, joita 
pari vuotta selvitettäessä saatettiin käyttää yh-
dessä ja ainoassa kokouksessa 50 puheenvuo-
roa. Kiistan lopuksi Tantun todettiin tehneen 
itsensä eräässä näyttelyssä "syypääksi vähem- 
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takohtaisuuksien ohella tilannetta vai-
keuttivat Pystykorvaosaston talousongel-
mat, sillä varoja oli vähän eikä niistäkään 
oltu kunnolla selvillä.15  Vuonna  1937  ta-
lous oli tosin jo kunnossa.16  

Ongelmista huolimatta Kennelklubis-
sa pyrittiin paneutumaan myös pystykor-
vien kehittämiseen. Kannattajakunta ei 
tosin näytä laajentuneen, päin vastoin, 
vaikka Klubiin liittoutui kesällä  1936  
uusi helsinkiläinen yhdistys Pystykorvan 
ystävät. Koska Kennelklubin rotukirjois-
sa ei enää mainita liittoutuneista yhdis-
tyksiltä muuta kuin nimet ja kotipaikka, 
uuden yhdistyksen toimihenkilöitä ei voi 
tavoittaa. Eräistä tiedoista päätellen yh-
distys ei ollut yksinomaan helsinkiläinen, 
sillä ainakin kokeensa  se  järjesti Ähtäris-
sä ja pääjärjestäjänä oli  S.  E.  Multamäki; 
hänet mainitaan tosin muualla pääkau-
punkilaiseksi. Ähtärissä oli kokeita jo  

tätä ennenkin, vaikkakin perin yksipuoli-
sia: vuoden 1935 kokeiden 5 osanottajaa 
olivat kaikki Multamäen kasvattamia ja 
lähes yksin omistamiakin  Hammon-koi-
ria. Kokeet eivät järjestäjän nimenmuu-
toksesta parantuneet, päin vastoin, sillä 
Pystykorvan Ystävät ry:n nimissä järjes-
tettyyn kilpailuun otti osaa ainoastaan 3 
Multamäen koiraa. Uusi yhdistys näyt-
tääkin rakentuneen nimenomaan Multa-
mäen ympärille, vaikkei tätä väitettä voi 
lähteiden puutteessa todistaa." 

Kennelklubin Pystykorvaosaston jä-
senmäärä oli alimmillaan vain 9 henkeä, 
mutta ennen talvisotaa kilpailijaksi pe-
rustetun Suomen Pystykorvajärjestön an-
siosta jäseniä oli 35.18  Lähes kaikki Ken-
nelklubin pystykorvatoiminta oli suo-
menkielistä eikä jaksanut kiinnostaa klu-
bin ruotsinkielisiä jäseniä, ei liioin juuri 
palveluskoiramiehiä. Erään heidän mää- 
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ritelmänsä mukaan pystykorva oli vaati-
mattomin kaikista koirista, mutta niin 
älykäs että lapsikin voi opettaa sille kai-
ken kotikoiralta vaadittavan. Pystykorva 
oli todellinen luonnonlapsi, jota ei ollut 
risteytetty eikä jalostettu.19  

Pystykorvaosaston jäsenmäärän pie-
nuus heijastui kokeisiin, joita pidettiin 
vain vähän ja joihin ilmoitettiin harvoja, 
yleensä aina samoja koiria. Ensimmäisiin 
Kennelklubin kansainvälisiin pystykor-
vakokeisiin osallistui Mäntässä syys-
kuussa 1936 vain 9 koiraa, joista peräti 5 
oli tohtori S.  E.  Multamäen Hammon-
pystykorvia.2°  Osa toiminnasta oli met-
sästysseurojen järjestämää.21  

Keskeisintä Kennelklubin pystykorva-
työssä oli sekä aikaisempien toimintata-
pojen jatkaminen eli kokeiden järjestä-
minen22, rodun omien näyttelyiden pitä-
minen ja yleisiin näyttelyihin osallistu-
minen, tuomareiden kouluttaminen23  ja 
koirien sekä rotukirjaan että erikoiskan-
takirjaan ottaminen että uudet pyrkimyk-
set, ennen muuta kansainvälisyyden ta-
voittelu ja samalla julkisuuden etsintä24. 
Pystykorvakokeet haluttiin ja saatiinkin 
hyväksytyiksi FCI:n ohjelmaan25  ja koi-
rat herättivät kiinnostusta ulkomailla, eri-
tyisesti Englannissa, jonne rotu oli levin-
nyt jo aikaisemmin. Helmikuussa 1938 
Cruftin suuressa kansainvälisessä koi-
ranäyttelyssä arvosteltiin 26 "Finkies"-
rotuisiksi kutsuttua koiraa.26  

Erityisen kiinnostunut "Suomalainen 
Pistykorven" -rotuisen koiran englanti-
lainen kasvattaja oli  Kitty  Ritson,  joka 
sai ensimmäiset koiransa Multamäeltä. 
Kennelklubi seurasi tarkkaan tuomariksi 
kohonneen Ritsonin koirien menestystä; 
näillä oli osittain kaksikielisiä nimiä ku-
ten  Bear of  Tulchan,  Hello Åaron-Muna,  
Hammon  Irvas, Sarumcote Kiho-Peikko 
jne.27  Hollantilaiset ja saksalaiset olisivat 
mielellään tutustuneet pystykorviin,28  
mutta kiinnostuneille ulkomaalaisille" 

män  sopivaan ja ennakkotapauksena vaaralli-
seen menettelyyn" ja Multamäelle lähetettiin 
kirje, jossa hänen toivottiin välttävän kaikkia 
riitoja. Esiin. Päivi  Arndt,  vastaukset kirjoitta-
jalle rotujärjestökyselyyn, Suomen Kenneklu-
bin hallituksen pöytäkirjat  1932-1935,  erityi-
sesti  10. 1. 1935  kohdat  1  ja  2  sekä Lähtenei-
den kirjeiden kopio  21.2. 1935.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto. - Kiista ei estänyt Multamä-
keä jatkamasta toimintaansa Kennelklubin 
puolella, jossa hänen  Hammon-koiransa saivat 
paljon huomiota. Vuoden  1936  loppuun men-
nessä eli  40  vuoden kuluessa hän ehti kasvat-
taa  161  pystykorvaa, joista hän piti laajaa 
korttijärjestelmää ja merkittävää valokuvako-
koelmaa. Suomen Kennelklubin Aikakaus-
kirja  1937, s. 48-53.  Antti Tanttu sen sijaan 
siirtyi uuden järjestön puolelle.  

15. Finska  Kennelklubbets  Spetssektion  1902 
16/5-16/5 1962,  otteena niteestä SKK:n Pys-
tykorvaosasto FKK:s  Spetssektion  60v 1902-
1962,  kirjoittanut metsänhoitaja Yrjö  Koski. 

16. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938, s. 197. 
17. Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  12.8.1936.  

Suomen Kennelliiton arkisto. Suomen Ken-
nelklubin Aikakauskirja  1936, s. 210.  Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 267.  Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1936, s. 309. 

18. Jaakko Simolinna, Järjestäytyneen kennelor-
ganisaation merkitys suomenpystykorvalle. 
Suomenpystykorva  100  vuotta. Tiististä kan-
salliskoiraksi. Myllykoski  1990, s. 177-178. 

19. Palveluskoira  1934,  numero  2, s. 39. 
20. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936, s. 

301-302.  - Tämä oli kuitenkin enemmän kuin 
edellisenä vuonna, jolloin Ähtärin pystykorva-
kokeisiin tuomaria hämmästyttäen osallistui  
vain 5  koiraa, kaikki Hammon-nimisiä. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 
267-270. 

21. Esim. Tyrväällä oli paikkakunnan metsästys-
seuran pitämä näyttely helmikuussa  1935.  
Näidenkin koiravalikoima oli yksipuolinen, 
sillä  75  % oli Aarne Lounan kasvattamia 
Kiho-kennelnimisiä pystykorvia. Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 90-92. 

22. Uudet pystykorvakokeiden säännöt vahvistet-
tiin maaliskuussa  1935.  Suomen Kennelklubin 
Aikakauskirja  1935, s. 84-85. 

23. Tuomareiden koulutus alkoi varsinaisesti 
vuonna  1937,  jolloin samalla todettiin  9  mie-
hen olevan jo ennestään päteviä. Suomen Ken-
nelklubin Aikakauskirja  1938, s. 197-198. 

24. Tässä suhteessa onnistuttiin esim. silloin, kun 
Helsingin näyttelyn pystykorvista pidettiin ra-
diopakina vuonna  I936.  Suomen Kennelklu-
bin Aikakauskirja  1936, s. 128. 

25. Esim. Suomen Kennelklubin hallituksen pöy-
täkirjat  5. 3. 1936  kohta  5  ja  5. 5. 1936  kohta  
7.  Suomen Kennelliiton arkisto. 
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Saaristokoirat olivat parhaimmillaan hylkeenpyynnissä. Suursaaren metsästäjän, hänen koiransa ja kuutin 
on valokuvannut Sakari Pälsi 1924. Valokuva Museovirasto. 

oli mahdollista esitellä vain kirjallista 
materiaalia, ei lähettää eläviä koiria ulko-
maisiin näyttelyihin eikä tuottaa tänne 
vieraita.30  Toisaalta Suomessa tunnettiin 
nimeltään ja maineeltaan muiden maiden 
rotuja, erityisesti norjalainen paimen-
koira.31  

Pystykorva oli alun perin kehitetty 
haukkuvaksi lintukoiraksi, mutta Ken-
nelklubi halusi lisätä rodun ja myös sen 
sukulaisten käyttöä.3-  Vanha kennelmies, 
erityisesti palveluskoira-ansioistaan tun-
nettu eläinlääkäri Johan  Bruning  kiinnitti 
vuonna 1935 huomiota mustiin ja vank-
karakenteisiin suomalaisiin karhu- ja 
hirvikoiriin. Kennelmiesten oli syytä tu-
tustua "lahjoiltaan jaloon, mutta hoita-
mattomaan, jalostamattomaan ja luon-
nontilassa elävään erämaan koiraan". 
Vielä voimakkaammin  Bruning  puhui 
suursaarelaisen hyljekoiran puolesta, sil- 

lä oli "selvä rikos kynologista maailmaa 
vastaan, ellei tässä asiassa jotakin positii-
vista tehdä, niin kauan kuin jokukaan 
tyypillinen yksilö on elossa". Tekijöiksi 
hän toivoi koiramiesten ohella nimis-
miehiä, metsäherroja ja kirkkoherroja.  
Bruning  katseli asioita monipuolisesti, 
sillä hän ajatteli sekä koiranjalostusta, 
eläinsuojelua että hirvenlihan taloudel-
lista merkitystä.33  

Jatkokeskustelussa Johan  Bruning  
kiinnostui myös karhukoirista ja upposi 
samalla muistoihinsa kuvaillen Lapin, 
Kuusamon, Kemijärven ja muiden seutu-
jen entisiä karhun tapossa käytettyjä koi-
ria, joita oli ollut hänen mielestään neljää 
lajia. Vienankarjalainen ruskea, vankka 
ja vihainen ruskopiski oli erittäin nopea 
ja hurja karhukoira, joka tarttui aina saa-
liiseensa kiinni. Musta karhukoira eli vil-
kepiski oli kirjava, mustavoittoinen koi- 
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ra,  jota tavattiin eniten Vienan Karjalas-
sa, mutta sen sukulaisia oli lappalaisten 
porokoirana. Suuri villapiski oli vaihtele-
va laji, kotoisin ehkä Venäjältä, ehkä 
Åmerikasta, ja siitä saattoi tulla erin-
omainen karhukoira, mutta sen sijaan ta-
vallinen suomalainen pystykorva pakeni 
useimmiten ihmisen turviin. Samalla kir-
joittaja esitti laajasti yleisen käsityksen-
sä, jonka mukaan koko suomalainen pys-
tykorvajalostus oli edennyt väärille teille, 
kun alkuperäinen  hallava  koira oli jo  
1900-luvun alkuun mennessä joutunut 
väistymään reppuryssien tuoman punai-
sen  piskin  tieltä.34  

Ösa  Johan  Brüningin ajatuksista jäi 
huomiotta Kennelklubissa, ainakin pai-
netussa sanassa, erityisesti rotua vastaan 
esitetty kritiikki, mutta muuten hänen on-
nistui herättää keskustelua. Ensimmäise-
nä ehätti  S.  E.  Multamäki, joka ehdotti 
pystykorvia myös hirven metsästykseen. 
Miksi tuoda maahan Norrlannin pysty-
korvia Ruotsista,35  kun osa omista pysty-
korvista - nimenomaan pystykorvista, ei 
liian rohkeista mustista Karjalassa vielä 
esiintyvistä karhukoirista - oli mahdol-
lista opettaa hyviksi hirvikoiriksi?  Einar  
Theslöf puolestaan kertoi Lapista saata-
van parhaat pystykorvat, koska hyvä po-
rokoira sopi myös hirvimetsään.36  

Kennelklubin piirissä suhtauduttiin 
muihinkin kuin oman jäsenkentän esittä-
miin pystykorva-ajatuksiin periaatteessa 
myötämielisesti. Näin kävi myös helmi-
kuussa  1938  pitkärantalaisen isännöitsijä 
Ölof Bergin3' tehtyä aloitteen Karjalan 
karhukoiran - hän käytti samalla myös 
ruotsalaista nimeä  Karelska björnhunden  
-pelastamisesta. Sukupolvi aikaisemmin 
yleinen koira oli katoamassa, joten  se  oli-
si tunnustettava ja rekisteröitävä sekä 
luotava sille rotumääritelmä. Kennelklu-
bin hallitus piti asiaa hyvin tärkeänä ja 
valitsi  3-miehisen toimikunnan harkitse-
maan kysymystä. Miehet olivat rehtori  E.  

26. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938, s. 
89. 

27. Rodun nimitys  on  hänen kirjeestään  2. 3. 
1937.  Saapuneet kirjeet. Suomen Kennelliiton 
arkisto. Suomen Kennelklubin Aikakauskirjat  
1937 s. 33  ja  1938 s. 3I. 

28. Esim. saapuneet kirjeet  1. 11. 1936  ja  30. 3. 
1937.  Saapuneet kirjeet. Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

29. Kiinnostus oli yleistä, sillä esim. vuoden  1935  
kansainväliseen kongressiin  Frankfurt am  
Mainiin haluttiin saada kaikki maailman koti-
maiset koirarodut. Suomessa selvin kotimai-
nen rotu oli pystykorva. Suomen Kennelklu-
bin Aikakauskirja  1935, s. 1-2. 

30. Koirien tuonnin esti  1935  Saksan vesikauhu-
epidemia. Suomen Kennelklubin Aikakaus-
kirja  1935, s. 86. 

31. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936, s. 
229-230. 

32. Karjalaista karhukoiraa ja syrjäänilaikaa oli 
Kennelklubin rotukirjoissa jo  1900-luvun 
alussa, samoin kuin  1920-luvullakin, mutta 
näillä ei näytä olleen yhteyttä myöhempiin 
koiriin. Karjalaisesta karhukoirasta karjalan-
karhukoira. Myllykoski  1989, s. 25.  Vuosien  
1936  ja  1937  rotukirjoissa mainitaan helsinki-
läisen herra  Frederick  Bucknallin omistamina  
2  Leningradissa kasvatettua laikaa, Vainka ja 
Manka. Kennelklubin rotukirjat  XX,  s. 225  ja 
XXI,  s. 162.  Nämä koirat saivat viisi vuoden  
1938  rotukirjaan merkittyä jälkeläistä, jotka 
levisivät Helsinkiin, Pietarsaareen ja Porvoon 
maalaiskuntaan. Kennelklubin rotukirja XXII  
s. 157-I58.  Viimeisestä sotaa edeltäneestä ro-
tukirjasta laikat ovat poissa.  

33. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 
87-89.  - Vaikka kirjoitus julkaistiin vasta  
1935, se  oli päivätty Hämeenlinnassa jo elo-
kuussa  1933. 

34. Samalla hän pyysi lähettämään itselleen koiri-
en pääkalloja. Suomen Kennelklubin Aika-
kauskirja  1935 s. 87-89  ja  1936 s. 57-60. 

35. Hän ei maininnut artikkelissaan henkilönimiä. 
Tähän aikaan rotukirjaan oli merkitty  vain  
yksi "norlantilainen pystykorva", kartanon-
omistaja  E. E.  Grönlundin Peipohjaan Ruot-
sista tuoma Haku. Kennelklubin Rotukirja  
XX,  s. 233.  Kritiikistä huolimatta koirat ensin 
levisivät, sillä seuraavassa rotukirjassa Grön-
lundilla oli toinenkin Ruotsista ostettu koira,  
Toy,  ja tämän lisäksi kreivi  J.  F.  Aminoff oli 
tuonut Riilahteen Smoolannista Beran. Ken-
nelklubin rotukirja XXI,  s. 215-216.  Jatkossa 
Grönlund sekä omisti itse että myi Toyn ja 
Hakun jälkeläisiä Satakuntaan ja Hämeeseen. 
Kennelklubin rotukirja XXII,  s. 219-220.  Vuo-
den  1938  rotukirjassa mainitaan kuitenkin 
enää yksi rodun edustaja, johtaja  Sigurd  
Blomqvistin Helsinkiin suoraan Ruotsista tuo- 
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Merikallio, tohtori  U.  Tötterman ja mais-
teri  G. Vinberg.  Bergille asiasta kirjoitta- 
essaan Kennelklubi korosti Merikallion 
ansioita ja toi esiin myös Bruningin, jolla 
oli tiettävästi itsellä karhukoira.38  

Tästä mielenkiinnosta huolimatta asi-
aan ei palattu Kennelklubin hallituksessa 
myöhemmin.39  Sen sijaan Ölof  Berg  esitti 
itse Åikakauskirjassa omaa näkökantaan-
sa korostaen Karjalan karhukoiran moni- 
puolisuutta,40  ja hänen koiriaan oli pari 
kappaletta Kennelklubin 50-vuotisnäyt-
telyssä. Uros Musti sai avoimen luokan  I  
palkinnon ja kunniapalkinnon, mutta 
narttu Körri  vain III  palkinnon, koska  se  
oli pentujen syntymän takia huonossa 
kunnossa.41  

Toisin kuin vanha Kennelklubi, nuori 
Kennelliitto nosti pystykorvan tärkeim-
mäksi suomalaiseksi koiraroduksi42  —  
vain  ajokoira pystyi kilpailemaan ylei-
sestä mielenkiinnosta — ja tunnuksek-
seen43. Pystykorva herätti myös tuntuvas-
ti enemmän tunteita kuin muut koirat.44  

"Tokko  on  sirompaa koiraa kuin suoma-
lainen pystykorva —  se on  yhtä jalo ulko-
muodoltaan kuin luonteeltaankin, uskol-
lisuudessa verraton, terhakka, rohkea, ar-
vonsa tunteva ja samalla herkkä ja hieno-
tunteinen.  "45  

Kennelliiton pystykorvatyö rakentui 
toisaalta Kennelklubin perinteiden va-
raan, mutta toisaalta uusi järjestö halusi 
sekä kohentaa rotua että uudistaa sääntö-
jä. Kennelliitossa katsottiin pystykorvan 
rotumääritelmän olevan oikean, mutta 
tästä huolimatta Suomessa oli riidelty 
noin  15  vuotta ennen kaikkea koirien vä-
ristä, minkä takia rotu oli joutunut kärsi-
mään.46  

Uuden järjestön käytännön pystykor-
vatyö alkoi heti toisaalta koiranomistaji-
en opastamisesta47  ja toisaalta koesääntö-
jen laatimisesta. Nämä säännöt saatiin ai-
kaan ennen muuta kahden miehen, Åntti 
Tantun ja  E.  Raappanan työn ja mielipi- 

teiden pohjalta.48  Molemmat miehet toi-
mivat muutenkin hyvin aktiivisesti, sillä 
Tanttu kiersi Suomea tuomarina ja kir-
joitti lehteen ahkerasti; hän nosti esimer-
miksi kysymyksen pystykorvien erikois-
kantakirjasta.49  Raappanakin esitti näke-
myksiään julkaisujen palstoilla ja toimi 
aktiivisena koirankasvattajana; hänen 
Louhen-Liukkunsa oli Kennelliiton en-
simmäinen käyttövalio, mitä oli Tantun 
mielestä arvostettava sekä yleensä mer-
kittävänä saavutuksena että vielä erityi-
sesti siksi, että Kennelliiton pystykorva-
arvostelu oli tiukempaa kuin Kennelklu-
bin.5°  

Väriongelmien ohella Kennelliiton pii-
rissä katsottiin suomalaisten pystykorvi-
en ulkonäön olevan osittain liian vaati-
maton; siitosurokset oli valittava entistä 
tarkemmin ja pentueita oli karsittava 
huolellisemmin.5' Hyviä kasvattajia toki 
oli, varsinkin tyrvääläinen Åarne Louna 
Kiho-koirineen, hirvensalmelainen Lauri 
Forss Hiien koirineen, onttolalainen 
eversti Raappana Louhen koirineen ja 
paimiolainen Åkseli Haikio Kaiun koiri-
neen, mutta näissäkin oli ankaran Åntti 
Tantun mielestä toivomisen varaa.52  En-
simmäiseen rotukirjaan pääsi myös Me-
rikallion Haka-koiria ja Multamäen  
Hammon-koiria, vaikkakin "ymmärrettä-
vistä syistä" heikosti.57  Varhaisimpiin 
näyttelyihin osallistui yleensä ilahdutta-
van paljon pystykorvia, mutta osa näistä 
oli huonoja.54  Jatkossa Tanttu luopui 
ankarasta linjastaan." 

Metsästyskokeiden tuloksiin sen sijaan 
oltiin tyytyväisiä, sillä jo ensimmäiset 
Suomen Kennelliiton alaiset pystykorva-
kokeet onnistuivat Joensuussa syyskuus-
sa 1935 erinomaisesti, ja lähes yhtä hyvin 
sujuivat Tyrväällä pidetyt Suomen Ken-
nelliiton ensimmäiset omat pystykor-
vakokeet. Koiria kokeissa oli molemmis-
sa paikoissa kuusi.56  Näyttelyiden ja ko-
keiden välinen ero selittynee pystykorvi- 
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en  käytöstä, sillä niitä pidettiin enemmän 
metsästyskoirina kuin ulkonäön takia; 
toisaalta kokeisiin osallistui paljon vä-
hemmän koiria kuin näyttelyihin. 

Kennelliiton pystykorvatyö kehittyi 
kahteen suuntaan. Mahdollisesti aivan 
ensimmäisen alkuinnostuksen laimene-
minen ja ankara arvostelu muuttamista 
tarvitsevien sääntöjen ohella lienee vai-
kuttanut siihen, että osittain kokeiden, 
mutta ennen kaikkea näyttelyiden osan-
ottajat, vähenivät.57  Hiipumisella oli 
myös muita syitä; Hiien  kennel  taantui 
sairauden takia.58  Taantuma jäi kuitenkin 
lyhytaikaiseksi: näyttelykoirien tasoa pi-
dettiin tosin jatkuvasti sekavana ja varsin 
monia näytteille asettajia kokemattomi-
na, vaikka epäkohtien toivottiin korjaan-
tuvan ajan mittaan.59  Tilanne olikin parin 
vuoden kuluttua parempi.6°  

Toinen kehityksen yleislinja oli mie-
lenkiinnon laajeminen, kahteen suun-
taan. Toisaalta Kennelliiton piirissä poh-
dittiin tavallisen pystykorvan uusia käyt-
tömahdollisuuksia; oppisikohan haukku-
va  lintukoira myös seisomaan? Tätä poh-
diskeli erityisesti tunnettu kanakoiramies  
Erik  Becker.61  Vielä yleisemmin keskus-
teltiin kuitenkin pystykorvan soveltumi-
sesta lintuja suuremman riistan metsäs-
tykseen. Kun suomalaisia kiinnosti aikai-
sempaa enemmän hirvien ampuminen ja 
karhun kaatamisella oli vanhastaan suuri 
maineensa, niin millainen koira oli näi-
den eläinten metsästäjän paras toveri? 
Kysymys nähtiin osittain myös laajem-
min: mitä muita pystykorvarotuja oli ole-
massa kuin totunnainen suomen pysty-
korva? 

Varsin laajaksi paisui keskustelu Ken-
nelliiton piirissä vuoden  1936  alussa 
pöytyäläisen maisteri  K. J.  Suvenvuon62  
laadittua pääkirjoituksen kotimaisten 
koirarotujen vaalimisesta. Hänen lähtö-
kohtansa oli Kennelklubin Åikakauskir-
jassa julkaistu tohtori  J.  Brüningin kirjoi- 

ma  Älgmyrens  Björn. Kennelklubin rotukirja 
XXIII,  s. 161,  eikä viimeisessä talvisotaa edel-
täneessä rotukirjassa ole enää sitäkään. Ken-
nelklubin rotukirja XXXIV,  passim. 

36. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937, s. 
2-4  ja  55-57. 

37. Hän oli syntynyt Kruunupyyssä ruotsinkieli-
sellä Pohjanmaalla, oli koulutukseltaan agro-
logi ja toimi Pitkäranta oy:n tilanhoitajana. 
Karjalaisesta karhukoirasta karjalankarhu-
koira. Myllykoski  1989, s. 27. 

38. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
24. 2. 1938,  kohta  17.  Suomen Kennelliiton 
arkisto. Kirjekonsepti  10. 3. 1938.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

39. Näyttää myös siltä, ettei Merikallio suostunut 
toimimaan, sillä pari viikkoa myöhemmin 
Kennelklubin hallitus pyysi tohtori  Markus  
Kjöllerfeldtiä tekemään Töttermanin ja  Vin-
bergin  kanssa ehdotuksen Kennelklubin halli-
tukselle. Kirjejäljennös  25. 3. 1938.  Suomen 
Kennelliiton arkisto. Tästä päätöksestä tietä-
mättä  Berg  kääntyi toukokuussa juuri Meri-
kallion puoleen hämmästellen Kennelklubin 
passiivisuutta. Saapuneet kirjeet  3. 5. 1938.  
Suomen Kennelklubin arkisto. - Kennelklubin 
tai tässä mainittujen miesten välinpitämättömyy-
den syy ei käy ilmi kirjeenvaihtomateriaalista.  

40. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
43-46. 

41. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939, s. 
91-95. 

42. "Toivokaamme, että SKL ottaa suomalaisen 
pystykorvan erikoiseen vakavaan suojeluk-
seensa ja että tärnän kansallisen, ainoan puh-
taasti kotoisen koirarotumme hyväksi uhra-
taan kaikki, mitä mahdollista  on."  Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 85.  - Koiraro-
dun merkitystä osoittaa myös sen saama pals-
tatila. Joensuun pystykorvakokeiden voittajan 
Louhen-Vikin suoritusta tarjottiin lukijoille ti-
heän sivun verran. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1936, s. 291. 

43. Kun Suomen Kennelliitto teetti logoaan, oli 
tärkeää tunnistaa kuviosta pystykorva. Suo-
men Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 205.  Tämä 
rotu sai myös erityistä huomiota jäsenlehdes-
sä, heti ensimmäisestä valokuvasta alkaen.  

44. Tästä rodusta kirjoitettiin paljon kaunokirjalli-
sia kuvauksia, jo Kennelliiton Julkaisun en-
simmäisessä Julkaisussa  1935,  esim. sivulla  
96  ja toisessa  1936 s. 201,  siitä laadittua huo-
noa postikorttia pidettiin lähes skandaalina, 
Julkaisu  1936 s. 226  ja Englannin pystykorva-
oloja paheksuttiin, Julkaisu  1938, s. 24  sekä  
1939, s. 160. 

45. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 11. 
46. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 85. 
47. Esim.  E.  Raappana kirjoitti pystykorvan opet-

tamisesta selittämällä muun muassa, miten 
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Beekerin veljekset 

Koiramaailmaan liittyy runsaasti tunnettuja henkilöitä, mutta heistä esitettiin 
varsin epätarkkoja henkilötietoja. Ömana aikanaan huomiota herättivät erityisesti 
kanakoiria harrastaneet Beckerin veljekset, joita mainitaan olleen kolme, kaikki 
tohtoreita. Vanhin, juristi, kulki edellä, ja hänen jälkeensä helsinkiläinen, mutta 
Seutulassa maata omistanut  Erik-veli kiinnostui englanninsettereistä perustaak-
seen af Beckria-kennelin. Hän oli hyvin aktiivinen Kennelliiton Julkaisuun kir-
joittaja ja mielipiteiden esittäjä sekä myös maittensa kokeisiin tarjoaja, kun taas 
Jyväskylän sairaalan ylilääkäri Åarne  Becker  kasvatti Westfield-pointtereita 
"kaikessa hiljaisuudessa" ja järjestelmällisesti. 

Suomalaiset matrikkelit eivät tunne kolmea tohtoreiksi edenneitä  Becker-vel-
jeksiä.  Werner Öskar Becker,  mikäli kysymys oli hänestä, oli ainoastaan vara-
tuomari, mutta iältään  1874  syntyneenä hän sopisi vaikuttamaan  1880-luvulla 
syntyneiden Åamen ja Erikin isolta veljeltä. Hänellä oli kuitenkin aivan toiset 
vanhemmat. 

Åarne ja  Erik  sen sijaan olivat veljeksiä ja toimivat samanaikaisesti. Åarne  
Becker  oli syntynyt  1883,  joten hän oli kolme vuotta  Erik-veljeään vanhempi. 
Kennelliiton kirjoituksissa hänestä käytettiin usein tohtori-titteliä siitä huolimat-
ta, että hän oli akateemiselta arvoltaan  vain  lääketieteen lisensiaatti. Hän oli 
vuodesta  1920  Jyväskylän yleisen sairaalan lääkärinä ja myöhemmin ylilääkä-
rinä.  

Erik Becker  oli syntynyt Turussa  1886,  joten hänellä oli jo runsaasti kokemus-
ta. Hän oli väitellyt  1927  hammaslääketieteen tohtoriksi ja toiminut vuodesta  
1917  Helsingissä.  1930-luvulla hän toimi Helsingin yliopistossa hammaslääke-
tieteen apulaisopettajana. Matrikkeliin hän ilmoitti harrastuksekseen laulun, 
kalastustuksen, metsästyksen ja kynologian. 

Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 56.  Suomen lakimiehet, elämäker-
rallisia tietoja, koonnut  K. G.  Holmberg, Helsinki 1926, s. 162  — Stig  Lund,  
Suomen hammaslääkärit —  Finlands tandläkare.  Jyväskylä  1934, s. 61-62.  Suo-
men lääkärit. Biographica  1927, s. 28.  Valtiokalenteri  1936, s. 132.  

tus,  jota siis luettiin myös kilpailevassa 
järjestössä. Eläinlääkäri Briiningin mieli-
piteisiin innolla yhtyen Suvenvuo vaati 
yhtä hyvin Karjalan karhukoiran,  Lapin  
porokoiran kuin Suursaaren hyljekoiran-
kin kehittämistä. Karjalan karhukoira 
sopi hirvimetsään,  Lapin  koirasta sai 
vahdin myös etelään ja samaa tehtävää 
voi ajatella hyljekoirallekin, jota käytet-
tiin Suursaaren ohella Lavansaaressa,  

Tytärsaaressa ja Seiskarissa etsittäessä 
hylkeiden pesiä ja hengitysavantoja.63  

Kolmas asian esille ottanut mies oli hel-
sinkiläinen metsänhoitaja Kalle Åiraksi-
nen, joka ehätti ensimmäisenä puuttu-
maan Suvenvuon tekstiin ja kirjoitti en-
nen muuta Karjalan karhukoirasta, joka 
sopi hänen mukaansa myös hirven 
metsästykseen. Oman osuutensa kes-
kusteluun toi Yrjö Ylänne Koirakirjas- 
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saan esittelemällä peräti  16  pystykorva-
lajia.65  

Suvenvuon kirjoitus sai paljon muuta-
kin jatkoa. Suuri osa kirjoituksista oli pa-
kinamaisia66  ja yksittäisten koirien met-
sästystaitoa muistelevia, mutta joukossa 
oli paljon myös laajempaa näkemystä. 
V.I. Mikkosen kynästä lähti molempia 
hänen todetessaan karjalaisen karhukoi-
ran lähes hävinneeksi roduksi, mutta vii-
meisiä edustajia oli lähdettävä hake-
maan, sillä "eiköhän tosiaan jossakin Ilo-
mantsin - Lieksan - Nurmeksen - Kuh-
moniemen - Lentiiran - Suomussalmen 
- Taivalkosken - Kuusamon - Kuolajär-
ven linjan varrella tuiskahda kulkijaa 
vastaan mustan- ja valkeakirjava pysty-
korvainen köriläs, jonka ääni tulee syväl-
tä kurkusta ja silmät kekäleinä palavat!  X67  
Lapissa tavattavista koirista Mikkonen 
kirjoitti asiallisesti, mutta samalla innos-
tavasti. Hän kaipasi kenneltyöhön enem-
män oikeaa kansallista itsetuntoa, sillä 
"meidän velvollisuutemme  on  pitää huol-
ta ja jalostaa sitä perintöä, jonka olemme 
esi-isiltämme saaneet, ja siihen perintöön 
kuuluvat myöskin  Lapin  pystykorva ja 
Karjalan karhukoira".68  

Tämä yleinen mielenkiinto lienee saa-
nut aikaan sen, että jo ensimmäisessä 
Suomen Kennelliiton näyttelyssä touko-
kuussa  1936  oli mukana suurta huomiota 
herättämässä myös kolme Karjalan kar-
hukoiraa ja yksi  Lapin  porokoira.69  Kap-
teeni Viljo Kivikon Musti sai kuvansakin 
Kennelliiton Julkaisuun. Samalla kun 
katsojat ihailivat tätä  I  palkinnon voitta-
jaa,  he  voivat lukea uutisen pitkärantalai-
sesta tilanhoitaja Olof Bergistä, joka oli 
vaivojaan säästämättä matkustanut kauas 
Käsnäselän perukoille ja löytänyt hyvän 
koiraparin.70  

Tilanhoitaja Berg71  laajensi harrastus-
taan nopeasti, sillä elokuussa  1936  hän 
esitti Sortavalan näyttelyssä jo  7  karhu-
koiraa; samassa näyttelyssä oli esillä 

oravaa ja jänistä ajavat pystykorvat saatiin par-
haiten luopumaan huonoista tavoistaan anta-
malla koiralle puhelimen avulla kunnon säh-
köisku. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935, s. 
16-19. 

48. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935, s. 10, 69, 
111, 119, 120 ja 148-149. 

49. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 230-
131 ja 133. 

50. Suomen Kennelliiton Julkaisut  passim,  mutta 
erityisesti 1936, s. 285 ja 293-294. - Louhen 
Liukusta, vuodesta 1930 jatkosodan vuosiin 
eläneestä koirasta, enemmän Suomen  Kennel-
Liiton 10-vuotisjuhlajulkaisu 1945. Helsinki 
1945 s. 42-45. 

51. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935, s. 91. 
52. Antti Tanttu toivotti arvostelussaan Lounan 

koirille enemmän liikuntaa, Haikion koirille 
lisää ikää ja Forssin koirille sekä ankarampaa 
karsintaa että parempaa kuntoa. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu 1936, s. 142. 

53. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 269. 
54. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 218. 
55. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 155. 
56. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 178-

184. 
57. Suomen Kennelliiton toisissa pystykorvako-

keissa oli vain kaksi osanottajaa. Suomen 
Kennelliiton Julkaisu 1938, s. 27. Kevään Hel-
singin 1938 näyttelyssä oli paljon aikaisempaa 
vähemmän koiria; kärkipään taso oli toisaalta 
noussut, mutta erityisongelmana oli käyttö-
koirien puute. Sama, s. 154. Sortavalassa puo-
lestaan harrastajat lisääntyivät ilahduttavasti, 
mutta heidän oli syytä hankkia hyviä narttuja 
Länsi-Suomesta. Sama, s. 187. 

58. Hirvensalmen nimismies Lauri Forssin koiris-
ta menehtyi 7 koirainfluenssaan ja jäljelle jäi 
vain 6. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1938, s. 
54. - Yksittäisten kenneleiden lopettamisen 
syynä oli usein myös vaimon kuolema, sillä 
vaikka kenneltoiminnan julkinen puoli, näyt-
telyissä ja kokeissa käyminen sekä kokouksis-
sa istuminen oli vain miesten hallussa, kotona 
koirien hoitaminen oli hyvin usein vaimon 
vastuulla.  Mildred  Ratian ystävällinen tiedon-
anto 14.6. 1994. 

59. Näin sanottiin esim. Jyväskylän näyttelystä. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu 1938, s. 316-
317. 

60. Koetoiminta ei siis taantunut yhtä selkeästi 
kuin näyttelyihin osallistuminen, sillä jo syk-
syllä 1938 pidetyissä Suomen Kennelliiton 
omissa kokeissa oli 6 koiraa, samoin Kymen-
laakson Koiraurheilunystävien, Pohjois-Kar-
jalan Kennelmiesten ja Metsolan Metsästys-
seuran järjestämissä. Suomen Kennelliiton 
Julkaisu 1938, s. 283-292. 

61. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 234 ja 
333. 
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Ihmisen paras ystävä on parhaimmillaan monikäyt-
töinen. Vaikka kuvan koira näyttää komealta karja-
lankarhukoiralta, siltä näkyy sujuvan hyvin paljon 
vaatimattomampikin työ eli paimentaminen. Tuju-
sen torpan karjapihan on kuvannut  G.  Grotenfelt. 
Valokuva Museovirasto. 

myös Kivikon, pitkärantalaisten Paul 
Leskisen ja Pekka Kuikan sekä joensuu-
laisen rakennusmestari Viljo Tshokkisen 
koiria. Osa koirista oli huonossa kunnos-
sa, koska entiset omistajat olivat pitäneet 
niitä nälässä." 

Alkuun päästyään pystykorvakeskus-
telu laajeni ja monipuolistui. Samalla kun 
lukijoille tarjottiin historiikkia 1900-lu-
vun alusta asti, metsästyskunnon arvoste- 

lua ja metsästystaitojen opettamista,73  
mielenkiinto kohdistui ennen muuta hir-
vikoiriin. Metsästäjät käyttivät hirvimet-
sällä eri rotuja: Suomen pystykorvaa, 
Norrlannin pystykorvaa, ajokoiraa, ket-
tuterrieriä, Karjalan karhukoiraa, piskejä 
ja "ehkäpä vielä muitakin" rotuja. Joku-
nen pystykorva sopi tähän tarkoitukseen 
hyvin, varsinkin hirven pysäyttäjäksi, 
ajokoira vain poikkeuksellisesti — taval- 
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lisesti ajokoira haukkui hirven metsästä-
jän tavoittamattomiin — ja jokunen ter-
rierikin, mutta Norrlannin hirvikoirasta 
oli vaihtelevia kokemuksia ja Karjalan 
karhukoiraa tunnettiin huonosti. Toisaal-
ta Kokemäen kartanon omistaja  E.  Grön-
lund oli tyytyväinen Norrlannin pysty-
korviinsa.74  

Eri rotujen tuominen esiin lisäsi hirvi-
koirakeskustelua. Norrlannin pystykor- 

• 62.  Kysymyksessä lienee tässä mainitusta tittelistä 

• huolimatta ollut  1905  syntynyt agronomi  Karl 
Gustaf  Suvenvuo, vuoteen  1930  Söderström, 

• joka näinä vuosina toimi LSK:n piirikonsu- 
• lenttina ja nousi  1941  Lounais-Suomen Ken-

nelkerhon johtokuntaan. Agronomit  1853— 
. 	1954, Helsinki 1955, s. 642. 

63. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 4-6. 
64. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 36-41.  

Juho Perttola, Karjalaisesta karhukoirasta  kar- 
' 	jalankarhukoira. Myllykoski  I989, s. 27.  
• 65.  Hänen rotujaoittelunsa poikkeaa myöhemmin 

käytetystä, koska hän laski esimerkiksi  sak- 
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Sallan kirkonkylässä 1938 ku-
vattu "ajokoira" on ollut muka-
na karhunajossa. Rotumääri-
telmästään huolimatta koira 
on pystykorva. Valokuva Mu-
seovirasto. 

vaa vastustettiin, koska osa pystykorvista 
ja Karjalan karhukoirista sai riittää kai-
kille metsästäjille.75  Toisaalta  vain  Karja-
lan karhukoira voitiin nähdä ainoana so-
pivana.76  Osittain kirjoittelu oli kaunokir-
jallista, jopa kivimäisen kuvailevaa, 
vaikka siinä oli mukana asiatietojakin. 
Erään käsityksen mukaan pystykorva ja 
karhukoira olivat alun perin sama rotu. 
Koirat olivat eriytyneet, kun pentueista 
oli aina valittu suurin ja pienin.77  Keskus-
telun ohella koiria tuotiin näyttelyihin; 
Åntti Tantun mielestä arvostelu oli  vain  
suuntaa antavaa rotumääritelmän puut-
tuessa, mutta silti voi todeta laadun 
nousevan.78  Rotukirjan kansien sisälle, 
tosin  vain  erilliseksi luetteloksi, "mus-
tanaamaiset ystävämme" pääsivät  I937-
1938.79  

Kennelliiton Julkaisussa oli  1938  pieni 
riviuutinen: Suomen Pystykorvajärjestö  
on  hiljattain perustettu ja sen säännöt  on  
jätetty liiton johtokunnan vahvistettavik-
si.80  Kennelliiton neljännen rotujärjes-
tön81  syntymistä ei edeltänyt minkäänlai-
nen julkinen keskustelu, mutta jälkikä- 

teen selitettiin hanketta puuhatun heti 
Kennelliiton synnystä alkaen. Uuden jär-
jestön syntyä puolusteltiin myös pysty-
korvien heikolla asemalla, koska metsäs-
tysseurat olivat ajokoiramiesten hallussa. 
Vähälukuisten ja hajallaan olevien rodun 
kehittäjien oli liityttävä yhteen alueelli-
sin perustein.82  Jälkikäteen tausta on näh-
ty toisinkin eli ristiriitojen tuloksena ja 
haluna irrota pääkaupunkikeskeisyydes-
tä.83  

Uudessa järjestössä oli ehkä kiinnosta-
vinta sen keskittyminen vain Suomen 
pystykorvaan.84  Kahdeksan perustajajä-
sentä85  ja yleensä pystykorvakenttä lienee 
ollut huolissaan perinteisestä pystykor-
vakehityksestä, koska yleinen mielen-
kiinto oli edellisinä vuosina suurelta osin 
keskittynyt Karjalan karhukoiraan ja hir-
vikoiratarpeeseen. Järjestö aloitti toimin-
tansa vaatimattomasti, sillä sen jäsen-
määrä oli ensimmäisenä vuonna vain 18, 
mutta seuraavana vuonna eli ennen tal-
visotaa jäseniä oli jo 66. Ensimmäisenä 
puheenjohtajana oli tohtori T. Putkonen 
ja sihteerinä ylioppilas  P.  Pylkkänen.86  
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Toisena vuonna järjestöön muodostettiin 
hallituksen ohella myös  12-miehinen 
valtuuskunta, jonka puheenjohtajana oli 
kunnallisneuvos Åkseli Haikio ja vara-
puheenjohtajana Åntti Tanttu.87  Pysty-
korvajärjestö sai jäseniä, johtohenkilöitä 
myöten, myös Kennelklubin puolelta, sil-
lä esimerkiksi rehtori Einari Merikallio 
oli järjestön perustamisesta edeltäneenä 
vuonna  1937  ollut Kennelklubin pysty-
korvaosaston puheenjohtajana, ja vielä 
pari kuukautta ennen uuden järjestön pe-
rustamista hänet oli valittu Karjalan kar-
hukoiraa edistävään toimikuntaan. 

Koska Pystykorvajärjestö perustettiin 
keväällä  1938,  sen toiminta keskeytyi 
pian.  Se  ehti silti pitää oman näyttelynsä 
ja kokeilla uutuutta, kokeiden pitämistä 
myöhäissyksyllä.88  

Kennelliiton pystykorvatyö jatkui en-
nallaan Pystykorvajärjestön perustami-
sen jälkeenkin - Helsingin valionäytte-
lyssä oli keväällä  1939  läsnä  44  pysty-
korvaa - mutta toisaalta  vain  yhden ro-
dun edistämiseksi syntynyt järjestö näyt-
tää lisänneen toisiin pystykorvarotuihin 
tunnettua mielenkiintoa. Karjalan karhu-
koirien perään haikailtiin muistellen, 
koska "vaikeuksia  on  paljon ja pahimpia  
on  enää harvinaisten kunnollisten, met-
sässä aateluutensa saaneiden kantakoiri-
en löytäminen. Uskon niitä vielä löyty-
vän! - Kunpa saisi hakea niitä Venäjän 
Karjalasta!"" Tilanhoitaja Ölof  Berg  tun-
si Karjalan oloja parhaiten, jopa vanhan 
tavan valita kunnon koirat. Pennut vietiin 
näet jo ennen silmien aukenemista koris-
sa järven tai joen rantaan ja heitettiin ve-
teen. Åinoastaan vaistonsa avulla takai-
sin rantaan osanneet saivat jäädä hen-
kiin.90  

Karjalaisten muistelmien ohella pysty-
korvista keskusteltiin asiallisemmin. 
Maisteri  K. G.  Suvenvuo kaipasi rotuihin 
selvyyttä, sillä kaikista pystykorvista  
vain  Suomen, Norrlannin, Samojedin ja 

sanpaimenkoiran pystykorviin. Eniten hän kir-
joitti suomenpystykorvan ohella  Lapin  pysty-
korvasta ja Karjalan karhukoirasta. Yrjö Ylän-
ne, Koirakirja.  Helsinki 1936, passim. 

66. Tähän ryhmään voi laskea nimimerkki Vilin 
lappalaisten koirien kuvauksen - nämä olivat 
ihmeen viisaita, innostuneita ja kestäviä - ja 
Feodor Maksimaisen käsitykset koirien kitala-
en pykälistä. Suornen Kennelliiton Julkaisu  
1936, s. 91  ja  103-105. 

67. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 58-61. 
68. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 68-73. 
69. Yleisen mielenkiinnon herättämiseksi koirat 

taitettiin näyttelyvihon alkuun. Suomen Ken-
nelliiton ensimmäinen valionäyttely Helsin-
gissä Kaartin maneesissa toukokuun  2.-3.  päi-
vinä  1936. Helsinki 1936 s. 13-14.  - Ne olivat  
K.  Kivikon Musti Ilomantsista, jota kuvailtiin 
juhlalliseksi, hyvärakenteiseksi ja tiiviiksi.  V.  
Tshokkisen  Mille  Joensuusta oli verrattain 
hento, kun taas  F.  E.  Eskelisen Lelu Pielisjär-
veltä oli toisia raskaampi ja korkeuttaan pitem-
pi. Väriltään kaikki koirat olivat mustia, mutta 
niissä oli osittain valkeita, osittain hopeanhar-
maita ja ruskeita täpliä. Ainoan  Lapin  poro-
koiran esitti  K. G.  Suvenvuo Kyröstä; musta 
koira muistutti Karjalan karhukoiraa, mutta  
karva  oli pitempi ja pää sirompi. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1936, s. 155.  Koirien herät-
tämästä huomiosta esim. Sama,  s. 216. 

70. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 143. 
71. Hän oli syntynyt  1898,  joten hän eli tähän 

aikaan elämänsä parhaita vuosia. Sittemmin 
hän muutti  1951  Ruotsiin ja kuoli  1978.  Suo-
men Metsästysmuseon näyttely  1992. 

72. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 267-
268,  kuvia  s. 247. 

73. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 38, 65  
ja  133. 

74. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 289-
300.  - Grönlundin omat koirat eivät artikkelis-
ta ja myönteisestä huomiosta huolimatta olleet 
Kennelliiton vaan kilpailevan järjestön rotu-
kirjassa. Kennelliitto sai kirjoihinsa ennen so-
taa  vain  yhden Norrlannin pystykorvan, Grön-
lundin kasvattaman Peni Kooman, jonka 
omisti ensin punkalaitumelainen herra Paavo 
Rasi ja sitten punkalaitumelainen pankinjohta-
ja  A.  E.  Erkka. Suomen Kennelliiton Rotukir-
jat  III s. 106  ja  IV s. 249. 

75. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938 s. 4-6. 
76. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 33-35. 

On  mielenkiintoista, että tämän kannan esitti 
sama pankinjohtaja  A.  E.  Erkka, joka omisti 
ainoan Kennelliiton Rotukirjaan merkityn 
Norrlannin pystykorvan. - Samaa mieltä oli-
vat muutkin kirjoittajat, esim. Uuno Ulvio. 
Sama,  s. 107-108. 

77. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 194-195. 
78. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 183.  
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Lapissa eläneitä koiria kohtaan 
on eri aikoina tunnettu suurta 
mielenkiintoa. Kemijärvi on 
pohjoista, mutta miten  lie  koi-
ran rodun laita. Valokuva Mu-
seovirasto. 

Ruotsissa Lapin pystykorva olivat järjes-
telmällisen siitostyön kohteina. Karjalan 
karhukoiran, Norrlannin mustan pysty-
korvan, Norjan paimenkoiran ja Venäjän 
pystykorvan eli laikan jalostus oli vasta 
alkamassa. Karjalan karhukoiran tulevai-
suus näytti sekä lupaavalta että pelotta-
valta, koska tarvittiin malttia jalostuksen 
lähtiessä vain muutamasta yksilöstä. La-
pin pystykorvan tilanne oli huonompi, 
valitettavasti, koska nämäkin koirat olisi-
vat ansainneet tulla pelastetuiksi. Toi-
saalta pelastettavia kuitenkin oli, mutta 
kuinka monta rotua Lapissa oikeastaan 
oli, yksi vai kaksi?91  

Vastauksia alkoi löytyä, ensin yksilöi-
den kuvauksina92  ja sitten yleisemmältä-
kin kannalta. Lapin olojen tuntija kertoi 
muodon olevan sivuseikka, koska omis-
taj  at  kiinnittivät huomiota vain metsäs-
tysominaisuuksiin. Lapin koirista löytyi 
kaikkia värejä, jokaista kokoa ja erilaisia  

karvan pituuksia, sillä koiria oli tuotu ja 
tuotiin yhä eri suunnilta. Vain ajokoira-
veri puuttui, koska "ajokoira on kansan 
keskuudessa vihatuin kaikista koirista". 
Huonoja metsästyskoiria sen sijaan ei ol-
lut; porokoirat koulutettiin toisin kuin 
metsälle vietävät. Kuuluisin Lapin koira 
oli Savukoskella  Å.  Ikäheimon omistava 
kaikkitaitava erämaan koira Vekku, 7-
vuotias ja 55 cm korkea melkein musta ja 
hyvin ihmisrakas, jonka avulla oli am-
muttu satoja lintuja ja oravia. Karhuja 
Vekun kanssa oli kaadettu tusina; arat 
karhut kiipesivät Vekkn tieltä puuhun pa-
koon. Vekku tappoi yksin saukon ja sei-
sotti hirven. Koska Vekku oli kaikkien 
muiden urotekojensa lisäksi pelastanut 
isäntänsä hengen hyökkäämällä silmittö-
mästi karhun kimppuun, se oli käytettä-
vissä siitokseen mutta ei myytävänä, sillä 
"Niin kaunista rahaa ei ole Suomen Pan-
kissa!"' 
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Kanakoirat  

Suomen Kennelklubin 50-vuotisnäytte-
lyssä keväällä  1939  oli enemmän pointte-
reita kuin suomenpystykorvia ja setterei-
täkin lähes yhtä paljon. Tämä suhde 
osoittaa vanhan Kennelklubin kanakoira-
keskeisyyttä, sillä setterit ja pointterit oli-
vat hyvin merkittävässä asemassa kai-
kessa klubin toiminnassa. Ne saivat hy-
vin huomattavan osan Klubin julkaisuj  en  
sivumäärästä,95  oli kysymys sitten yksit-
täisistä koirista, kilpailuista ja näyttelyis-
tä, Kanakoiraosaston vuosikertomuksista 
ja kokouksista, pohjoismaisista tapahtu-
mista, metsästyksen erityiskysymyksistä 
"apporteeramisesta" "raporteeraamiseen", 
pentujen opettamisesta ja koirien par-
haista väreistä. Muutamista kysymyksis-
tä syntyi vilkasta keskustelua.96Usein  set-
terit  ja pointterit saivat edustaa yleensä 
koiria, esim. pohdittaessa osaako koira 
ajatella.97  

Kanakoiratyötä harrastettiin  Kennel-
klubissa sekä Kanakoiraosastossa että 
sen ulkopuolella. Osaston toiminta oli  
1934  vilkkaampaa kuin koskaan ennen; 
jäseniä oli  115  ja heistä lähes puolet kävi 
aktiivisesti kokouksissa. Koirille järjes-
tettiin sekä metsä- että kenttäkokeita, se-
kä osaston että Kennelklubin toimesta. 
Uutuutena oli  1933  perustettu  Derby,  jo-
hon ilmoittautui  1935  peräti  26  pointteria 
ja  19  setteriä eli enemmän kuin Ruotsis-
sa. Koirat olivat hyviä ja niitä hankittiin 
lisää ulkomailtakin, sekä Pohjoismaista 
että Baltiasta.98  

Kanakoirat olivat koirien aatelia ja sa-
moin monet niiden omistajista.99  Kaikki 
omistajat olivat miehiä, sillä  1930-luvun 
kanakoiria käytettiin metsästykseen, ei 
seurakoirina. Kokeita järjestettiin suuris-
sa kartanoissa tyylikkäissä puitteissa; 
yläluokkaisuus ja ruotsinkielisyys selit-
tää myös kanakoiratyön kansainvälisyyt-
tä. Paras suomalainen englanninsetteri 

79. Suomen Kennelliiton Rotukirja  III, s. 87-88.  
Koiria oli  22.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1938, s. 281. 

80. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 270. 
81. Suomen Kennellüton Julkaisu  1938, s. 270. 
82. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 9-11. 
83. Päivi Ardnt, vastaus rotujärjestökyselyyn.  
84. Päämääränä oli "keskusjärjestönä kehittää 

Suomen pystykorva metsästyskuntoiseksi, ul-
komuodoltaan jaloksi ja yhdenmukaiseksi". 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 27. 

85. A.  Haikio,  E.  Raappana,  J.  Kettunen,  V.  
Tshokkinen,  A.  Leinonen,  A.  Louna,  U.  Vik-
man ja  T.  Putkonen. Päivi Ardnt, vastaus rotu-
järjestökyselyyn.  

86. Vuoden  1938  johtokunnassa olivat  T.  Putko-
sen ja  O.  Pylkkäsen ohella varapuheenjohtaja-
na varatuomari  U.  Vikman sekä jäseninä herra  
A.  Leinonen ja rehtori  E.  Merikallio. Samat 
miehet jatkoivat seuraavana vuonna, mutta 
heille valittiin lisäksi varamiehiksi metsätek-
nikko  N.  Yrjönen ja piiriesimies  H.  Viitanen. 
Suomen Pystykorvajärjestö  1938-1958.  Myl-
lykoski  1975, s. 14. 

87. Suomen Pystykorvajärjestö -  Finska Spetsk-
lubben  50  vuotta. Oulainen  1987, s. 10. 

88. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 22  ja  
116-118. 

89. Teksti  on  Hilippa Pyykösen. Suomen  Kennel-
liiton Julkaisu  1938, s. 299-300. 

90. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 148-150. 
91. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 5-8. 
92. V.  Nikoskelainen kuvasi paria erinomaista 

koiraa, joista toinen oli hyvä sekä lintujen että 
oravien metsästyksessä, toinen taas karhu-
koirana. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, 
s. 43-44. 

93. T.  Mäen kirjoitus, Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1939, s. 105-107.  - Kirjoittaja oli mitä 
ilmeisimmin vasta paljon myöhemmin mai-
netta saavuttanut,  1912  syntynyt agronomi 
Tauno Mäki, joka oli vuosina  1936-38  Perä-
Pohjolan maamiesseuran hevoskonsulenttina 
ja sen jälkeen pari vuotta metsästyksenvalvo-
jan apulaisena. Agronomit  1853-1954, Hel-
sinki 1955, s. 409-410.  - Lappalaisista koiris-
ta rekisteröitiin rotuja vasta  1960-luvulla. Päi-
vi  Arndt,  vastaus historiakyselyyn.  

94. Kuvaavasti Kennelklubin vuoden  1935  Tid-
skrift alkaa englanninsetteri Skogila Brightin 
Ruotsiin tekemästä astutusmatkasta ja saman 
rodun vuoden  1934  Ruotsin tapahtumista.  
Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1935, s. 4-8. 

95. Suomen Kennelklubin Aikakauskirjat  1930-
luvulla,  passim. 

96. Näin kävi esim. Ivar Ekbergin ja Bertel  Sebas-
tian  Gripenbergin pohtiessa, poikkesivatko 
kevyet metsästyskoirat raskaista näyttelytäh-
distä.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1935 s. 
87-89  ja  I62.  
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Skogila  Bright  kävi astumassa narttuja 
myös Virossa ja Ruotsissa, koiria tuotiin 
jopa Åmerikasta ja ruotsalaista loisto-
koiraa tarjottiin ostettavaksi 25 000 mar-
kalla.100  

Kanakoirien enemmistö oli englannin-
settereitä ja pointtereita. Irlanninsetterit-
kin tunnettiin, mutta ne eivät olleet yhtä 
suosittuja. Tämä brittiläinen perintö 
koettiin Suomessa luontevaksi, joten 
Saksassa 1935 järjestetty suuri maail-
mannäyttely herätti hämmennystä: kana-
koiria oli yleensä esillä vähän ja nämä 
olivat saksalaisia.101  Saksalaista rotua py-
rittiin elvyttämään Suomessakin; ajatuk-
sen innokkain edistäjä102  oli muittenkin 
koirarotujen monipuolisuutta kannatta-
nut eläinlääkäri Johan  Brüning,  joka kir-
joitti karkeakarvaisen "Vorstehern" -ro-
dun puolesta 1935. Seuraavana vuonna 
hän palasi asiaan vielä tarmokkaam-
min.103  Öman noin 40 vuoden kokemuk-
sensa nojalla hän katsoi Suomessa kai-
vattavan saksalaista kanakoiraa ennen 
muuta käyttökelpoisuuden takia, koska 
saman koiran oli pystyttävä lintujen sei-
somisen ohella ajamaan haavoittunutta 
jänistä, hätyytettävä sorsat ja fasaanit 
kaislikosta, noudettava saalis ja vieläpä 
seurattava hirven ja jopa ihmisen jäl-
kiä.104  

Johan Bruningin ansiot tunnustettiin 
Kennelklubin piirissä, joten häneltä ky-
syttiin olisiko Suomessa seurattava Ruot-
sin esimerkkiä ja jaettava kanakoirat ro-
tuihin.105  Hän selvitteli asiaa varsin pe-
rusteellisesti, laati kortistoja ja hämmäs-
tyi, sillä Suomessa ei ollut puhtaita eri 
rotujen edustajia, vaan täällä oli tarkoi-
tuksellisesti pyritty risteyttämään erilai-
sen karvan omistavia kanakoiria. Tästä 
kehityslinjasta oli päästävä eroon, sillä 
Suomessa tarvittiin hyviä karkeakarvai-
sia seisovia lintukoiria.106  

Kennelklubin kanakoiratyö jatkui enti-
sellään toiseen maailmansotaan asti.  

Metsäkoesääntöjä uudistettiin,107  kan-
sainväliset suhteet pysyivät vilkkaina, 
suomalaiset osallistuivat ulkomaisiin ko-
keisiin ja näyttelyihin ja tänne hankittiin 
uusia koiria. Siitokseen ostettua irlan-
ninsetteriä ei tosin osattu käyttää tarpeek-
si,108  mutta saksan kanakoira Tessanin 
jälkeläisistä toivottiin uutta suuntaa.109  
Muutamista vastoinkäymisistä huolimat-
ta työ jatkui häiriöittä. 

Vaikka uusi Kennelliitto syntyi ennen 
muuta suomenkielisen ja Helsingin ulko-
puolisen kennelväen järjestöksi, ja vaik-
ka se julisti keskeiseksi tehtäväkseen ko-
timaisten koirarotuj en kehittämisen, se 
otti toimintaansa heti myös kanakoirat. 
Tunnettuja vanha kasvattaja, tohtori Erik 
Becker pohdiskeli näet jo Kennelliiton 
Julkaisun ensimmäisessä niteessä eng-
lantilaisen setterin tulevaisuutta. Hän ko-
rosti pystykorvan haukkuvan synnyn-
näisten vaistojen perusteella, joita ei voi-
nut kehittää. Kanakoiraa oli sen sijaan 
opetettava kaksi vuotta ja sen koulut-
taminen kysyi melkoisesti varoja. Samal-
la hän esitteli jokaisen suomalaisen kel-
vollisen setterin ja toivoi kehitettävän hy-
vän ja tulisen metsästyskoirakannan "yh-
teisymmärryksessä keskenämme ja pe-
riytyväisyyslakej  a  noudattaen".110  

Tohtori Erik Becker oli Åarne-veljensä 
kanssa myös keskeinen henkilö perustet-
taessa huhtikuussa I935 Kennelliittoon 
Suomen Kanakoirakerhoa. Kerho kasvoi 
nopeasti, sillä ensimmäisessä vuosiko-
kouksessa oli läsnä 15 henkilöä ja mar-
raskuun kokouksessa jo paljon enem-
män.' 1'  Kerhon tarkoituksena oli liittää 
toisiinsa erirotuisten kanakoirien harras-
tajat sekä edistää puhdasrotuisten kana-
koirien jalostamista ja niiden käyttöä jär-
jestämällä "metsästyskilpailuja, näytök-
siä ja sentapaisia tilaisuuksia". Aktiivi-
nen kerho sai nopeasti aikaan sekä kent-
tä- että metsäkokeiden säännöt.112  

Käytännössä Kanakoirakerhon tavoite 
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muodostui kaksinaiseksi, sillä  se,  erityi-
sesti  Erik Becker,  halusi ensinnäkin levit-
tää kanakoiraharrastusta, saada piiriinsä 
Kennelklubin jäsenet koirineen ja ennen 
muuta kokemuksen jatkaakseen perin-
teistä kanakoiratyötä. Yleinen järjestö-
kilpailu sai Kanakoirakerhon suunnitte-
lemaan syksyllä  1935  myös pohjoismais-
ta yhteistyötä ja toivomaan naapurimai-
den apua. Koska enemmistö uuden ker-
hon  60  jäsenestä oli vasta-alkajia ja  vain 
3  kuului myös Kennelklubin Kanakoira-
osastoon, ruotsalaisten ja norjalaisten toi-
vottiin opastavan Kennelliiton työtä. 
Ruotsalaiset järjestöt pitivät kuitenkin 
jyrkästi kiinni siitä periaatteesta, etteivät 
ne halunneet olla tekemisissä  Kennel-
klubin ulkopuolisen yhdistyksen kanssa. 
Norjalaiset suostuivat vaihtamaan jul-
kaisuj aan!  13  

Toiseksi Kanakoirakerhon päämäärä-
nä oli myös laajentaa kanakoiratoimintaa 
mahdollisimman monipuoliseksi ja Suo-
men oloihin soveltuvaksi; Kennelliiton 
suomenkielisellä jäsenkentällä ei ollut 
samanlaisia taloudellisia voimavaroja pi-
tää kalliita erikoiskoiria kuin Kennelklu-
bin yläluokkalaisella metsästäjäeliitillä. 
Tämäkin linja oli mukana Kennelliiton 
toiminnassa heti alusta alkaen, sillä kus-
tannustoimittaja  V. I.  Mikkonen esitteli 
englantilaisten pointtereiden ja setterei-
den rinnalle saksalaisen kanakoiran eli 
vorsteherin yhtä aikaisin kuin  Becker  ku-
vaili lukijoille englantilaiset rotunsa. 
Vorsteher ei toki ollut täysin tuntematon 
aikaisemminkaan, mutta sen oli saatava 
omat kokeensa.14  

Myös perinteinen englantilaisten koiri-
en harrastus sai Kennelliitossa osittain 
toisenlaisia muotoja kuin vanhassa Ken-
nelklubissa. Koska jäsenistössä oli paljon 
uusia harrastajia ja niitä pyrittiin saa-
maan lisää, lehdessä oli julkaistava aloit-
telijoille annettuja ohjeita.15  Maan koira-
kanta esiteltiin paljon tarkemmin kuin 

97. Esim.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  I937, 
s. 66. 

98. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1935, s. 
59-63. 

99. Suomen parhaan pointterin omisti kreivi  C. 
E.  Mannerheim; hyvin monet muutkin kana-
koiramiehet mahtuivat aateliskalenteriin - 
Rosenlew-suvun miehet, Segercrantz,  von  
Krorring, Schauman,  von Wendt,  Stackel-
berg, markiisi  M. de  Prado jne. - tai olivat 
liike-elämän huipulla - vuorineuvokset  
Hackman  ja Forsström. Mukana oli myös 
lääkäreitä, insinöörejä, arkkitehteja, upseere-
ja ja aatelittomia tilanomistajia. - Pointteri  
on  määritelty täydellisimmäksi, mitä koiran-
kasvatuksen alalla voidaan esittää.  Se on  
kuin "ilmestys kauneuden maailmasta". 
Esim. Yrjö Ylänne, Koirakirja,  Helsinki 
I936 s. 88  ja  Saki  Paatsama, taideteoksen 
näyttelyteksti Riihimäen Metsästysmuseossa  
I992. 

100. Nykyrahaksi muutettuna laskettuna koiran 
arvo olisi yli  40 000  mk.  

101. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1935, s. 
141. 

102. Hän ei kuitenkaan ollut ainoa, sillä esim. 
johtaja  Rafael  Jaatinen toi maahan Tanskasta 
ja Etelä-Ruotsista kaksi huippuyksilöä. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1936, s. 
209. 

103. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1935, s. 9-
11  ja  1936, s. 77-82. 

104. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  I937, 
s. 60-62. 

105. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
15.6. 1936.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

106. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936, 
s. 2I5-2I8.  Tämän artikkelin liitteenä  on  
Briiningin tekemiä laskelmia, jonka rnukaan 
maassa oli  34  saksalaista karkeakarvaista 
vorsteheriä, joista osa oli risteytettyjä, osa  
1/8  tai  1/4  lyhytkarvaisia ja jokunen kysy-
mysmerkkejä. Sama  s. 220-221. 

107. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
21.5. I937.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

108. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  I939, 
s. 10.  Koiran oli ostanut Norjasta Stockman-
nin urheiluosaston johtaja  E.  Krook.  

109. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938, 
s. 62-63.  Koiran omisti  Johan Brining;  pen-
tujen isä oli tuotu Ruotsista. Tarkoituksena 
oli saada mahdollisimman monipuolisia koi-
ria eli  "das  Mädchen fiir  Alles".  - Vuonna  
1936  syntyneen Tessanin maaliskuussa  1938  
syntyneitä jälkeläisiä oli  von  Jonien -kennel-
nimellä rotukirjassa jo neljä vuonna  I938,  
kaikki vielä Briningin omassa omistuksessa. 
Suomen Kennelklubin rotukirja XXIV  s. 48-
49. 

110. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I935, s. 30-35.  
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vanhan järjestön jäsenille,16  julkaisussa 
painettiin erittäin paljon kanakoirien ku-
via ja rotuihin kiinnitettiin huomiota 
tasapuolisesti. Kun lukijat olivat saaneet 
perustietoja kaikista Suomen hyvistä 
englanninsettereistä ja pointtereista,17  
esiin nostettiin irlanninsetterit. Rotua oli 
parannettava, koska se oli taantunut. Ir-
lanninsetteri oli monipuolisempi koira 
kuin setteri ja pointteri. Jalostamistoiveet 
toteutuivat, kun maahan saatiin Suomen 
siniverisimmäksi kanakoiraksi narttu 
Portlairge Queenie.18  Toisaalta  Kennel-
liiton toiminnassa oli paljon samoja piir-
teitä kuin Kennelklubinkin, sillä huomat-
tava osa koirista oli alkuvuosina vanhoja 
tunnettuja sukuja19  ja kansainvälisiä suh-
teita pidettiin tiiviisti yllä, erityisesti 
pohjoismaihin ja Baltiaan.120  

Kanakoiramiehiä pidettiin vanhastaan 
sopuisampina kuin muiden rotujen omis-
tajia. Kennelliitossakin jatkui vanha rau-
hallinen perinne,121  vaikka toisaalta eri-
tyisesti Erik Beckerin arvovalta asetettiin 
toisinaan koetukselle. Muutamat uudet 
kanakoiraharrastajat olivat hänen mieles-
tään liian innokkaita suunnittelemaan 
vaikeasti hallittavan seisovan lintukoiran 
mukauttamista kaikkeen suomalaiseen 
metsästykseen.122  Becker hyväksyi van-
hastaan tunnetut kanakoirien metsäko-
keet, mutta halusi muuten säilyttää kana-
koirat ennen muuta tulisina ja kiihkeinä 
kentällä juoksijoina. Keskustelua käytiin 
kuitenkin maltillisesti.123  Beckeriä myös 
kannatettiin, kun hän vaati kenneltyön 
uudenaikaistamisesta niin, että oli luo-
vuttava yksittäisten tähtien palvonnasta, 
kalliiden siitoskoirien tuonnista ja liiasta 
formalismista sekä siirryttävä pitkäjän-
nitteisempään  j  a  enemmän koiran käyttö-
ominaisuuksia arvostavaan suuntaan.'24  

Tavoitteiden ero ei saanut aikaan pysy-
viä ristiriitoja, sillä Erik Becker pysyi 
Kennelliiton johtavana, asiantuntevana 
ja pitkään kokemukseensa pohjaavana  

kanakoirakirjoittajana,125  joskin maisteri  
V. I.  Mikkonen nousi hänkin esiin, erityi-
sesti aloittelijoiden kaipaamien perustie-
tojen antajaksi.126  Toisaalta Kennelliiton 
kanakoiratyöhön tuli uudistuksia, sillä 
metsäkokeet saatiin aikaan — ensimmäi-
set pidettiin Hausjärvellä jo syksyllä  
1936  ja ne onnistuivat hyvin, eivät tosin 
yhtä menestyksekkäästi kuin kenttäko-
keet127  — ja koirien käyttö laajeni jopa 
tuntureiden valjakkoajoon. "Vimmattu  
auto-  j  a  kanakoiramies"  K. Ebbin  englan-
ninsetterit voittivat porotkin  65  km:n 
matkalla ja  35  kiloa taakkaa pulkassaan. 

Tapauksen kertojan mukaan menestys 
oli odotettu, koska hyvärakenteinen ja 
perusteellisesti harjoitettu kanakoira  on  
kestävin eläin.128  

Kennelliiton kanakoiratyö oli kokonai-
suudessaan vilkasta, sillä Kanakoiraker-
hon kokouksissa oli väkeä huoneiden 
täydeltä, suullisen opastuksen ohella ker-
ho jakoi kirjallista valistusta aivan perus-
asioistakin, jopa siitä miten yleisö ei saa-
nut puuttua kilpailujen kulkuun.129  Ko-
keisiin osallistui myös naisia, tosin  vain  
kuvissa daameina eikä osallistujina. Tapa 
oli kansainvälinen.130  Naisten tulo ei jää-
nyt pelkäksi erikoisuudeksi, sillä ensim-
mäisessä rotukirjassa oli  4  naista ja  40  
miestä, mutta kolmannessa vastaavat lu-
vut olivat jo  10  ja  53.131  Åktiivisin oli 
porilainen rouva Åino Kostamus132  eh-
dottaessaan Kanakoirakerhon vuosiko-
kouksessa ohj aajakurssien järjestämistä. 
Ajatus hyväksyttiin ilomielin, koska 
Kennelliitto halusi toimia maaseudun hy-
väksi, ja niin  Erik Becker  ja tilanomistaja 
Åarno Parkku lähtivät opastamaan  12  
osanottajaa Tuorsniemen tilan maille.'33  

Kokonaisuudessaan Kennelliiton ka-
nakoiratyö kehittyi suotuisasti, sillä koi-
rien omistajia tuli yhä lisää ja työ moni-
puolistui. Perinteisen yläluokkalaisen ka-
nakoiratyön rinnalle tuli monipuolisuutta 
ja tasavaltaisuutta; vanhojen Kennelklu- 
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Kanakoirat ovat koirien aatelia. Englanninsetteri 	- 
Donin on omistanut lääketieteen tohtori Johannes 	• 
Toppelius Impilahdella. Valokuva Museovirasto. 

bilta perittyjen koirien rinnalle ja seuraa-
jiksi kehitettiin suomalaisia pointtereita 
ja settereitä. Koirakannan uudistuessa ja 
harrastuksen levitessä mietittiin  Kennel-
liiton nimikäytäntöä: sopivatko kana-
koirien perinteiset englantilaisnimet Suo-
meen? Liiton yleisestä suomalaisuudesta 
huolimatta englantilaisuuden sallittiin 
jatkuvasti näkyä, vaikka sitä ei suosittu. 
Lord James  of  Beckrian ja Cheerion 
englanninsetteripoika oli vanhemmistaan 
jyrkästi poiketen nimeltään Mökö; sen 
omisti johtaja Urho Perkko.134  

Kanakoiratyön menestystä selittää 
osaltaan Kennelliiton yleinen edistymi-
nen, suomenkielisen väestönosan vauras-
tumisen, erityisesti liikemiesten ja tilan-
omistajien, Erik Beckerin ja hänen vel-
jensä siirtyminen Klubin puolelta ja V.  I.  
Mikkosen sujuva kynä. Osittain oli kysy-
mys kanakoirien entistä laajemmasta 

111.Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 68,112  
ja  199.  — Johtokuntaan kuuluivat Beckerei-
den lisäksi maisteri  E.  Levanto ja johtaja  M.  
Hovilainen Helsingistä sekä varalle tilan-
omistaja  A.  Parkku Vanajasta ja varatuomari  
J. Talas  Helsingistä.  

112. Ne hyväksyttiin Kennelliiton vuosikokouk-
sessa jo  19. 5. 1935.  Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1935, s. 130. 

113. Asiasta käyty kirjeenvaihto. Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

114. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 42-
44.  — Saksalaiset seisojat tunnettiin jo ensim-
mäisessä rotukirjassa, jossa niitä oli  22. 

115. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 86. 
116. Vain  kanakoirat esiteltiin Viipurin näyttely-

pakinassa suvuittain, mutta ensimmäiset 
kenttäkokeet saivat paljon huomiota. Kana-
koirakerhon kokouksessa oli esitelmä irlan-
ninsetterin kansainvälisistä verilinjoista ja 
suomalaiset pointterit esiteltiin koirakohtai-
sesti. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 
111, 171, 175  ja  199  sekä  1936, s. 7  ja  42. 

117. Myös maahan tuodut koirat esiteltiin perus-
teellisesti. Tohtori Aarne  Becker  toi Tans-
kasta  2-vuotiaan pointterin Ranfelts Jimin ja 
tehtailija  August  Avonius Latviasta englan-
ninsetterin  Balbo  of  Tirulin. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1936, s. 83.  Suomen eno 
lanninsetterikanta esiteltiin laajalti uudelleen  
1937.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 
261. 

118. Koiran toi insinööri  M. Hartmann.  — Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1935 s. 199  sekä  1936 
s. 119, 124 271-272.  Jälkeläiset eivät näytä 
ainakaan heti täyttäneen niihin asetettuja toi-
veita vaan menestyivät näyttelyissä osittain 
keskinkertaisesti, osittain jopa huonosti. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 226-
232. 

119. Näitä olivat erityisesti Skogila, Fieldborn,  
Westfield,  Hongola ja  of  Beckria.  

120. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 
125-126. Arne Becker  lahjoitti koiria Balti-
aan ja osti niiden jälkeläisiä takaisin. Sama  
1937, s. 70-73.  Konsuli Lesslie Prehn  Lat-
viasta oli kahtena syksynä kenttäkokeiden 
tuomarina ja lahjoitti kiertopalkinnon; Kana-
koirakerho antoi vastaavasti palkinnon Lat-
vijas Medniku Diedriballe. Sama  1937, s. 
297. 

121. Myöhemmin muistellen ensimmäisinä vuo-
sina vietettiin ohjelmallisia kerhoiltoja ja 
muita yhdessäoloja, jolloin koiria kehuttiin 
ja niistä väiteltiin. Voimavaroja ei silti kulu-
nut kiistoihin vaan ennen muuta sekä isän-
tien että koirien opastamiseen, koska muka-
na oli paljon aloittelijoita. Suomen  Kennel-
Liiton 10-vuotisjuhlajulkaisu  1945. Helsinki 
1945, s. 46-52.  

• 

• 
• 

• 
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käytöstä, sillä niitä omistivat muutkin 
kuin jalosukuiset metsästäjät ja niitä käy-
tettiin perinteistä kenttäpyyntiä laajem-
min'35  

Ösittain oli kysymys myös saksalais-
ten kanakoirien tulosta englantilaisten 
rinnalle. Vaikka Kennelliittoa ei voi suo-
raan yhdistää  1930-luvun äärioikeistolai-
suuteen, sen piirissä ihailtiin yleisesti 
saksalaisuutta. Saksalaiset olivat tehneet 
kiitettävää työtä kehittäessään englanti-
laisia monipuolisemman kanakoiran, jota 
voi käyttää kaikkeen metsästykseen, jopa 
verijälkien perässä kulkijaksi ja hirvi-
koiraksi. Erityisesti  V. I.  Mikkonen ko-
rosti Saksassa julkaistuja oppeja.'36  

Saksalaisen kanakoiran edistämiseksi 
ryhdyttiin erikoistoimiin, sillä  Kennel-
klubin jatkuvasti käyttämä kankea vor-
steher-nimitys suomennettiin nopeasti 
seisojaksi ja neljän miehen komitea laati 
seisojille omat koesääntönsä.137  Ne olivat 
helpommat kuin muissa maissa käytetyt, 
jotta lajin kehitys olisi päässyt hyvin 
käyntiin. Vähäiset vaatimukset selittäne-
vät osaltaan sitä, että naisetkin saattoivat 
lähteä kanakoirametsästykseen miesten 
rinnalla.138  Vielä paremmin naiset menes-
tyivät saksanseisojien kasvattajina.139  

Saksanseisojatoiminta ei silti edistynyt 
aivan suunnitelmien mukaan. Niitä ei 
näet tuotu omiin kokeisiin,140  sillä ne me-
nestyivät riittävän hyvin muiden kana-
koirien mukana.141  Myös näyttelyihantei-
ta ja rotukirjamääräyksiä oli täsmennet-
tävä, sillä Suomeen oli tuotu Saksasta, 
Ruotsista, Tanskasta ja Virosta sekä ly-
hyt- että karkeakarvaisten kanakoirien 
kaikkia muunnoksia villakoirapointterei-
ta  j  a  griffonej  a  myöten. Tarkoituksena oli 
ollut luoda oma, erityisesti Suomeen so-
piva saksanseisoja, jossa olisi yhdistynyt 
lyhytkarvaisten keveys ja nopeus karke-
aan, kylmään ilmastoon sopivaan turk-
kiin. Päämäärä oli jäänyt saavuttamatta — 
tällainen ohjelma olisi edellyttänyt voi- 

makasta keskusjärjestöä, monipuolista 
koe- ja näyttelytoimintaa, perinpohjaista 
kynologista asiantuntemusta, suurta koi-
ramäärää ja runsaasti rahaa — ja tuloksena 
oli  vain  kaaos. Suomen ennustettiin pian 
siirtyvän Ruotsin mallin mukaan kahdes-
ta rodusta neljään eli mukauduttava ro-
dun kotimaan tyyppeihin.142  V. I.  Mikko-
nen tiesi mistä kirjoitti, sillä vuoden  1938  
alusta rotukirjaan ei enää hyväksytty 
muita kuin  Carl  Leuhusenin rotumääri-
telmän mukaisia sileä- tai karkeakar-
vaisia saksanseisojia, ei niiden sekoituk-
sia.'43  

Kokonaisuudessaan Kennelliitossa ol-
tiin ennen toista maailmansotaa varsin 
tyytyväisiä: kanakoiraharrastus oli eden-
nyt pitkin askelin, sillä senkin painopiste 
oli jo siirtynyt toisten rotujen tavoin suo-
malaisiin käsiin. Parempia settereitä ei 
ollut missään pohjoismaassa, pointterit 
olivat marssimassa komeasti esiin ja sak-
sanseisojat olivat yleistyneet metsästys-
koirina.144  Mahdollisesti Kennelliitossa 
huomattiin sekin, että kilpailevan Ken-
nelklubin rotukirjan Saksan kanakoirista 
merkittävä osa oli Åino Kostamuksen 
kasvattamia.'" 

Ajokoirat 

Ajokoirien asema poikkesi kummassakin 
kenneljärjestössä muiden metsästysrotu-
jen statuksesta: vaikka osaa ajokoirista 
kutsuttiin suomalaisiksi, rodulta puuttui 
pystykorvan kansallinen merkitys. Åjo-
koira ei herättänyt samanlaisia isänmaal-
lisia tunteita eikä sitä pidetty suoma-
laisuuden symbolina. Åjokoiramiehet to-
sin halusivat päästä esille Saksan maail-
mannäyttelyyn, koska sinne oli pyydetty 
kunkin maan omat rodut, mutta  Kennel-
klubi oli lähettämässä ulkomaille ainoas-
taan pystykorvan.146  

Kansallistunteen ja kotoisuuden ohella 
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ajokoirilta puuttui keskimäärin kana-
koirien yläluokkaisuus ja suurelta osin 
myös harrastajakunnan yhtenäisyys. 
Åjokoiramiesten joukossa oli toki sekä 
kartanon omistajia — esim. Baskeilla oli 
Villähteellä Erstaa — että akateemisia 
miehiä, varsinkin eläinlääkäreitä  Wilfred  
Hackmanin  ja Torsten "Totti" Nybergin 
tavoin, lääkäreitä  Lauri  Malmgren  tunne-
tuimpana ja monien muiden ammattien 
edustajia, mutta toisaalta huomattava osa 
ajokoiramiehistä oli työnjohtajia, maan-
viljelijöitä ja tarkemmin määrittelemät-
tömiä "herrojakin". Toisaalta ajokoirilla 
oli jotain sellaista, jota muut metsästys-
koirien harrastajat olisivat saattaneet ka-
dehtia, mikäli menneiden vuosikymme-
nien koiranjalostuksessa olisi arvostettu 
enemmän harrastajien määrää kuin koiri-
en laatua: ajokoirat olivat kaikkein ylei-
simpiä rekisteröityjä koiria. 

Yleisyyden147  ohella ajokoirat olivat 
myös suurelta osin epäyhtenäisiä, sillä 
Kennelklubin syntyaikaan Suomen ajo-
koirakanta oli muodostunut monista eri 
aikoina maahan tuoduista metsästys-
koirista — tunnetuimpia olivat hamilto-
ninajokoirat, schillerinajokoirat, rydhol-
minajokoirat, talbotkoirat, harrierit,  an-
glo-sveitsiläiset, kostroomalaiset, smoo-
lanninajokoirat ja puolalaiset ajokoirat" 
- joita oli säilynyt puhtaina ja risteytetty 
satunnaisesti keskenään. Määrätietoinen 
jalostus sai aikaan monia koirakantoja, 
jotka tosin omaksuivat verta toisiltaan,149  

ja keväällä  1932  suomenajokoiralle oli 
vahvistettu rotumääritelmä.15°  

Suomen ajokoirajalostuksen nuoruus 
ja lähtökohdan moninaisuus heijastuivat 
suuresti Kennelklubin toimintaan toisen 
maailmansodan edellä. Varsinkin klubin 
ruotsinkieliset aktiivijäsenet olivat hyvin 
kiinnostuneita sekä yleisestä perinnölli-
syydestä ja erityisesti metsästysominai-
suuksien kehittymisestä että eri koirasu-
vuista; Tidskriftin sivuilla monet kirjan- 

122. Näin kirjoitti ennen muuta nimimerkki Vili, 
jonka mielestä kanakoiratyö kulki liikaa eng-
lantilais-skandinavilaisessa talutusnuorassa, 
sopeuttamatta koiria suomalaisiin olosuhtei-
siin. Kartanon omistajien ja virkamiesten har-
rastamista kenttäkokeista ja peltopyiden am-
munnasta oli siirryttävä voittopuolisesti met-
sään. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I936, s. 27. 

123. Jyrkin mielenilmaisu oli Beckerin toteamus: 
"Kun  J.  Hankajärvi katsojana, kilpailijana ja 
tuomarina  on  useammin ollut kokeissa mu-
kana, hän varmasti myöntää minun olevan 
oikeassa." Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1936, s. 234-240. 

124. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 4-9. 
125. Hän ei epäröinyt vedota myös Kennelklubin 

kokeiden tuloksiin osoittaakseen näkökanto-
jaan oikeiksi. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1936, s. 332-33.  Vähitellen hän alkoi suh-
tautua Klubiin aikaisempaa kriittisemmin, 
koska sen piirissä harrastus keskittyi  vain  
harvojen ja suorastaan ammattimaisten koi-
ran kasvattajien käsiin. Jottei Liitossa men-
täisi samaan virheelliseen suuntaan, arvoste-
lussa oli syytä suosia jonkin verran harrras-
telijoita, sillä hehän muodostivat varsinaisen 
kantajoukon. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1938, s. 261-264. 

126. Hän kirjoitti laajoja, yksityiskohtaisia, osit-
tain ulkomaalaiseen kirjallisuuteen pohjaa-
via  aloittelijoita kädestä pitäen opastavia 
artikkeleita erityisesti noutamisesta ja sen 
opettamisesta, koirien luonnevioista ja juok-
sutavoista. Esim. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1936, s. 312-316, 1937, s. 10-13, 
I939, s. 69-77  ja  204-209. 

127. Kenttäkokeissa oli Aarne Beckerin tuomitta-
vina  6  setteriä ja  1  pointteri. Koira-aines oli 
hyvää, kaunista ja osittain loistavaa, vaikka 
liian kaunis sää ja ohjaajien kokemattomuus 
estivät huipputuloksiin pääsemistä. Pari viik-
koa myöhemmin samalla seudulla pidetyt 
kenttäkokeet onnistuivat tuntuvasti parem-
min, sillä Riiasta tulleella Lesslie Prehnillä 
oli  8  englanninsetteriä,  1  pointteri ja  1  irlan-
ninsetteri. Suomen Kennelliiton Julkaisut  
1936, s. 264-265  ja  289  sekä  1937, s. 19-21. 

128. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 176-I78. 
129. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I938, s. 92  ja  

137-I42. 
130. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I938, s. 208-

210  ja  272-275. 
131. Suomen Kennelliiton Rotukirjat  I  ja  III. 
132. Hän tuntuu esiintyneen aviomiehensä puo-

lesta, sillä rotukirjassa koiranomistajana oli 
johtaja  E. E.  Kostamus. Suomen Kennellii-
ton Rotukirja  III, s. I66. 

133. Rouva Kostamus toimi kurssin hyvänä halti-
jattarena. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1938, s. 216-2I7.  
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Suomen ajokoirahistorian tun-
netuin vanha nimi  on V.  E.  
Tammelin sekä hänen koiransa  
Hurtig  ja Trissan. Valokuva Mu-
seovirasto.  

oppineet kiistelivät siitä, kuka tuntee ku-
luneiden vuosien kehitystä parhaiten.15' 
Suomenkieliset kennelmiehet olivat vä-
hemmän kiinnostuneita menneisyydestä, 
joka tuli esiin  vain  henkilöhaastatteluissa.'5z  

Menneisyyden korostumisen ohella 
ajokoirien nuoruus sai aikaan jalostustoi-
minnan kokeiluja. Koska yhtenäinen 
suomalainen ajokoirarotu oli vasta ta-
voitteena — ei pystykorvan tavoin vuosi-
kymmeniä aikaisemmin vahvistettuna — 
Kennelklubissa oli vuoden  1920  perintö-
nä kaksi rotukirjaluokkaa, puhtaiden suo-
malaisten ajokoirien  XIII  ja risteytettyjen  

XIV;  näyttelyissä oli molempien luokki-
en koiria suunnilleen yhtä paljon. Laa-
dullisesti koirat erosivat toisistaan, sillä  
1936  suomenajokoirien katsottiin ylija-
lostuneen ja heikentyneen liian hennoik-
si, kun taas varsinkin Luvialla oli saatu 
muutamaa vuotta aikaisemmin Englan-
nista ostetusta Whistler-harrierista hyviä 
kokemuksia.153  

Toisaalta suomenajokoiraa haluttiin 
vahvistaa kotimaisin toimenpitein, tuo-
matta ulkomailta vieraita rotuja. Tähän 
tavoitteeseen laskettiin päästävän jaka-
malla luokka  XIII  kahtia niin, että myös 
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muut kuin mustaruskeat ajokoirat pääsi-
vät rikastamaan jalostusta. Metsästyskel-
poisuutta haluttiin korostaa ehdottamalla 
myös, ettei ajokoira saanut osallistua 
näyttelyn voittajaluokkaan, jollei sillä ol-
lut tulosta metsästyskokeista.154  

Åjokoirajalostus oli nopeakäänteistä ja 
siinä esitettiin paljon eri mielipiteitä. Ro-
tukirjan pitäjä, eläinlääkäri  Wilfred 
Hackman  ryhtyi pian vaatimaan suomen-
ajokoirien toisen väriryhmän lakkautta-
mista, eikä hän halunnut liioin asettaa 
näyttelykoirille metsästysvaatimuksia.'55  

Väriryhmät lakkautettiinkin pian.156  

Värien ja metsästysvaatimusten ohella 
ajokoiraväen yleistä mielenkiintoa herät-
ti tärkeä kysymys: oliko ajokoirien jaka-
minen kahteen luokkaan jatkuvasti tar-
koituksenmukaista? Rotukirjan säännöt 
sallivat koiran päästä  XIII  luokkaan, jos 
siinä oli korkeintaan  1/8  muuta kuin suo-
malaista ajokoiraverta. Näkökannat vaih-
telivat; yleisimmin katsottiin risteytetty-
jen  XIV  luokan olevan porttina, jonka 
läpi saatiin uutta verta laimennettuna ja 
kontrolloidusti. Toisaalta luokat haluttiin 
pitää erossa ja risteytettyjen ajokoirien 
aikakauden toivottiin vähitellen olevan 
ohi. Suomeen piti saada kaksi rotukirja-
luokkaa eli toisaalta puhtaiden suoma-
laisten ajokoirien luokka  XIII  ja toisaalta 
muiden ajokoirien luokka XII. Lopullisia 
päätöksiä ei ehditty tehdä ennen sotaa.157  

Ennen lopullista hajaantumistaan van-
ha Kennelklubi kärsi jäsenkentän keski-
näisistä kiistoista, jotka pääosin laskettiin 
sekä kieliperusteisiksi että pääkaupungin 
ja maaseudun välisiksi. Öngelmia oli 
luonnollisesti myös ajokoiratyössä, kos-
ka ajokoirat olivat hyvin yleisiä ja niitä 
oli koko maassa. Kennelklubin ajokoira-
osasto oli ruotsinkielisten helsinkiläisten 
hallussa, mutta pääosa jäsenkenttää oli 
ympäri valtakuntaa ja pääosin suomen-
kielisiä. Ösaston hallinto oli kuitenkin 
joustavampaa kuin koko Kennelklubin,  

134. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 270.  
Sama  1937, s. 251. 

135. Esim. anginaan kuollut englanninsetteri  Hamn-
holmens  Mira,  Kennelliiton ensimmäisten 
kenttäkokeiden voittaja, oli omistajansa johtaja 
Jukka Hankajärven mukana yhtä hyvin pelto-
pyitä, metsälintuja kuin Petsamon riekkojakin 
metsästettäessä ja samalla vielä ystävällinen 
kotikoirakin. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1937, s. 64. 

136. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 106  ja  
144-150. 

137. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 320.  
Kun nämä säännöt olivat valmistuneet,  V. I.  
Mikkonen esitteli ne hyvin perusteellisesti. 
Sama,  1937 s. 126-127  ja  186-188. 

138. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 43  ja  
194-199.  - Vielä enemmän kuin ase kädessä 
naiset kunnostautuivat koirien omistajina. 
Ensimmäisten metsästyskokeiden voittajan 
Tiinan omisti rouva  Ellen  Ryti Vammalasta. 
Sama,  s. 254-255. 

139. Vammalan koiranäyttelyssä oli  17  seisovaa 
lintukoiraa  1939  eli  13  saksanseisojaa,  3  
englanninsetteriä ja  1  irlanninsetteri. "Kai-
kesta näki, että nyt oltiin maamme etevimpi-
en Saksan seisojain kasvattajain rouva Aino 
Kostamuksen sekä herrasväki  Ellen  ja Uuno 
Rydin kotipaikoilla." Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1939, s. 129. 

140. Ennen pitkää oli asetettava etukäteen ehto: 
kokeet järjestetään  vain,  jos osanottajia  on  
vähintään kolme. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1939, s. 211. 

141. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 17-21. 
142. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 
80-85. 

143. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 128. 
144. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 83.  

Mahdolliset ristiriidat tuotiin esiin  vain  hu-
vittavina yksityiskohtina kuten  1938 Erik  
Beckerin ja Kalle  Ebbin  käydessä keskenään 
lähes tukkanuottasille lauantai-iltana hotelli 
Helsingissä istuessaan ja koiriensa parem-
muudesta väitellessään. Kiistan ratkaisi 
Beckerin  Daisy of  Tirul seuraavana päivänä 
saamalla muotovalion arvon. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1938 s. 19-20. 

145. Kun rotukirjassa oli  21  karkeakarvaista Sak-
san kanakoiraa ja  7  niistä mainitaan ilman 
kasvattajaa,  8  oli Aino Kostamuksen kasvat-
tamaa. Suomen Kennelklubin Rotukirja 
XXV,  s. 38-40. 

146. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, 
s. 1-3. 

147. Kennelklubin piirissä katsottiin ajokoiria 
olevan riittävästi eikä määrää ollut syytä lisä-
tä, sillä ajokoira kelpasi  vain  metsästykseen, 
ei seuralaiseksi, mutta toisaalta metsässä 
yksi koira riitti monelle miehelle. Suomen 
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sillä vuoden 1934 sääntöjen mukaan joh-
tokuntaan valittiin edustajia myös Hel-
singin ulkopuolelta, ja vaaleissa sai ää-
nestää valtakirjoilla.158  Tätä hallintomal-
lia on pidetty hyvänä ja järkevänä.159  

Uusi hallinto ei silti estänyt nimen-
omaan ajokoiramiehiä perustamasta 
Kennelliittoa eikä heidän enemmistönsä 
siirtymistä uuteen liittoon. Toisaalta 
sääntöuudistusta voi kiittää siitä, että 
Kennelklubissakin säilyi jatkuvasti myös 
suomenkielistä jäsenistöä. Sitä ei kuiten-
kaan koettu olevan riittävästi, vaan toi-
mintaa haluttiin laajentaa.16°  Kritiikkiä-
kin  osasto sai, kiinnostavaa kyllä ruot-
sinkieliseltä puolelta, koska sitä ei tun-
nettu muualla kuin Helsingissä.161  Jäse-
nistö halusi kiistää osaston arvovallan,'62  

mutta toisaalta Kennelklubin johdon 
nähtiin syyllistyvän virheeseen, kun se 
alisti osaston päätöksen yleisesti pohdit-
tavaksi.163  Ennen pitkää jäsenkentän ar-
vostelu laimeni, ilmeisesti sen takia, että  

tyytymättömät erosivat. 
Ennen Kennelliiton syntymistä ajo-

koiratyö oli edistynyt hyvin, sillä kokeita 
ja niihin osallistuneita koiria oli ollut 
seuraavasti: 

vuosi kokeita koiria 
1929 15 198 
1930 19 262 
1931 20 252 
1932 23 227 
1933 25 244 
1934 31 330.164  

Kennelliiton perustamisen jälkeen Ken-
nelklubin kokeisiin on tulkittu osallistu-
neen vain kolmasosa aikaisemmista koi-
ramääristä.165  Tämä väite on liian yksioi-
koinen, sillä ensimmäisten vuosien las-
kun jälkeen vanhan järjestön suosio oli 
palaamassa ajokoiraväen piirissä, mutta 
talvisota katkaisi suotuisalta näyttäneen 
kehityksen. 

Taulukko 4. Suomen Kennelklubin ajokoiranäyttelyt ja -kokeet. 

vuosi 
kpl 

näyttelyt 
ajokoiria 	risteyt. yht. kpl 

kokeet 
koiria palkittu'66  

I934 6 .. 160 31 330 
I935 6 63+? 75+? 156 1I 129+?167  82 
I936 1 22 I9 41 II 121 95 
1937 4 83 48 131 12 I45 96 
I938 4 I59 I53 3I2 15 205 I52 
1939 3 II0 I06 216 1 7 7 

Kuten taulukot osoittavat, kokeet tosin 
vähenivät ensin kolmasosaan entises-
tään, mutta 1938 niitä oli jo puolet enti-
sestä määrästä. Vielä myönteisempää ke-
hitys oli koirien luvun mukaan laskettuna 
eli vuonna 1938 Kennelklubin kokeisiin 
osallistui lähes kaksi kolmasosaa vuoden 
1934 koiramäärästä. Erikoisnäyttelyt — 
tilastossa ei ole mukana Kennelklubin 
yleisiä kaikki rodut käsittäneitä yleis-
näyttelyitä - taantuivat vain I936, jolloin  

ainoa näyttely pidettiin Luvialla, mutta jo 
seuraavana vuonna koiria arvosteltiin ke-
väällä Porissa ja Oulussa sekä syksyllä 
Loviisassa ja Hämeenlinnassa. Muuten 
Kennelklubin kokeet ja näyttelytjakaan-
tuivat maantieteellisesti koko Suomeen 
Värtsilästä Kodisjoelle ja Kokkolasta 
Loviisaan. Erityisen paljon niitä oli Sata-
kunnassa, varsinkin Porissa ja Luvialla, 
sekä toisaalta Pohjanmaalla. 

Kennelklubin I930-luvun puolivälin 
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ajokoiratyön taantumista selittää luon-
nollisesti suomenkielisen Kennelliiton 
synty, mutta uutta kasvua voi tuskin mää-
ritellä  vain  yhden tekijän aiheuttamaksi. 
Osittain oli kysymys määrätietoisesta 
suhteiden solmimisesta pääkaupungin ja 
maaseudun välille; tätä tavoiteltiin ja sii-
nä myös onnistuttiin erityisesti Loviisas-
sa.168 Kaksikielinen Kennelklubi pystyi 
jakamaan jäsenkentälleen paljon opas-
tusta ja muuta informaatiota — laajin oli 
Åjokoiraosaston puheenjohtaja  Harald  
Lindbladin vuosia jatkunut yhteensä pie-
nen kirjan kokoinen kirjoitussarja — ja 
antamaan palstatilaa monille mielipi-
teille. Ösa kirjoittajista oli hyvinkin tun-
nettuja; esim. monipuolinen koiramies  
Johan Bruning  kirjoitti myös ajokoiris-
ta.169  Erittäin suuri merkitys oli myös 
Kennelklubin kansainvälisyydellä.10  

Tärkein Kennelklubin ajokoiratoimin-
nan virkistäjä lienee kuitenkin ollut ta-
pahtumasarja, jonka perusteella innok-
kaimmat kirjoittajat tulkitsivat suomen-
ajokoirat maailman parhaiksi. Ruotsin 
ajokoirakiubi kutsui näet  1936  suomalai-
set maaotteluun;"' hanketta oli puuhattu 
jo ennen ensimmäistä maailmansotaa.12  
Maaottelu oli määrä käydä ruotsalaisin 
säännöin.13  

Viiden miehen toimikunta valitsi Suo-
men edustajat huolellisesti. Koirien oli 
oltava parhaita ajajia, niiden oli pystyttä-
vä kilpailemaan ruotsalaisin säännöin ja 
niiden piti olla ulkonaisesti yhtenäisiä. 
Ilmiömäiseksi ajajaksi kutsuttu  Stella  av  
Storsved  karsiutui valkoisen kirjavuuten-
sa takia. Mukaan pääsivät Kennelklubin 
kuuluisin ajokoira, ensimmäinen kak-
soischampion,14  tohtori  Lauri  Malmgre-
nin Peuha-Halu, herra  F.  Dahlstedtin  
champion  Ukko av Huuna  Träff,  kamree-
ri  Årthur  Ekin  Bonn15  ja maisteri  R.  
Lönnqvistin  Tora  av  Furuborg,  josta huo-
lehti johtaja  Sigurd  Blomqvist. Jouk-
kueen johtaja, agronomi  Uno  Bask  kul- 

Kennelklubin Aikakauskirja  1939, s. 4. 
148. Träffrengas —  Träffringen  ry  1910-1980,  

moniste  s. 1. 
149. Tunnetuimmat vanhat ajokoiran kasvattajat 

olivat  V.  E.  Tammelin, nimismies Kostiander  
Rana-koirineen,  Trion,  Kotkan, Kerttulan ja  
Ain-  jalostusyhdistykset,  Baskin  veljekset ja 
Halu-siitosyhdistys ja Luvian siitosyhdistys. 
Hovineuvos  Dan.  Joh. Wadén perusti  1910  ete-
läiseen Hämeeseen hyvin pitkäikäiseksi muo-
dostuvan vaikkakin välillä sammahtaneen 
Träffrenkaan. Erityisesti  Trio  ja Halu kasvoivat 
vähitellen yhteen.  Finska  Kennelklubbets 
Tidskrift  1938, s. 97-99.  Träffrengas —  Träf-
fringen  1910-1980,  moniste  s. 4. 

150. Se on  siteerattuna esim.  Finska  Kennelklub-
bets Tidskrift  1938, s. 113-114. 

151. Ensimmäinen kiista syntyi Ivar Ekbergin ja 
Ludvig Munsterhjelmin välille; vähitellen 
siihen liittyi muitakin kirjoittajia. Välillä 
selostettiin Lapinjärven koiranjalostuksen 
historiaa, ja heti vuoden  1935  alusta käynnis-
tyi laaja schiller-verta koskenut väittely, joka 
laajeni seuraavan vuoden puolella Ruotsiin-
kin.  Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1935, 
s. 39-43, 173-176, 179-181  ja  224-225,  
sama  1936, s. 265-270, 1937  sama  s. 3-8, 
109-112, 135-138, 1938,  sama  s. 10-14, 
83-87  ja  102-104. 

152. Insinööri Niilo Hermonen, Luvia-koirien ke-
hittäjä, täytti  50  vuotta, ja myöhemmin hänestä 
tehtiin haastattelu. Suomen Kennelklubin 
Aikakauskirja  1937, s. 328-329  ja Sama  1937, 
s. 106-108.  Apteekkari Viljo  Helve  selosti jo 
lapsena aloittamaansa koiraharrastusta vuonna  
1939;  hän korosti jalostuksen kovuutta, sillä 
koira oli jäniskone, joka tapettiin surutta jos  se  
epäonnistui. Sama  1939, s. 14-17. 

153. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936, 
s. 146-147, s. 153-156  ja  203. 

154. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1937, s. 87  
ja Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1937, s. 30. 

155. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1938, s. 
105-106.  Vuonna  1939 Hackman  palasi vä-
rikysymykseen hyvin perusteellisesti pohja-
ten  väitteensä sekä laajoihin tilastoihin että 
Kennelliiton kokemuksiin. Sama  1939, s. 
29-32. 

156. Uusitut rotumerkit vahvistettiin  30. 3. 1939.  
Niiden mukaan muutkin kuin mustamantteli-
set, ruskeat ja mahdollisia valkoisia merkke-
jä omistavat koirat saivat osallistua näyttelyi-
hin, mutta muiden ominaisuuksien ollessa 
tasan  standardin  mukainen väri ratkaisi koi-
rien keskeisen paremmuuden.  Finska  Ken-
nelklubbets Tidskrift  1939, s. 60-61.  Tämä 
sanamuoto oli kansliapäällikkö Ivar Ekber-
gin muokkaama. Suomen Kennelklubin Ai-
kakauskirja  1939, s. 38.  
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jetti mukanaan varakoiraa, kauppias  V.  
Salosen Turma av Furuborgia. 

Suomalaisten matka Riddarhyttanille 
oli kaikinpuolinen menestys marraskuus-
sa  1936. He  tapasivat naapurimaan ajo-
koiramiesten johtomiehet kreivi Hamil-
tonista kreivi  Carl Bernadotte  af Visbor-
giin ja saivat osakseen ylenpalttista ystä-
vyyttä sekä kilpailupaikoilla että jälkikä-
teen herraskartanoissa. Suomalaiset koi-
rat voittivat maaottelun pistein  25-17.16  
Ne merkittiin Ruotsin rotukirjaan,'" 
mikä osoittaa niitä kohtaan tunnettua ar-
vostusta. 

Syksyn  1937  maaottelu käytiin Porissa 
suomalaisin säännöin. Hyvien koirien 
saanti ei ollut ongelma vaan kaikki kil-
pailujen järjestämisvaikeudet, sillä jo 
tuomareita oli yli  20.  Örganisaatiota johti 
tohtori  J.  Sarén, ja töitä varten oli perus- 

tettu  6  toimikuntaa kansliaa, majoitusta, 
juhlaa, ravintolaa, maastoa ja autoja var-
ten. 

Ruotsin joukkueessa oli kaksi schille-
riä ja kaksi hamiltonia.  Lauri  Malmgre-
nin Peuha-Halu Ålavudelta säilytti paik-
kansa suomalaisten puolella, mutta muut 
koirat olivat toisia kuin vuotta aikaisem-
min: herra  E.  Luukkosen risteytetty  Stel-
la  av  Storsved  Purmosta pääsi nyt mu-
kaan. Ågronomi  Uno  Baskin  Kiva-Halu 
Nastolasta ja eläinlääkäri Torsten Nyber-
gin Tottis  Lisa-Träff  Riihimäeltä olivat 
muut Suomen joukkueen varsinaiset koi-
rat; varalle oli valittu johtaja  S.  Bergströ-
min  Åndbo-Lust Helsingistä. "8 

Ruotsalaisille osoitettiin kaikkea aja-
teltavissa ollutta vieraanvaraisuutta, näy-
tettiin mielenkiintoisia paikkoja ja syö-
tettiin sekä mahdollisimman hyviä että  
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aitoja satakuntalaisia ruokia aina lam-
maskeitto  å  la  Tammelinia myöten.19  
Kilpailussa isännät olivat sen sijaan tyly-
jä,  sillä Peuha-mummo näytti edelleen 
leijonattaren kyntensä voittaen ylivoi-
maisesti muiden suomalaisten menesty-
essä  kohtalaisesti. Maaottelun loppupis-
teet oliyat Suomelle  235.29-213.47.180  

Ruotsalaiset myönsivät avoimesti tap-
pionsa, ainakin sanallisesti, ja kiittivät 
suomalaisia koiria. Kreivi  Harry Hamil-
ton  luonnehti suomenjokoiraa varmaksi, 
reiluksi ja ulkomuodoltaan jaloksi. Halu-
amatta imarrella hän lausui henkilökoh-
taisena mielipiteenään suomalaisten koi-
rien olleen tyypiltään ylivoimaisesti ruot-
salaisia parempia ja osoittaneen Suomen 
siitostyön järkevyyttä. Toisaalta hän näki 
myös selityksen suomalaisten edistynei-
syyteen: suomalaisilla oli onni tehdä työ-
tä  vain  yhden ajokoirarodun kanssa, kun 
sen sijaan Ruotsissa oli pystytty rajoittu-
maan kolmeen eli hamiltonin, schillerin 
ja Smoolannin ajokoiriin.181  Suomalaiset 
itse katsoivat menestyneensä sen takia, 
että täällä oli jalostettu käyttöominai-
suuksia, ei ulkomuotoa.'82  

Maaotteluilla oli paljon merkitystä. Ne 
saattoivat osaltaan vaikuttaa siihen, että  
Träff-koiria vietiin Ruotsiin ja Nor-
jaan.183  Ne myös innostivat suuresti suo-
malaisia, koska voitetuksi tuli nimen-
omaan rakas urheiluvihollinen Ruotsi; 
siellä oli lisäksi aikaisemmin ollut maail-
man parhaat ajokoirat.1%4  Ilo purkautui jo-
pa rahana185  ja runona, jossa kiitettiin 
kaikkia osanottajia, myös ruotsalaisia. 
Pitkän tekstin kielenä olivat sekä isäntien 
suomi että vieraiden ruotsi: 

"Peuha hon står så högt för mig 
Peuha-Halu  on  korkeinta  laatuu 
För två segrar vi hava att tacka dig  
Voitto  sillä  on  kahdesti saatu.  

157. Finska  Kennelklubbets Tidskrift  1938, s. 77-
78  sekä Sama  1939, s. 74  ja  172-185.  Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1938, s. 
76-77  sekä  1939, s. 37-38  ja  57. 

158. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, 
s. 66-67. 

159. Aarre Läntinen, Suomen Ajokoirajärjestön 
historia  1902-1992.  Painamaton käsikirjoi-
tus  s. f. 

160. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938, 
s. 61-64.  Finska  Kennelklubbens Tidskfit  
1938, s. 54-58. 

161. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1936, s. 127. 
162. Ajokoiraosastoa väitettiin  vain  yhdeksi yh-

distykseksi toisten rinnalla.  Finska  Kennel-
klubbens  Tidskrift  1936, s. 129. 

163. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1936, s. 130. 
164. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 73. 
165. Aarre Läntinen, Suomen Ajokoirajärjestön 

historia  1902-1992,  painamaton käsikirjoi-
tus  1992, s. f. 

166. Erään arvion mukaan kokeissa pääsi palkin-
noille  vain  noin  10  % kaikista ajokoirista. 
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
18-23. 

167. Rauman Erämiesten järjestämien kokeiden 
osanottajia ei sanota, mutta selostuksesta saa 
sen käsityksen, ettei palkintoja jaettu yhdel-
lekään koiralle.  

168. Kennelföreningen Hau Kennelyhdistys jär-
jesti Loviisassa hyvin onnistuneen kokouk-
sen, jossa oli sekä helsinkiläisiä että paikka-
kuntalaisia.  Finska  Kennelklubbens Tidsk-
rift  1936 s. 167  -  168.  Samassa yhteydessä 
kerrottiin Lapinjärven kehityksestä. Siinä 
missä aikaisemmin kukin metsästi omalla 
koirallaan kiinnittämättä huomiota ulkonä-
köön, näyttelyt herättivät paljon laajempaa 
kiinnostusta ja saivat koiramiehet  1935  ryh-
tymään yhteistyöhön. Suomen Kennelklubin 
Julkaisu  1936 s. 114-120. 

169. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, s. 
170.  

170.  Osa kansainvälisyydestä oli vieraiden  mai-
den  tapojen esittelyä. Norjalaisissa suoma-
laisia kiinnosti naisten mukanaolo. Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1936 s. 7. 

171. Svenska  Stövarklubben kirje  30. 6. 1936.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

172. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936 s. 
126-127  ja  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1936 s. 168-169. 

173. Tästä syystä ne julkaistiin hyvissä ajoin. 
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936 s. 
222-224. 

174. Peuha-Halu tavoitti "saavuttamattomaksi 
katsotun ihanteen" ja "jokaisen koiranomis-
tajan unelman" vuonna  1935,  jolloin  se  esi-
teltiin sukuineen lukijoille. Suomen  Kennel-
klubin Aikakauskirja  1935 s. 217-220.  
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Våra hundar är bra, hur än det går 
Kyllä  koiramme pitivät  puolens' 
Öch ännu bättee ett annat år 
Ja  niin tekevät myös  vastedes!i186  

Tämä ennustus ei toteutunut, sillä sodan 
uhkaamassa Euroopassa ei järjestetty 
seuraavaa maaottelua; tosin syynä saattoi 
olla myös ruotsalaisten haluttomuus hä-
vitä kolmannen kerran.187  Peruuntuneen 
maaottelun sijasta Kennelklubissa lähdet-
tiin järjestämään satakuntalaisten aloit-
teesta keväällä 1939 maakuntakilpailu- 
ja '88 

Suomen Kennelliiton perustivat suu-
relta osin ajokoiramiehet, sillä juuri hei-
dän ja osittain myös pystykorvaväen pa-
rissa vanhan klubin pääkaupunkikeskei-
syys ja kaksikielisyys oli koettu maaseu-
tua ja suomenkielistä väestöä syrjiväksi. 
Näin ollen on luonnollista, että ajokoirat 
valtasivat suuren osan Kennelliiton toi-
minnasta ja ajokoirakysymyksiä käsitel-
tiin runsaasti sekä liiton hallituksessa että 
valtuuskunnassa. 

Toisaalta ajokoirien yleisyys ja keskei-
syys saivat aikaan sen, ettei Kennelliit-
toon muodostunut mitään erityistä ajo-
koiraosastoa tai rodun omaa järjestöä. 
Jollei asioita ratkaistu Suomen Kennellii-
ton yleisissä hallintoelimissä, niistä ky-
syttiin suoraan jäsenyhdistysten mielipi-
dettä.'89  

Kennelliitto peri entiseltä keskusjär-
jestöltä ajokoiratyön keskeisiä johtomie-
hiä, erityisesti tohtori Kalle Rikalan, ja 
luonnollisesti myös suurimman osan koi-
ristaan. Rikala pääsi uudessa järjestössä 
varsin keskeiseen asemaan, eikä hänen 
mielipiteitään vastustettu. Hän saavutti 
kannatusta vaatiessaan, etteivät Liiton 
koesäännöt saaneet olla helpompia kuin 
Kennelklubin.199  

Toisessakin näkökannassaan Rikala 
oli hyvin määrätietoinen: hänen mieles-
tään Suomen ajokoirakanta oli jo niin 

hyvä, ettei enää ollut mitään syytä sallia 
risteytyksiä.191  Hän perusteli vakaumus-
taan jopa tieteellisesti kromosomeilla ja 
esitti sitä määrätietoisesti.192  Kennelliiton 
edustajisto käsitteli hänen aloitteestaan 
ajokoiraluokan sulkemista ja teki lopulta 
toukokuussa 1938 ratkaisevan päätök-
sen: vuoden 1940 alusta Suomen ajo-
koiran luokkaan saadaan merkitä vain 
sellaisia koiria, joissa on korkeintaan 
1/16 vierasta, tunnustettua tai rotukirjaan 
merkitsemätöntä kotimaista ajokoiraver-
ta. Edelleen koirasta vaadittiin ajokoira-
tuomarin lausunto koiran ajokoiratyy-
pistä.193  

Kalle Rikala saavutti asemansa mones-
ta eri syystä. Hän tunsi ajokoirat hyvin, 
myös Kennelklubiin jääneet, ja hän hal-
litsi toisia paremmin 1930-luvun teoreet-
tiset perinnöllisyysopit. Hän osasi kirjoit-
taa kansantajuisesti ja oli aktiivisesti mu-
kana Kennelliiton käytännön työssä pitä-
mällä tuomarikursseja Vierumäeltä Ter-
volaan.194  Juuri ennen sotaa hän ennätti 
varoittaa Kennelklubin väärästä linjasta, 
koska sen uusi standardi oli viemässä 
harhaan; esimerkiksi korvien asento oli 
väärä.195  Hän koki siis itsensä koko Suo-
men eikä vain oman järjestönsä pätevim-
mäksi ajokoira-asiantuntijaksi, eikä hä-
nen auktoriteettiaan asetettu Kennelliiton 
parissa missään asioissa kyseenalaiseksi. 

Rikalan saaman yleisen arvostuksen 
ohella Kennelliiton ajokoiratoimintaa 
leimasi yleensäkin sopuisuus. Vaikka 
ajokoirakysymyksiä käsiteltiin paljon, 
suuri osa kirjoituksista jäi vastineitta ku-
ten oululaisen T.  P.  Komun laskelmat, 
joiden mukaan Halu-siitosyhdistyksen 
koirat olivat parhaita 1930-luvun alun 
kokeissa.196  Jos jokin kirjoitus herätti 
mielipiteitä, ne esitettiin maltillisesti.197  

Kennelliiton ajokoiratyön ristiriidatto-
muus selittyy sekä Kalle Rikalan auktori-
teetilla että työkentän laajuudella. Voi-
mia ei tarvinnut uhrata keskinäiseen na- 
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histeluun, koska kaikilla riitti haasteita. 
Lisäksi sopuisuuden taustaksi voi tulkita 
järjestön miehekkyyden ja kilpailutulok-
sissa yleisesti korostetun oikean urheilu-
hengen eli tuomareiden päätöksiin tyyty-
minen. Kiitettävä kennelmies alistui sekä 
olosuhteisiin että auktoriteetteihin. Jos 
mielipiteet poikkesivat toisistaan - Ken-
nelliitossa keskusteltiin laajasti, varsin-
kin ajokoesääntöjen tulkinnasta ja palsta-
tilan rajoittuneisuudesta, jonka takia oli 
mahdotonta julkaista ja analysoida kaik-
kia tuloksia - vastakkain olivat asiat, ei-
vät miehet. 

Suomen Kennelliiton ajokoiratyön 
haasteeksi ja ongelmaksi muodostui har-
rastuksen yleisyys. Pulmana ei ollut uusi-
en jäsenten pyydystäminen eikä ajokoira-
aatteen levittäminen, sillä ajokoirien pito 
ja uuteen järjestöön liittyminen näyttää 
laajentuneen propagoimatta. Uutta voi-
makasta harrastusta syntyi eri puolilla 
maata, milloin Satakunnassa, milloin Poh-
jois-Suomessa.198  Karjalassa, Hämeessä 
ja monessa muussa maakunnassa ajo-
koiria oli pidetty runsaasti jo vanhastaan. 

Åjokoirainnostuksen laaja leviäminen 
sai aikaan ongelmia sekä jäsenkentän pii-
rissä199  että Liitossa. Monet ajokoirien 
omistajat surivat koiraharrastuksensa 
kalleutta, koska oli osallistuttava kokei-
siin ja maksettava sekä matkat että osal-
listumismaksut, mutta toisaalta valittajat 
leimattiin herkästi vasemmistolaisiksi.200  
Ösa kustannuksista muodostui ylenpaltti-
sesta syömisestä ja osin juomisestakin, 
sillä kokeita järjestettiin ja niitä varten 
majoitettiin monen eri tason mukaan, 
milloin suojeluskuntien taloilla lottien 
majoittamina, milloin rajavartiolaitoksen 
kasarmeissa, milloin yksityiskodeissa ja 
milloin kaupunkien kalleimmissa hotel-
leissa. Åjokoirat yhdistivät monista eri 
yhteiskuntaluokista tulleita miehiä; nai-
set olivat mukana korkeintaan muonitta- 
j ina.201  

175. Bonn  kuoli sittemmin sydänhalvaukseen 
elokuussa  1937.  Suomen Kennelklubin Ai-
kakauskirja  1937, s. 233.  

.  176.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936, 
s. 281-286.  

• 177.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937, 
s. 237. 

178.  Kaikki suomalaiset olivat sukua keskenään; 
niiden syntyperä esiteltiin maaottelun jäl- 

. 	keen  varsin perusteellisesti.  Finska  Kennel- 
• klubbens  Tidskrift  1937 s. 62- 64.  
• 179.  Niinpä ei ole ihme, että maaottelu tuli perin 

kalliiksi ja sen kustannuksia jouduttiin pui-
maan jälkikäteen. Porin Metsästysseura pyy-
si tappionsa peittämistä Kennelklubin halli-
tuksen puoleen, ja tämä kääntyi edelleen 

• sekä Ajokoiraosaston että pankkien, teolli-
suusyhtymien että yksityisten puoleen. Saa-
puneet kirjeet  20. 12. 1947  ja Suomen Ken-
nelklubin hallituksen pöytäkirja  20. 1. 1938.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

180. Suomen Kennelklubin Julkaisu  1937, s. 
239-248. 

181. Aarre Läntinen, Suomen Ajokoirajärjestön 
• historia  1902-1992.  Käsikirjoitus  1992. s. f. 

182. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 79-83. 
183. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938,  

• s. 65.  
• 184.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 100. 

185. Eräs tuntemattomaksi jättäytynyt ajokoira- 

, 	harrastaja lahjoitti Kennelklubille peräti  20 
000  markkaa onnistuneen maaottelun an-
siosta. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1936 s. 280.  - Summa vastaa ostoarvoltaan 
noin  35 000  markkaa nykyrahaksi arvioitu-
na.  

186. Runon  on  kirjoittanut nimimerkki Akki.  
Finska  Kennelklubbens Årskrift  1938, s. 61- 

• 62.  
• 187.  Tähän viittaa  se,  että ruotsalainen kreivi  Ha-

milton  moitti suomalaisia kilpailusääntöjä 
• huonoiksi. Suomen Kennelklubin Aikakaus-

kirja 1938, s. 68-71. 
• 188. Suomen Kennelklubin kirjejäljennös 5. 2. 

1939. Suomen Kennelliiton arkisto. 
• 189. Näin oli esim. vuonna 1936 pohdittaessa, 

tarvitaanko ajokoirille erikoiskantakirja. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936, s. 231-
233. 

• 190. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1937, s. 1-3. 
• 191. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1935, s. 157-

159. 
192. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1937, s. 

97-101 ja 120-122. 
. 193. Suornen Kennelliiton Julkaisu 1938, s. 25 ja 

191. 
• 194. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1938, s. 65-

68, 97-106 ja 257-260 sekä 271. 
195. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1939, s. 137-

138. 
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Kennelliiton kannalta laaja koeinnos-
tus oli ongelmallista sen takia, etteivät 
kaikki tuomarit olleet varsinkaan alku-
vuosina tehtäviensä tasalla; kokeista tuli 
Liiton toimistoon epätasaisia papereita 
tai jäi jopa tulematta. Jäsenkenttä ei silti 
halunnut luopua monista kokeista, sillä 
siitoskoirat valittiin yleisesti ajokokeiden 
perusteella.702  Öma merkityksensä oli 
myös ajokokeiden illanviettojen ohjel-
matarjonnalla, sillä iltamat olivat mones-
ti julkisia.203  

Koska Kennelliitto ei saanut ajokoira-
kokeita vähenemään eikä yleistä innos-
tusta laantumaan,  se  lähti opastamaan ja 
ohjaamaan toimintaa. Julkaisun palstoil-
le otettiin hyvin yleistajuisia kirjoituksia 
pentujen valinnasta, koirien kasvattami-
sesta, opettamisesta ja valmentamisesta 
sekä kokeiden järjestämisestä.204  Yleis-
valistuksen ohella Kennelliitto käynnisti 
laajan tuomarikoulutuksen; erityisesti 
Kalle Rikala näki vaivaa opettaessaan 
kymmeniä uusia tuomareita sekä teoreet-
tisesti että havainnollisesti. Kurssit olivat 
hyvin suosittuja. Ennen toista maailman- 

sotaa ylituomarikurssit suunniteltiin ra-
joitettaviksi  vain 60  kokeneelle tuomaril- 
le.205  

Kennelliiton ajokoiratyön ripeä edisty-
minen näkyy valaisevasti tilastoista. 
Vuonna  1935  ehdittiin pitää ainoastaan 
Lahdessa metsästysseura Kaiun näyttely, 
mutta seuraavana vuonna näyttelyitä oli 
jo Tampereella, Heinolassa ja Sortava-
lassa. Päijät-Häme säilyi jatkuvasti aktii-
visena paikkakuntana, sillä vuoden  1937  
näyttelyistä yksi oli Heinolassa; toinen 
keskusalue oli jatkuvasti Karjalassa, jon-
ka näyttely oli nyt Viipurissa. Muut tä-
män vuoden erikoisnäyttelyt järjestettin 
Raumalle ja Haminaan. Pohjois-Suomi  
pääsi mukaan vuonna  1938  Kemin näyt-
telyllään; Karjalassa pidettiin nyt sekä 
Viipurin että Sortavalan näyttelyt. Ennen 
toista maailmansotaa oli merkittävintä 
Etelä-Pohjanmaan nousu — näyttelyt oli-
vat sekä Kauhavalla että Kauhajoella — ja 
näyttelyiden kasvaminen. Haminassa oli 
tosin ainoastaan  15  koiraa ja Heinolassa  
22,  mutta Viipurissa peräti  124.  

Taulukko 5. Suomen Kennelliiton ajokoiranäyttelyt 1935-1939. 

vuosi näyttelyt Suomen ajokoiria 
läsnä 	palk. 

risteytettyjä 
läsnä 	palk. 

yhteensä 
läsnä 	palk. 

1935 1 5 5 17 14 22 19 
1936 3 82 77 52 52 134 129 
1937 4 12I I13 I8206  17 139 130 
1938 5 194 179 43207  40 237 219 
1939 7  328 317 127 114 455 431 

Suomen Kennelliiton piirissä korostettiin 
usein metsästysominaisuuksien olevan 
kauneutta tärkeämpiä; ajokoiraa pidettiin 
käytön takia. Tästä yleisperiaatteessa 
huolimatta ajokokeet eivät lisääntyneet 
suhteellisesti aivan yhtä paljon kuin näyt-
telyt, mutta niidenkin kasvu oli merkittä-
vää. 

Taulukko 6. Suomen Kennelliiton ajokoira-
kokeet 1935-1939. 

vuosi kokeita koiria palkittuja 
1935 16 176 119 
1936 27 267 160 
1937 32 334 212 
1938 37 432 271 
1939 2 12 6 
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• 

• 

•  

Koska näyttelyt pidettiin vanhan tavan 
mukaan enimmäkseen keväällä, mutta 
kaikki kokeet aina syksyisin, talvisodan 
vuonna ehdittiin pitää näyttelyt, mutta 
sen sijaan lähes kaikki kokeet peruuntui-
vat.  

Laadullisestikin Kennelliiton ajokoiri-
en kehitys oli positiivista, vaikkei yhtä 
merkittävää kuin määrällisesti. Kansain-
väliset kontaktit olivat vaatimattomia,208  
joten toiminta oli vain kotimaista. Ken-
nelklubin maaottelun korvikkeeksi ja sa-
malla harrastuksen levinneisyyden tur-
vaamiseksi kehitettiin maakuntaottelu 
KILPÅ eli Kennelliiton ottelu Idän, Län-
nen ja Pohjan ajokoirille; palkintona oli  
K.  Å.  Paloheimon lahjoittama upea mal-
ja. Ensimmäiset eli vuosien 1937 ja 1938 
ottelut herättivät sekä innostusta että kri-
tiikkiä, koska pohjoissuomalaiset katsoi-
vat olevansa muuta maata huonommassa 
asemassa pitkien etäisyyksien takia. Vai-
keudet eivät estäneet heitä voittamasta 
toista ottelua.209  Talvisodan alla Kilpaa 
suunniteltiin uudistettavaksi muutenkin. 
Åntti Tanttu ehdotti ensin järjestettäväksi 
maakunnittain mestaruuskilpailuja ja 
vasta näiden voittajien osallistumista lo-
pulliseen Kilpaan, jotta esille pääsee pa-
ras jalostusaines 210  

Kennelliitossa oltiin keskimäärin tyy-
tyväisiä omaan jalostustoimintaan. Koi-
rien periytymistä Kennelklubista ei pyrit-
ty lainkaan kiistämään, päin vastoin. En-
simmäistä rotukirjaa mainostettaessa to-
dettiin tyytyväisinä kaikkien Suomen 
ajokoiran verilinjojen päässeen mu-
kaan.211  Samalla liiton piirissä tunnustet-
tiin jatkuvasti klubin huippukoirien eh-
doton taso, erityisesti kaksoisvalio Peu-
ha-Halun saavutukset212  Kevään 1939 
suurnäyttelyn paras ajokoirakasvattaja 
oli Lauri Malmgrenin perikunta, ja ihan-
teelliseksi koiraksi ylistettiin Renu-Ha-
lua.213  

Kennelklubin kiitetyistä parhaista koi- 

196. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935, s. 8I-83. 
197. Esim. kun  A.  P.  Halme esitteli ajokoirien 

kehitystä aina hamasta muinaisuudesta alka-
en,  A.  E.  Erkka tyytyi  vain  täydentämään 
hänen tietojaan kohteliaasti. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1935, s. 20-25  ja  93-95. 

198. Erityisselostukset Suomen Kennelliiton Jul-
kaisut  1935, s. 45-47  ja  1939 s. 1-4. 

199. Jopa murre-eroista syntyi väärinkäsityksiä. 
Pohjalaisen vilpittömän ihaileva kysymys: 
"Onko tuo koira myyrä?" sai itäsuomalaisen 
loukkaantumaan verisesti. Myydä-verbin  
länsisuomalainen versio tulkittiin itäisissä 
korvissa maassa möyriväksi tuhoeläimeksi. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 50. 

200. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisut  1935, 
s. 162-163, 1936 s. 252-253  ja  1937 s. 44. 

201. Eräs poikkeus oli tosin Porissa, jossa kilpail-
tiin naisten lahjoittamasta lautasesta. Suo-
men Kennelliiton Julkaisu  1938, s. 367-389. 

202. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936, s. 
24  sekä  1937 s. 63, 185-189  ja  223-224. 

203. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937, s. 331. 
204. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisut  1935 s. 

197-198, 1936 s. 49-50, 71-77, 95, 136-
137, 198-200, 206-207, 241-246, 309  ja  
320, I937 s. 50, 136-139, 192-193, 205, 
239-244, 257-260, 279  ja  281-284, 1938 s. 
36 —38  ja  130-136  sekä  1939 s. 33-36. 

205. Nämä kurssit tosin peruuntuivat sodan ja-
loissa. Suomen Kennelliiton Julkaisut  1937, 
s. 245  ja  275  sekä  1939 s. 219-281. 

206. Vain  Vierumäen ja Haminan näyttelytulok-
sissa  on  sekä Suomen ajokoiria että risteytet-
tyjä. Mahdollisesti myös Raumalla ja Viipu-
rissa oli paikalla risteytettyjä, mutta niitä ei 
julkaistu painetuissa kertomuksissa.  

207. Risteytetyt ajokoirat puuttuvat Hämeenlin-
nan, Kemin ja Viipurin näyttelyiden tulos-
luetteloista; Sortavalassa niitä oli lähes yhtä 
paljon kuin Suomen ajokoiria eli  I9  ja  22,  
mutta Jyväskylässä enemmän eli  24  ja  18. 

208. Norjan ajokoiratyötä käytiin tosin oppimassa 
ja Ruotsin jalostusta pyrittiin periaatteessa 
seuraamaan. Suomen Kennelliiton Julkaisut  
1935, s. 99-103  ja  1938 s. I13-118. 

209. Esim. tarjoilulle ja muille ulkomaisille järjes-
telyille annettu merkitys kuvastaa sitä, miten 

• 
	 mallia oli otettu kilpailevan järjestön maaot-

telusta. Tulokset olivat tosin vähemmän hie- 
• 	 nostuneita kuin Kennelklubin maaottelussa, 

sillä varsinkin kuopiolaisten kalakukot 
• 
	 alkoholipitoisine juomineen saivat aikaan ri-

puleita. Suomen Kennelliiton Julkaisut  1937 
s. 223-224, 245  ja  306-309.  Väinö Koisti- 

• 	 nen halusi uudistaa ottelun nimen Kilvasta 
maakuntaotteluksi. Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1938, s. 7-10.  Jatkoa sama  s. 205-
207  ja  329-331  sekä  1939 s. 1-4, 17-26  ja  51. 

210. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939 s. 65-68.  
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Poliisikoira  Caesar  edusti sak-
sanpaimenkoiran vanhaa ihan-
netta. Kuolemansa jälkeen  se  
täytettiin Rajavartiolaitokselle. 
Valokuva Poliisikoirakoulu.  

rista  huolimatta Kennelliitossa oltiin her-
kästi tulkitsemassa erilaisia tuloksia 
omaksi hyödyksi; oma koirien yleistaso 
nähtiin kilpailijaa paremmaksi, sen ohel-
la että määrällisesti edistyttiin klubia 
suuremmaksi. Keväällä  1939  tason todet-
tiin nousseen suorastaan huimasti.214  Toi-
sen maailmansodan edellä tyytyväisyys 
tosin vaihtui osittain epäröintiin, sillä toi-
mintaa haluttiin tarkistaa. Varsinkin ko-
keiden arvostelu oli epäonnistunutta suo-
siessaan keskinkertaisuuksia; jalostusta 
varten oli uskallettava käyttää myös ää-
rimmäisiä numeroita. Åsiasta keskustel-
tiin hyvin laajasti, mutta talvisodan edel-
lä ongelma lykättiin toistaiseksi. 

Toinen Kennelliitossa ennen sotaa 
koettu ongelma oli koirien kehittyminen 
kovin rajoittuneiksi, koska tulokset oli 
aivan liian yksipuolisesti laskettu  vain  
ajoajan perusteella. Suomen ajokoirien 
hakua ja erityisesti haukkua oli päästävä 
kehittämään kestävyyden ohella. Åntti 
Tanttu tosin epäili, oliko tämä mahdollis-
ta ilman risteytyksiä.215  Hänen mielipi-
teeseensä sisältyi siis varovainen vaikka-
kin nimeämättä jäänyt arvostelu Rikalaa 
vastaan eli keskittyminen jatkamaan ai-
noastaan kotimaista rotua oli vienyt muu-
tamassa vuodessa harhaan. Jalostuksen 
uusista suuntaviivoista keskusteltiin  

1939 vuosikokouksessa, mutta ajan ei to-
dettu olevan vielä kypsä uudistuksiin.216  

Palveluskoirat  

Suomen Kennelklubin toiminta oli van-
hastaan monimuotoista, sillä sen piiriin 
mahtuivat muutkin rotukoirat kuin met-
sästäjien apuna käytetyt. Muiden rotujen 
yhdistykset olivat viettäneet silti "enem-
män kuin kituvaa elämää" aina 1920-1u-
vulle asti, jolloin oli perustettu Suomen 
Kennelklubin Suojelus-, Seurakoira- ja 
Foxterrieriosasto. Tämä pitkä ja kankea 
nimi lyheni pian Liitto-osastoksi.21  Se  
käsitti siis nykyaikaisittain määritellen 
sekä seura- että palveluskoirat. 

Liitto-osaston koirat erosivat maail-
mansodan edellä jyrkästi toisistaan. Seu-
rakoiria oli Suomessa vähän, niin että 
moni myöhemmin hyvinkin suosituksi 
tullut rotu oli joko täysin tuntematon tai 
hyvin haryinainen,  vain  yhden tai parin 
kasvattajan harrastama. Muutamat rodut 
olivat silti suosittuja ja eräissä saavutet-
tiin kiitettävä kansainvälinen taso. Sa-
malla Liitto-osastoon kuuluivat viralli-
simmat ja julkisimmat kaikista Suomen 
koirista eli armeijan, poliisin, rajavartio-
laitoksen ja muiden yiranomaisten koirat. 
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Osaston moninaiset ja toisistaan jyrkästi 
poikenneet koirat tapasivat yleensä  vain  
ulkonäköä arvosteltaessa näyttelyissä, 
sillä palveluskoirien käyttöä varten oli 
syntynyt  1932  armeijan yleisesikunnan 
sotakoiraupseeri  Gustaf  Degerstedtin aloit-
teesta erityinen Palveluskoiraosasto.218  

Palveluskoiraosasto toimi varsin aktii-
visesti, jopa Kennelklubin hallituksen 
näkökulmasta liiankin tarmokkaasti.  Se  
pyysi näet  1934  Klubin suomenkielisestä 
Åikakauskirjasta itselleen niin suuren 
osan, että pyyntöön suostuminen olisi he-
rättänyt muiden osastojen ja rotujen 
kateutta. Palveluskoirille myönnettiin tu-
kea oman lehden perustamiseen.219  Tämä 
oma äänenkannattaja syntyikin heti,  Gus-
taf  Degerstedt päätoimittajanaan.22°  

Kennelklubin palveluskoiramiesten tar-
mokkuutta voi selittää eri  syin.  Ösittain 
oli kysymys palveluskoirien julkisesta 
asemasta, koska sekä armeija, suojelus-
kunnat, rajavartiolaitos että poliisi olivat 
käyttäneet ennen muuta saksanpaimen-
koiria mutta jonkin verran muitakin rotu-
ja jo vuosia ja osittain vuosikymmeniä- 

~  kin.- 21  

Palveluskoiraosaston synty oli Ken-
nelklubin kannalta myönteinen asia, sillä  
se  edisti alan kehitystä ja eheytti suoma-
laisia palveluskoiriamiehiä. Viipurissa  
1930  uudelleen perustettu ja aikaisem-
min Kennelklubin kanssa kilpaillut Suo-
men Årmeijakoirayhdistys liittoutui näet 
osastoon heti  1934  ja seuraavana vuonna 
mukaan tulivat Oulunkylän, Kouvolan ja 
Lahden armeijakoirayhdistykset sekä Hel-
singin Palveluskoiraharrastajat.222  Öulun-
kylän yhdistys oli kaksikielinen, mutta 
yleensä palveluskoiratyötä tehtiin  vain  
suomeksi.223  Suomenkielisellä puolella 
palveluskoiratyö sai sitäkin enemmän 
huomiota, oli kysymys sitten osaston 
kasvusta tai alan ulkomaisen kehityksen 
seuraamisesta.224  

Kokonaisuudessaan Kennelklubin pal- 

veluskoiratyö oli vuonna 1935 varsin vil-
kasta. Palveluskoirat olivat mukana Liit-
to-osaston näyttelyissä, vieläpä suurena 
ja yleisöä kiinnostaneena ryhmänä. Vain 
nousussa olleita tanskandoggeja oli pari 
kappaletta enemmän kuin saksanpaimen-
koiria eli 36 ja 33. Muita palveluskoiria 

211. Suomen Kennelliiton Julkaisu,  1936 s. 269. 
212. Vuonna  1937 se  esiteltiin suorastaan jalos-

tustoiminnan yleisenä päämääränä. Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1937 s. 236.  Seuraa-
vanakin vuonna sitä kehuttiin. Sama  1938, s. 
40. 

213. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 196  ja  
215-218. 

214. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 174. 
215. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 65-

68. 
216. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939, s. 256-

257. 
217. Suomen Kennelklubin Liitto-osasto  1921-

1946. Helsinki 1947, s. 5. 
218. Osaston hallitus oli varsin laaja, sillä  se  kä-

sitti peräti  10  miestä. Palveluskoirat  1973  n:o  
6, s. 194. 

219. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
19.3. 1934  pykälä  12.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

220. Päätoimittaja kiirehti heti sovun säilyttämi-
seksi kumoamaan kaikki epäluulot siitä, et-
teikö palveluskoiratyö olisi päässyt riittäväs-
ti esille Klubissakin. Palveluskoira  1934  n:o  
I, s. 1-2. 

221. Tämä puolivirallisuus näkyy esim. Palvelus-
koiraosaston johtokunnan kokoonpanosta, 
sillä siihen valittiin sekä armeijan että suoje-
luskuntien, sekä rajavartiolaitoksen että sisä-
asiainministeriön poliisiasiain osaston edus-
tajat. Suomen Kennelklubin Kalenteri ja Ro-
tukirja  1935.  Hämeenlinna  1936, s. 4.  Käy-
tännön palveluskoiratyötä kuvaa hyvin pal-
veluskoiraväen vuoden  1934  neuvottelupäi-
vät, joiden  27  edustajasta ainoa siviilimies 
oli tohtori  Johan Brüning.  Palveluskoira  
1934  n:o  3-4, s. 45. 

222. Palveluskoirat  1973  n:o  6, s. 195. 
223. Tämä näkyy hyvin Kennelklubin julkaisuis-

ta, sillä ruotsinkielinen Tidskrift vaikeni 
näistä koirista  1935  täysin.  

224. Lehti oli kiinnostunut esim. Norjan ja Saksan 
kuulumisista. Suomen Kennelklubin Aika-
kauskirja  1935, s. 3, 59  ja  113.  
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Suomen kenneihistorian kuuluisimpia naisia oli rouva  Margarita  Särkkä, jonka saksanpaimenkoirat asuivat 
Helsingin Marjaniemessä ja jonka kuuluisin koira Raimo Marjaniemen Marski on patsaana marsalkka Man-
nerheimin museossa. Schäferit esiintyivät monessa kotimaisessa elokuvassa, koska Toivo Särkkä filmasi 
paljon kotonaan. Valokuva Suomen Elokuva-arkisto. 

Liitto-osasto esitteli katsojille yhden do-
bermannin, 4 bokseria ja 4 airedalen ter-
rieriä.225  

Liitto-osaston näyttelyiden ohella pal-
veluskoirat olivat varsin näyttävästi mu-
kana keväällä 1935 Karjalan Kennelklu-
bin 25-vuotisnäyttelyssä, jossa yleisö 
näki myös tähän aikaan hyvin harvinai-
sen rottweilerilaisen; näyttelyn ainoa ai-
redale  Body  kuului Käkisalmen suojelus-
kunnan sotakoiraosastolle, ja saksanpai-
menkoirista lähes puolet oli valtion. Ro-
dun kuuluisimpana koirana esiteltiin Vii-
purin suojeluskunnan omistama226  lää-
kintäkoira Donner  von  Markovilla — 9-
vuotiaalla koiralla oli kohtalaiset suhteet, 
hyvät työvälineet ja hyvä luonne. Mai-
neeseen hieman myöhemmin nouseva, 
rouva Margareta Särkän nuori Raimo 
Marjaniemen Marski sai  II  palkinnon, 
koska sen suhteiden olisi pitänyt olla  pa- 

rempia. Koira oli lisäksi hintelä, mutta 
pää ja jalat tuomittiin hyviksi.227  

Palveluskoirat olivat kuitenkin enem-
män käyttö- kuin näyttelytähtiä, ja niinpä 
samoiksi toukokuun päiviksi Viipuriin 
järjestettyihin Suomen Årmeijakoirayh-
distyksen palveluskoirakokeisiin ilmoit-
tautui kaksi kertaa niin paljon koiria kuin 
näyttelyyn,  4I.  Koirat suorittivat ensin 
esikokeet, jonka jälkeen niillä oli mah-
dollisuus osallistua viesti-, lääkintä- ja 
poliisikoirakokeisiin.228  

Palveluskoirien kilpailusäännöt olivat 
vaihdelleet  1930-luvun alussa tiheään. 
Suomen Årmeijakoirayhdistys oli kil-
paillut omilla säännöillään; Kennelklubi 
vahvisti omansa ensin  1932  ja seuraavan 
kerran jo  1934.  Tällöin koirat velvoitet-
tiin käymään kerran vuodessa esikokees-
sa, jossa testattiin ensin laukauksen kes-
tävyyttä — jos koira pelkäsi ampumista,  se  
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Sotakoirat kunnostautuivat rintamilla monin eri tavoin, jopa vetokoirina. Valokuva Eläinlääketieteen historian 
museo. 

hylättiin heti — ja sen jälkeen tottelemista 
eli seuraamista, maahan jäämistä ja hyp-
pyä.29 Årmeijakoirien liittoutuminen osas-
toon ja vetokoirien mukaan saaminen uu-
disti säännöt jälleen keväällä 1935.230  

Palveluskoirakokeet ja yleensä palve-
luskoiratyö oli korostetun tarkoituksen-
mukaista armeijan, poliisin231  ja rajavar-
tiolaitoksen kannalta. Työtä tehtiin suu-
relta osin mahdollisen sodan varalta ja 
koirien hyötykäytön kannalta. Årmeijas-
sa kokeiltiin eri rotuja — elokuussa 1933 
Sotakoiratarhassa oli kymmeniä saksan-
paimenkoiria, 12 dobermannia, bern-
hardilainen, 3 Suursaaren hyljekoiraa ja 3 
suomenpystykorvaa. Jalostus ei ollut silti 
viranomaisten työssä keskeistä vaan eri 
rotujen soveltuvuus, ja niin koiria hankit-
tiin eri tahoilta, sekä tuomalla Saksasta 
kirppuineen kaikkineen että ostamalla 
kotimaasta. 

Erilaisten rotujen käyttökelpoisuuden 
ohella armeijaa kiinnosti koirien käytön 
monipuolistaminen. Viestikoiran lasket-
tiin I930-luvun alkupuolella voittavan 
kahden kilometrin matkalla puhelimen 
mutta häviävän radiolle, tosin vain kolme  

minuuttia; suunnitelmat kouluttaa kyyh-
kyjä jäivät paperille. Årmeijan viestikoi-
rat osallistuivat Kennelklubin kokeisiin. 

Viestikoirien ohella koiria käytettiin 
armeijassa vetäjinä; kokemusten mukaan 

225. Suomen Kennelklubin Liitto-osasto  1921-
1946. Helsinki 1947, s. 9. 

226. Toisaalla ensimmäinen palveluskoirien 
koechampion  Donner von  Marcovilla maini-
taan viipurilaisen Esko Mattilan omaisuu-
deksi. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1935, s. 221. 

227. Harvinaisen rottweilerin omisti dipl.ins.  
Adolf  Klingstedt. Suomen Kennelklubin Ai-
kakauskirja  1935, s. 144-146. 

228. Suomen Kennelklubin Julkaisu  1935, s. 
175-177. 

229. Suomen Kennelklubin Kalenteri ja Rotukirja 
osa  XX  1934.  Hämeenlinna  1935, s. 18. 

230. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, 
s. 95. 

231. Nämä toimivat keskenään hyvässä yhteis-
työssä, mitä kuvaa konkreettisimmin Sota-
koiratarhan sijoittaminen Hämeenlinnan po-
liisikoiralaitoksen naapuriksi. Sakari Lassila, 
Suomen poliisikoirien historia, painamaton 
käsikirjoitus,  s. 129.  
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koiravaljakko pystyi seuraamaan hyvin 
osastoa ja vetämään noin 40 kilon kuor- 
maa. Vetokoiraksi sopi moni hyväkarvai- 
nen ja voimakas rotu, yhtä hyvin saksan-
paimenkoira, karjalankarhukoira kuin 
bernhardilainenkin. Årmeija kokeili raja-
vartiolaitoksen kanssa myös veto- ja 
viestikoirien yhdistämistä.2j2  Noutamis-
haluisten ja risteilyintoisten koirien 
suunniteltiin sopivan lääkintätehtäviin 
eli etsimään haavoittuneita; koirien kou-
lutus aloitettiin saksanpaimenkoirista, ai-
redalen terrieristä ja tähän aikaan hyvin 
harvinaisista "riesensnautsereista".' 3̀3  

Årmeijan ja osittain muidenkin viran-
omaisten koiratyö heijastui yksityisten 
harrastajien ja Kennelklubin piiriin, kos-
ka suhteet olivat hyvät ja osittain samat 
miehet olivat koiraihmisiä sekä työssään 
että vapaa-aikanaan. Erityisen hyvin 
tämä näkyy vetokoirissa, sillä sama Gus-
taf Degerstedt, joka sai upseerina aikaan 
armeijan käytännön kokeita, oli muovaa-
massa Palvelukoiraosaston puheenjohta-
jana ja sen lehden päätoimittajana veto-
koiraharrastuksesta erityisen hyvin Suo-
men talveen sopivaa urheilulajia. Ensim-
mäiset osaston kilpailut järjestettiin maa-
liskuussa 1935.234  

Kennelklubin palveluskoiraosaston on 
arvioitu olleen varsin onnistunut alansa 
keskuselin: sillä oli ihanteelliset suhteet 
sekä maan ainoaan kenneljärjestöön että 
viranomaisiin, ja sen onnistui vakiinnut-
taa taloutensa.235  Tämä myönteinen kehi-
tys kuitenkin häiriintyi Kennelklubin 
saadessa rinnalleen kilpailevan keskus-
järjestön. 

Tässä 1930-luvun puolivälin kilpailu-
tilanteessa palveluskoiramiehet eivät ko-
keneet olevansa sen enempää uuden Ken-
nelliiton perustajia kuin vanhan  Kennel-
klubin puolustajiakaan, vaan he halusivat 
luoda uuden ja kummastakin keskusjär-
jestöstä riippumattoman, mutta kaikkien 
kanssa yhteistyötä harjoittavan oman  

palveluskoiraelimensä.236  

Tämä ajatus itsenäisen Palveluskoira-
liiton perustamisesta tuli esille  18.10. 
1935  Hämeenlinnassa  40  edustajan pal-
veluskoirapäivillä; sen heitti esiin Kou-
volan Årmeijakoirayhdistys.237  Kennel-
klubin hallitus piti ajatusta huolestuttava-
na ja keskusteli siitä tuoreeltaan: johtaisi-
ko  mahdollisen uuden liiton perustami-
nen Kennelklubin Palveluskoiralehden 
tuhoon?238  

Pelko osoittautui ennen pitkää aiheelli-
seksi. Viipurin Pyöreään Torniin marras-
kuussa  1935  kokoontuneet  34  miestä va-
litsivat toimikunnan laatimaan Palvelus-
koiraliiton sääntöjä. Torsten Raita,  Ville  
Lassila ja Ösmo Rysä saivat tehtävänsä 
valmiiksi keväällä  1936,  jolloin pidettiin 
kokoukset sekä Viipurissa että Helsingis-
sä, ja uusi Palveluskoiraliitto ehti yhdis-
tysrekisteriin elokuussa  1936.  Saman 
vuoden lopussa siinä oli mukana Suomen 
Årmeijakoirayhdistys  67  jäseniseen, Vii-
purin Årmeijakoirayhdistys  25  jäseni-
neen, Helsingin Palveluskoiraharrastajat  
72  jäsenineen, Mikkelin Palveluskoira-
yhdistys  50  jäsenineen sekä Hämeenlin-
nan Palveluskoirayhdistys ja Öulun seu-
dun Palveluskoirayhdistys, joiden jäsen-
määrää ei tunneta.239  

Palveluskoiraliiton perustaminen vai-
keutti tuntuvasti Kennelklubin Palvelus-
koiraosaston työtä, sillä lehti siirtyi vuo-
den  1936  alusta uudelle järjestölle; Ken-
nelklubin  2 000  markan avustus ei riittä-
nyt pitämään sitä entisen toimituksen 
hallussa. Hävinnyt osapuoli oli katkera, 
koska  se  katsoi olleensa merkittävänä 
alan kehittäjänä ja olisi halunnut seurata 
tapahtumia jatkuvasti. Viimeisinä aikoi-
na lukijoille oli voitu esittää paljon 
myönteisiä uutisia, esim. satojen henkien 
yleisöt, jotka olivat tulleet seuraamaan 
poliisin ja armeijan näytöksiä.240  

Lehden menetyksestä huolimatta Ken-
nelklubin palveluskoiraosaston työ  jat- 
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kui. Erityisesti saksanpaimenkoirat nou-
sivat esiin Klubin ruotsinkielisen aika- 
kauskirjan sivuilla, joissa korostettiin ja- 
lostamisen ja kasvattamisen merkitystä 
sekä samalla rodun monipuolisuutta, oli- 
han saksanpaimenkoira myös erinomai- 
nen seurakoira.  Johan Bruning  halusi 
päästä eroon Suomessa kehittyneistä hin- 
telistä ja neliömäisistä koirista, samoin 
kuin aroista ja salakavalista. Jotta maan 
kaikki hyvät koirat saataisiin esille, olisi 
syytä järjestää eri paikkakunnalla palkit-
semispäiviä ja jakaa valtion palkintoja. 
Myös hänen poikansa osallistui keskus-
teluun.241  

Jalostusnäkökohtien ohella Kennelklu-
bi halusi pitää jatkuvasti yhteyksiä myös 
armeijaan ja ehdotti keväällä  1936  yhtei-
siä viesti-, lääkintä- ja poliisikoirakokei-
ta, joissa olisi ylituomarina kapteeni  G.  
Degerstedt.242  Årmeija kieltäytyi. Ken-
nelklubi ei halunnut tyytyä tähän syrjäyt-
tämiseen, vaan päätti järjestää kokeet 
joka tapauksessa ja lähetti puolustusmi-
nisteriöön paheksumisensa. Valtion pal-
veluskoiraelimet olivat Palveluskoiralii-
ton välityksellä ajautuneet Suomen Ken-
nelliittoon, mikä oli alan kehityksen kan-
nalta yksipuolista.  Vain  vanhemmalla 
järjestöllä oli kansainvälisiä suhteita.24' 

Myös Hiihtoliitto torjui yhteistyön.244  

Palveluskoiraliiton perustamisesta, val-
tion ja muiden tahojen kielteisestä asen-
teesta ja  Gustaf  Degerstedtin valitetta-
vasta erosta huolimatta Kennelklubin 
palveluskoiratyö jatkui. Rodullisesti koi-
rat edistyivät kiitettävästi, vaikka yleisön 
oli toisinaan vaikeaa muistaa tämän alan 
koiria arvosteltavan käyttöominaisuuksi-
en eikä ulkonäön mukaan. Suurimmat 
kiitokset alan edistymisestä myönnettiin  
Johan  Bruningille ja Palveluskoiraosas-
ton puheenjohtajalle tohtori  Wilfred  
Hackmanille.245  

Saksanpaimenkoirien ohella  Kennel-
klubissa harrastettiin dobermanneja, "rie- 

sensnautsereita" ja rottweilereita. Näitä 
koiria oli vähän, mutta maahan tuodut 
yksilöt edustivat kansainvälistä huippua. 
Årkkitehti Kaarlo Niverän dobermannit, 
Graf Götz  von  Schanzenhöhe ja Lady  
Riga von  Teuroggen olivat niin jaloja, 
voimakkaita ja tyylikkäitä, että ne herät-
tivät huomiota Saksankin lehdistössä; 

232. Sota-arkisto, Jääkäriprikaati.  
233. Sota-arkisto, Sotakoirakomppania.  
234. Toisaalta armeijaakin ennen vetokoiria oli 

kokeiltu Oulun suojeluskunnassa ja todettu 
saksanpaimenkoiran voittavan jopa poron. 
Palveluskoira  1934 s. 62  sekä  1935 s. 1-11  
ja  21. 

235. Tätä hyvää suhdetta kuvastanee Runar Lind-
rothin määritelmä siitä, minkä takia hän oli 
suunnitellut erittäin pitkät ja yksityiskohtai-
set palvelukoirakokeiden palkintotuomarei-
den ohjesäännöt, sillä vaivan tarkoituksena 
oli "palkita kiitollisuuttani siitä monipuoli-
sesta hedelmällisestä työstä, jota Suomen 
Kennelklubi  on  puolen vuosisadan aikana 
tehnyt". Saapuneet kirjeet  14. 2. 1939.  Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

236. Palveluskoirat  1973  n:o  6 s. 196. 
237. Runar  M.  Lindroth,  Mietteitä kenneltyömme 

tapahtumista, järkiperäiseen keskitettyyn 
toimintaan. Palveluskoiraliiton arkisto.  

238. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
30. 10. 1935  pykälä  8.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

239. Palveluskoirat  1973  n:o  7 s. 210 -211. 
240. Palveluskoiralehti  1935 s. 53-54, 63-65  ja 

numero  5 passim. 
241. Birger  Brüning  kertoi saksanpaimenkoiran 

pelastaneen hänen henkensä.  Finska  Kennel-
klubbens  Tidskrift  1935 s. 27-29, 30-31, 
31-32  ja  32-35.  Myöhemmminkin  Johan 
Brüning  palasi samaan aiheeseen. Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1935 s. 100-
102  ja  270-271  sekä  1937 s. 5-7. 

242. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
5. 5. 1936  pykälä  11.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

243. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkir-
jat  12. 8. 1936  pykälä  4  ja  14. 12. 1936  
pykälä  2.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

244. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938 s. 
199. 

245. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938, 
s. 141-145.  
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näiden koirien sisarukset olivat kelvan-
neet Hollywoodiinkin.246  

Suomen ainoa näyttelyissä menestynyt 
suursnautseri oli Björn Gylphen Ruotsis-
ta tuoma narttu Sifsjö Burrie-Ilkka, jonka 
astui armeij  an  Paavo-niminen koira."7 
Kanta kasvoi kuitenkin pian, koska naa-
purimaasta tuotiin pari koiraa lisää.24s  

Nämä  Karin  Ekholmin ja  Dagmar  Roter-
mannin koirat eivät herättäneet näytte-
lyissä samaa ihastusta kuin dobermannit.  
Rottweiler  esitettiin rotuna jokseenkin 
laajasti; ensimmäiset maahan tuojat oli-
vat eläinlääkäri  R.  Rajalin, rouva  E.  Årp-
pe ja rouva Ullberg.249  

Kennelklubin palveluskoiratyölle oli 
ominaista hyvien kansainvälisten suhtei-
den jatkuminen ja naisten merkittävä pa-
nos. Kummastakin oli kysymys  1937  
ruotsalaisen rouva  Irma  Brusewitz-Öhl-
sonin esitellessä suomalaisten ihailtavak-
si labradorinkoiran  Betty of  Tibshalfin.25o  

Sen sijaan Englannista kultaisen nouta-
jan tuonut  G.  Å.  Castren oli pietarsaa-
relainen mies.25' 

Toinen erityispiirre Kennelklubin pal-
veluskoiratyössä oli uusien ajatusten 
esittäminen. Innokkain koiratyön moni-
puolistaja oli monen muunkin koiratyön 
kehittäjä tohtori  Johan Brüning,  joka vaa-
ti moneen kertaan sokeiden opaskoirien 
kouluttamista. Hän esitti myös vetokoiri-
en käyttöä ja oli kiinnostunut kaasu-
koirista.252  

Koetoiminta jäi sen sijaan vähemmäl-
le. Palveluskoirakokeet pidettiin touko-
kuun lopussa  1936 vain  Helsingissä; käy-
tännön työstä vastasivat Helsingin sota-
koirasuojeluskunta ja Aggelbyn  Skydds-
kårin  koiraosasto. Esikokeet pidettiin 
suojeluskuntien ikämiespataljoonan har-
joittelualueella ja viestikokeet Pakilassa. 
Kokeisiin osallistui  12  koiraa, maan tun-
netuimpia. Joulukuun kokeet pidettiin 
Kilossa.253  Seuraavana vuonna Palvelus-
koiraosasto järjesti kahdet kokeet,254  mut- 

ta sen jälkeen tämä toimintamuoto la-
maantui. 

Kennelklubin palveluskoirien koetoi-
minnan päättyessä koiratkin vähenivät. 
Vielä vuonna  1937  Kennelklubiin kuu- 
luivat maan tunnetuimmat palveluskoirat 
-  Margarita  Särkän Marjaniemen kenne- 
lin Burga bei  der  Ehrenwache255  sai ku-
vansakin lehteen — mutta jo seuraavana 
vuonna Klubissa oli paljon vähemmän 
tämän alan koiria. Muutamat armeijan 
omistamat koirat olivat muistoina men-
neistä hyvistä ajoista. Toisaalta jäsenken-
tän toimintaan tuli hieman uusiakin piir-
teitä, kun rouva  Ena  Åronen lähti opetta-
maan snautsereille tottelevaisuutta. Lep-
pävaarassa Haukkula-nimisen koirahoi-
tolan avannut rouva Åronen oli hakenut 
oppia Ruotsista ja Tanskasta  256  

Vanhan Kennelklubin palveluskoira-
toiminta taantui Kennelliiton perustami-
sen takia, vaikka uuden suomenkielisen 
järjestön puolella palveluskoirat saivat 
aluksi  vain  vähän huomiota. Yrjö Ylänne 
tosin puuttui heti Suomessa yleisesti sak-
sanpaimenkoirien vahingollisuutta kos-
keneeseen kiivaaseen keskusteluun selit-
tämällä, miten tämä alun perin voittama-
ton rotu oli mennyt pilalle liian suosionsa 
ja omistajien väärinkäsitysten takia. Jul-
kisuudessa oli jopa ehdotettu rodun kiel-
tämistä yksityishenkilöiltä. Ylänne piti 
ajatusta mahdottomana maanpuolustuk-
sen takia, mutta hän ehdotti, että siviili-
henkilöt saisivat pitää ainoastaan opetet-
tuja saksanpaimenkoiria ja mahdollisesti 
eräitä muitakin rotuja.257  

Vaikka palveluskoirat jäivät Kennellii-
ton toiminnan alussa metsästysrotujen 
varjoon, niitä ei ollut suinkaan tarkoitus 
sivuuttaa. Palveluskoirakokeiden sään-
nöt hyväksyttiin jo keväällä  1935  varsin 
laajoina ja yksityiskohtaisina; mukaan 
mahtuivat yhtä hyvin viesti-, partio-, lää-
kintä- ja poliisi- kuin vetokoiratkin. 
Säännöt olivat erittäin yksityiskohtaiset  
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ja määrittelivät kokeet täsmällisesti aitoa 
sotatilannetta jäljitellen; esimerkiksi voit- 
tajaluokan lääkintäkokeessa koiran oli 
löydettävä viisi sotilaspukuista haavoit-
tunutta  200  x  1 500  metrin alueelta, 
ilmaistava ne haukkumatta ja opastettava 
kuljettaja paikalle."' 

Sekä Kennelliiton säännöt että suo-
menkielisen kennelmaailman ja suojelus-
kuntien henkinen sukulaisuus259  ja mah-
dollisesti muutkin tekijät saivat aikaan 
sen, että uuteen liittoon tuli heti paljon 
saksanpaimenkoiria, sekä viranomaisten 
että yksityisten omistamia. Selvimmin 
ensimmäisestä rotukirjasta nousevat 
esiin Helsingin Sotakoirakomppanian 
Sota-nimiset koirat ja  Margarita  Särkän 
kuuluisimmat koirat, Raimo Marjanie-
men Marski ja Burga bei  der  Ehren-
wache.260  Sittemmin yleisempääkin kuu-
luisuutta aviomiehensä maisteri Toivo 
Särkän elokuvien avulla saavuttanut' 
rouva Särkkä kirjoitutti Kennelliiton ro-
tukirjaan peräti  134  muuta koiraansa.262  

Myös poliisikoiria tuli uuteen liittoon 
heti runsaasti. Muita palveluskoirarotuja 
kuin saksanpaimenkoiraa oli Liitossa 
aluksi  vain  kolme, eikä niitä käytetty ko-
keissa. 

Itsenäisen Palveluskoiraliiton perusta-
minen oli Kennelliiton piirissä iloinen 
uutinen, koska Kennelklubista irtoami-
nen koituisi varmasti harrastuksen hyö-
dyksi.263  Palveluskoirat saivat silti vähän 
huomiota Kennelliitossa, vaikka Helsin-
gin alan harrastajien toivottiin olevan 
malleina muulle Suomelle ja mielenkiin-
toa riitti myös Tanskan ja Saksan kehi-
tykselle.264  Hämmästyttävää kyllä, suo-
malainen viestikoulutus oli jopa saksa-
laista kehittyneempää.265  Kotimaiset ro-
dut tuntuivat jatkuvasti tärkeämmiltä: 
porokoira ylitti sekä älyltään, voimak-
kuudeltaan että uskollisuudeltaan yhtä 
hyvin palvelus- kuin kanakoiratkin.266  

Vuodesta  1936  tuli palveluskoiratoi- 

• 246.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirjat  1936 
s. 179-180  sekä  1939 s. 22-25  ja näytte- 
lysivut  112-108;  Finska  Kennelklubbens 

• Tidskrift  1936 s. 98  ja  112-118  sekä  1937 s. 
54-56  ja  1938 s. 168-169. 

247. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936, 
s. 93-94. 

248. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938 s. 
26  ja  295  sekä  Finska  Kennelklubbens 
Tidskrift  1937 s. 146  ja  1938 s. 148. 

249. Suomen Kennelklubin Aikakauskirjat  1937 
s. 115  ja  1938 s. 1-3.  Jatkossa lehti palasi 
samaan teemaan  1939 s. 31  ja näyttelysivuil-
la  114-110.  

.  250.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 
168.  

• 251.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
31.  

• 252.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirjat  1938 
s. 205  ja  1939 s. 19-21, 32  ja  36.  Finska  
Kennelklubbens Tidskrift  1936 s. 97-98  ja 

• 1938 s. 199.  
• 253.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1936 s. 

314-317  ja  Finska  Kennelklubbens Tidskrift 
• 1936 s. 311-313. 

254.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1937 s. 
196-197  ja  321.  

• 255.  Tämä Marjaniemen kennelin paras siitos-
narttu joutui kärsimään sittemmin suuresti 
sota-ajasta kyvykkäimpien uroskoirien läh-
dettyä sotaan, minkä ohella sen epäonni jat-
kui sairasteluna, joten  se  oli päästettävä 
kärsimyksistään joulukuussa  1942.  Palve-
luskoiralehti  1943 s. 77. 

256.  Suomen Kennelklubin kirjejäljennökset  20. 
4. 1939.  Suomen Kennelliiton arkisto. Suo- • 

, 	men  Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 82.  
.  257.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935 s. 26-29.  
• 258.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935 s. 132-140.  
• 259.  Sukulaisuus oli myös käytännöllistä, sillä 

suojeluskuntien koiratyö oli suurelta osin  sa- 
• manlaista kuin kenneljärjestöissä harjoitettu. 

Tosin palveluskoirakokeet eivät kattaneet ai- 
- 	van  sellaisinaan kaikkia suojeluskuntien teh- 
• täviä, sillä suojeluskunnissa oli viesti-,  lää-
•  kintä- ja vetokoirien ohella partio- ja vartio-

koiria. Poliisikoiria ei tunnettu. Palveluskoi-
ra. Tottelevaisuus- ja erikoistehtävät. Tam-
pereen suojeluskunta.  2.  vk.  Tampere 1934, 
passim.  

• 260.  Suomen Kennelliiton Rotukirja  I s. 122-128.  
• 261.  Marjaniemen koirat olivat mukana monissa 

kotimaisissa pitkissä elokuvissa ja niistä teh-
• tiin lyhytfilmi. Esim. Suomen Kennelliiton 

Julkaisu  1938 s. 63. 
262. Suomen Kennelliiton 10-vuotisjuhlajulkai-

su.  Helsinki 1945 S. 68-70. 
263. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936 s. 80-82. 
264. Suomen Kennelliiton Julkaisut  1936 s. 118, 

125  ja  301.  
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Vasemmalla keskusteleva ma-
juri Gustaf Degerstedt oli so-
tavuosina valtion sotakoira-
työn keskeinen johtaja sekä 
vapaa-aikanaankin innokas 
palveluskoirien kehittäjä. Va-
lokuva Eläinlääketieteen his-
torian museo. 

minnan kannalta käänteentekevä, sillä 
elokuussa Palveluskoiraliitto luopui it-
senäisyydestään ja liittyi Suomen Ken-
nelliittoon, vaikka sen alkuperäisenä tar-
koituksena oli ollut toimia riippumatto-
mana. Toinen vuoden merkkitapaus oli 
valtion palveluskoiratoimikunnan asetta-
minen; siinä oli edustajat sisäministeriös-
tä, puolustusvoimista ja rajavartiostosta. 
Koska palveluskoiratyö oli ensin pirstou-
tunut kahteen keskusjärjestöön ja sitten 
niiden rinnalle oli vielä syntynyt itsenäi-
nen Palveluskoiraliitto, valtio lähti kes-
kittämään omaa hallintoaan. Toimikun-
nassa oli tuttuja koiraharrastajia, ennen 
muuta Gustaf Degerstedt ja Torsten Rai- 
ta.267  

Näiden muutosten voi katsoa vaikutta-
neen eri tavoin. Valtion monien koiratar-
hojen saattaminen kiinteään yhteistyö-
hön keskenään ja toimikunnan nousemi-
nen palveluskoira-alan käytännön toi- 

minnan kehittäjäksi oli myönteistä. Po-
liittisesti levoton  1930-luku oli vaatimas-
sa lisää poliisikoiria, rajavartiostolla oli 
paljon tekemistä yliloikkareiden ja jär-
jestäytynyttä elämää pakoilleiden epäso-
siaalisten henkilöiden valvojana, ja Eu-
roopan militarisoituessa sekä armeija että 
suojeluskunnat tehostivat toimintaansa. 
Toimikunnan tavoitteena oli pitää  kortis-
toa  kaikista Suomen palveluskoirista, jot-
ta sekä valtion että muiden tahojen koirat 
saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen 
käyttöön.268  

Toisaalta jo Palveluskoiraliiton synty 
ja erityisesti sen liittyminen Kennelliit-
toon heikensivät alan kehitystä. Palvelus-
koiraliiton tavoite erityisesti koiraurhei-
lun edistäjänä oli tosin hyvä — sen liepeil-
le syntyi muutakin urheilua, sillä esimer-
kiksi Lahdessa paikallinen armeijakoira-
yhdistys otti ohjelmaansa myös suunnis-
tuksen269  — mutta liiton lähtökohta oli  
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epämääräinen ja kokonaisuus hahmotta-
maton. Se joutui toimimaan pitkään il-
man omaa budjettia, vain noin 400 tilaa-
jaa saaneen lehden varassa, eikä valtio 
myöntänyt sille tukea ennen vuotta 
1938.270  

Palveluskoiraliiton hajanaisuus puhut-
ti  sitä itseäänkin, varsinkin Gustaf Deger-
stedtin tehtyä I937 esityksen Kennelklu-
bin kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä. 
Jäsenkenttä näki tilanteen monin eri ta-
voin. Jotkut katsoivat, ettei Palveluskoi-
raliitto ollut Kennelliiton alaosasto, vaan 
se sai päättää asioistaan itse, mistä syystä 
sen oli mahdollista ja myös hyödyllistä 
solmia suhteet myös Kennelklubiin. Osa 
pelästyi Kennelklubin kanssa suunnitel-
lun yhteistyön repivän Palveluskoira-
liiton hajalle.27  

Hajanaisuus selittää sitä, että toisin 
kuin muut koirarodut, palveluskoirien 
kenneltoiminta taantui 1930-luvulla. 
Vuonna 1935 kokeissa oli yhteensä 170 
osanottajaa, joista eri koiria noin 100. 
Luvussa olivat mukana myös Kennelklu-
bin kokeet. Tilannetta pidettiin muuten 
hyvänä, mutta lääkintäkoiria haluttiin li-
sää.272  

Seuraavana vuonna kokeita pidettiin 
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kouvolas-
sa ja Viipurissa, mutta osallistujien mää-
rää ei kerrottu. Palveluskoiraliitossa oli 7 
jäsenyhdistystä ja näissä 298 jäsentä.273  

Huomio kiintyi menestyneimpiin koiriin; 
Suomen ensimmäinenä viestivalio Rai-
mo Marjaniemen Marski antoi hauskan 
5-vuotishaastattelun.274  

Vuonna 1937 toiminnan taantuminen 
oli myönnettävä, sillä kokeissa oli 32 koi-
raa vähemmän kuin edellisenä vuonna; 
Viipurin perinteiset kokeet oli siirretty 
Mikkeliin. Seuraavan vuoden tilanne oli 
vielä huonompi ja mikä kielteisintä, eri-
tyisesti nuoret koirat puuttuivat. Ösanot-
tajien lukumäärän ohella myös koirien 
laatu heikkeni huolestuttavasti, sillä en- 

nen talvisotaa järjestyissä suojeluskun-
tien ja yksityisten koiranomistajien ker-
tausharjoituksissa todettiin peräti 40  %:n  
pelkäävän ammuntaa.275  

Miksi palveluskoiratoiminta taantui? 
Lopullista syytä on vaikea määritellä, 
mutta jälkikäteen arvostellen Palvelus-
koiraliiton piirissä tuntuu olleen paljon 
poikamaista leikkimieltä, ei niinkään va-
kavaa paneutumista työhön. Åjatuksia 
houkutteli jopa jääkarhujen opettaminen 
vetäjiksi.276  Paikkakunnan lasten viemi-
nen ajelulle27  oli varmasti riemastuttavaa 
mutta ei kehittävää. 

Lisäksi on muistettava palveluskoira-
työn, erityisesti 1930-luvulla armeijan 
käytännön tarpeisiin suunniteltuna, vaa-
tivan koiran kouluttajilta paljon aikaa ja 
kärsivällisyyttä sekä myös aivan eri ta-
valla uhrauksia kuin metsästyskoirahar-
rastus. Jo viestikoe vaati koiran lisäksi 
kaksi miestä, muut vielä enemmän. 

Myös sekä erillisen Palveluskoiraliiton 
muodostuminen että sen liittyminen 

265. Näin totesi sekä armeijalle että  Margarita  
Särkälle Saksasta koiria ostamaan lähtenyt  
N.  Toivonen. Suomen Kennelliiton Julkaisu 
1938 s. 341-347. 

266. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1936 s. 91-
92. 

267. Suomen Palveluskoiraliiton kirjoittajalle toi-
mittamaa aineistoa. 

268. Palveluskoiralehti 1937 s. 32-33. 
269. Palveluskoiralehti 1937 s. 21. 
270. Palveluskoiralehti 1936 s. 1, 1937 s. 72 sekä 

1938 s. 16 ja 52. 
271. Palveluskoiralehti 1937 s. 80 - 86. 
272. Palveluskoiralehti 1926 s. 4. Lääkintäkoiriin 

palattiin myöhemminkin, sama 1937 s. 17-
20ja 62. 

273. Palveluskoiralehti 1937 s. 74-75. 
274. Palveluskoiralehti 1938 s. 39-41. 
275. Palveluskoiralehti 1938 s. 2-3 sekä 1939 s. 2 

ja 53. 
276. Palveluskoiralehti 1937 s. 15-16. 
277. Palveluskoiralehti 1939 s. 52. 
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Kennelliittoon olivat heikentämässä tu-
loksia.  Vain  omaan erikoislehteensä tyy-
tyneet lukijat eivät välttämättä seuran-
neet yleistä kennelalan kehitystä; lehti si-
vuutti täysin liitoksen ja suurelta osin 
myös tuomarikoulutuksen sekä sääntöjen 
tulkitsemisen. Myös Kennelliitto unohti 
palveluskoirat lähes täysin sekä lehtensä 
sivuilta että kokouksistaan. Poikkeukse-
na oli  vain  Åntti Tantun  1937  järjestämät 
saksanpaimenkoirien tuomarikurssit.278  

Toisin kuin Kennelklubissa, muita pal-
veluskoirarotuja kuin saksanpaimenkoi-
ria ei esitelty Kennelliiton julkaisussa, 
vaikka niitä rotukirjaan mahtuikin. Vai-
kenemista selittänee  se,  että tunnetuim-
mat omistajat kuuluivat myös Kennel-
klubiin.229  

Seurakoirat  

Sekä metsästys- että palveluskoiria har-
rastettiin molemmissa kilpailevissa ken-
neljärjestöissä ennen toista maailmanso-
taa enemmän koirien käyttöominaisuuk-
sien kuin ulkonäön kehittämiseksi. Pys-
tykorvat, ajokoirat ja kanakoirat koettiin 
sitä paremmiksi, mitä enemmän niistä oli 
iloa metsässä ja kentällä. Palveluskoiran 
aryo määräytyi sen tottelevaisuuden, us-
kollisuuden ja harjaantuneisuuden mu-
kaan. Kauneus ja hyvä ulkonäkö olivat 
toissijaisia, mikäli koiraa ei voitu ottaa mu-
kaan isännän harrastuksiin; emäntiä näiden 
rotujen käyttäjinä oli  vain  harvoja. 

Seurakoirien laita oli toisin, sillä ne 
olivat käytännön avuksi korkeintaan ta-
lonvahteina tai poikkeustapauksissa myös 
metsällä. Pääasiallisesti seurakoiria pi-
dettiin  vain  omistajiensa lemmikkeinä ja 
samalla  I930-luvulla usein statussymbo-
leinakin, suoranaisena ylellisyytenä. 
Ömistajat olivat valmiita käyttämään nii-
hin rahaa ja aikaa odottamatta muuta 
kuin omistamisen iloa, koiran seuraa ja  

lähimmäisten arvostusta. Eri rotuja tun-
nettiin paljon, mutta monien rotujen koi- 
ria oli Suomessa  vain  muutamia. Jalostus 
edellytti tästä syystä tiiviitä ulkomaisia 
suhteita, mikä oli puolestaan karsimassa 
omistajakuntaa. 

Kansainvälisen yhteistyön takia seura-
koiratyö sopi paljon luontevammin ylä-
luokkaiseen ja suurelta osin ruotsinkieli-
seen Kennelklubiin kuin suomenkieli-
seen Kennelliittoon. Tosin Klubinkin pii-
rissä saatettiin ajatella pystykorvan riittä-
vän yhtä hyvin vahdiksi, metsästystove-
riksi kuin seuraksikin.280  

Suomen Kennelklubissa seurakoirat 
kokonaisuudessaan olivat saavuttaneet 
varsin merkittävän aseman, sillä rotukir-
jan koirista niitä oli vuonna  1935  lähes 
puolet, yli  44  %. Suosituimpia olivat ter-
rierit, yhteensä yli  200  kappaletta ja  8  eri 
rotua; karkeakarvaiset foxterrierit olivat 
yhtä yleisiä kuin pystykorvat. 

Lukumäärästään huolimatta seura-
koirat eivät päässeet  1930-luvun puolivä-
lissä samassa määrin esiin kuin metsäs-
tys- ja palveluskoirat, koska seurakoirat 
voivat osallistua ainoastaan näyttelyihin, 
eivät mäyräkoiria lukuun ottamatta 
kokeisiin tai kilpailuihin. Niinpä  on  ym-
märrettävää, että siinä missä pystykorvia 
varten oli  13,  ajokoiria  15,  kanakoiria  15  
ja palveluskoiria  8  tuomaria, kaikille 
seurakoiraroduille riitti yhteensä  14  tuo-
maria.281  Julkaisun palstoillakin seura-
koirat jäivät toisten rotujen jalkoihin.'-82  

Keskeisintä Suomen Kennellubin seu-
rakoiratyössä oli kansainvälisyys. Tämä 
näkyy jo koirien nimistäkin — ranskan-
bulldoggi oli hauskasti  Maurice Cheva-
lier de la  Frontiere283  — ja monesta muusta 
asiasta. Kennelklubi yhtenäisti rotumää-
ritelmänsä kansainvälisten standardien 
mukaisiksi. Tämä merkitsi tanskandog-
gien jakamista  2  ryhmään, harlekiineihin 
ja muihin,284  villakoirien ja snautsereiden 
ryhmittämistä  kokoj  en  mukaan vuonna 
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• 
•  

1936285  ja läikikkään bokserin hyväksy-
mistä seuraavana vuonna.286  Cockerspa-
nielit jaettiin värien mukaan  1938.2'  

Kansainvälisyyttä osoittaa sekin, ettei 
näitä tietoja vaivauduttu levittämään 
ruotsinkieliselle lukijakunnalle, sillä hei-
dän odotettiin seuraavan kotimaisen leh-
den lisäksi ulkomaisia julkaisuja. 

Kansainvälisyys näkyi myös runsaina 
ja suoranaisina kontakteina. Ruotsalaiset 
kävivät valloittamassa mäyräkoirien ja 
foxterrierien luolakokeet, joista oli Suo-
messa kiinnostunut aluksi tuskin kukaan 
muu kuin vuorineuvos Petter Forsström. 
Pian osanottajat olivat kuitenkin suoma-
laisia, ja samalla laji naisistui.288  Koiria 
tuotiin ulkomailta Suomeen hyvin vilk-
kaasti, mutta täältä oli myös vientiä.289  

Ösittain koiria tarjottiin enemmän Suo-
meen kuin voitiin ottaa vastaan.290  Näyt-
telytuomareitakin saatiin ulkomailta, 
erityisesti ruotsalainen vapaaherra Leu-
husen, ja täältä lähti tuomareita Baltiaan. 
Muutenkin suomalaiset koiraharrastajat 
matkustivat ahkerasti. Täällä seurattiin tii-
viisti ulkomaisia tapahtumia Åmerikkaa 
myöten — samalla kadehdittiin ruotsa-
laisten taloudellisia mahdollisuuksia — ja 
lähetettiin koiria rajojen yli näyttelyihin."1 

Menettäessään jäseniään metsästys- ja 
palveluskoiraharrastajien piiristä uudelle 
Kennelliitolle vanha Kennelklubi ryhtyi 
kiinnittämään seurakoirapuoleen entistä 
enemmän huomiota. Erityisesti suomen-
kieliselle lukijakunnalle katsottiin tarkoi-
tuksenmukaiseksi esitellä sekä tunne-
tuimpia koirankasvattajia että uusia rotu-
ja. Ensimmäisenä lukijat saivat tutustua 
bullterrieriin, tehokkaaseen rotantappa-
jaan, ja sittemmin moniin muihin rotui-
hin.292  Ruotsinkielisen lukijakunnan ei 
katsottu lukumäärästään huolimatta kai-
vanneen tällaisia yleisselostuksia; osit-
tain toisen kotimaisen kielen osaajat 
näyttävät tietäneen koirista enemmän 
kuin Klubin hallitus. 

278. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937 s. 125. 
279. Vahtimestari  V.  Salvianderin dobermanni 

Joen Riku osallistui jopa palvelukoirakokei- 
siin. Maineikkaimpia koirien omistajia olivat 
arkkitehti Kaarlo Niverä dobermanneineen 
sekä neiti  K.  Ekholm Saksasta ja Ruotsista 
tuomine suursnautsereineen. Suomen Ken-
nelliiton Rotukirja  IV s. 238 —242. 

280. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935, 
s. 89. 

281. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935 s. 
59-61. 

282. Tämä koskee erityisesti Kennelklubin suo-
menkielistä julkaisua, jossa seurakoirat vi-
lahtivat  1935  esiin  vain  sivumennen vuosi-
kokousselostuksessa, niistä oli  1  myynti-il-
moitus,  1  varsinainen uutinen ja  2  näytte-
lyselostusta. Suomen Kennelklubin Aika-
kauskirja  1935 s. 50, 122, 131, 139  ja  153. 

283. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935 s. 
139. 

284. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
16. 9. 1935,  Suomen Kennelliiton arkisto ja 
Kennelklubin Aikakauskirja  1935 s. 131. 

285. Kennelklubin hallituksen pöytäkirjat  23. 5. 
1936  ja  15. 6. 1936.  Suomen Kennelliiton 
arkisto. Kennelklubin Aikakauskirja  1936 s. 
130. 

286. Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 115. 
287. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  

7.4. 1938.  Suomen Kennelliiton arkisto.  
288. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 

116, 193-195  — ruotsalainen koira saavutti 
tällöin kansainväliseen käyttökoiravalion ar-
voon vaaditun tuloksen — ja  324, 1938 s. 58, 
191  ja  277-278  sekä  1986 s. 86  ja  123-127.  
Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1935 s. 
120-122, 1936 s. 309-310  ja  314-315, 1937 
s. 57  ja  193-195, 1938 s. 277-298  ja  1939 s. 
123-127.  Vuoden  1939  kokeeseen otti osaa  
5  karkeakarvaista ja  2  sileäkarvaista foxter-
rieriä sekä yksi mäyräkoira. Koirat jäivät 
tottumattomuuttaan osittain palkinnotta, sillä 
rouva Irja Siikavan  foxterrier  Princess Girl  
sai haistaa kettua vasta ensimmäisen kerran 
elämässään, joten "haju luolassa ei näyttänyt 
miellyttävän prinsessan nenää". Rouva  Mary  
Lavoniuksen  Sports Matador  suhtautui yhtä 
vastahakoisesti, sillä koiran kauniit silmät 
osoittivat sen pitävän kilpailuun osallistu-
mista loukkaavana.  

289. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1935 s. 
122, 1936 s. 312, 1937 s. 71  ja  116, 1938 s. 
25, 64, 86, 194  ja  223-225  sekä  1939 s. 
30-31  ja  87.  Finska  Kennelklubbens Tidsk-
rift  1935 s. 76  ja  219-220, 1936 s. 115, 158, 
252  ja  271, 1937 s. 31, 56, 127-128  ja  153, 
1938 s. 194  ja  1939 s. 24. 

290. Tukholmassa eläinlääketiedettä opiskellut 
Bror-Erik  Borenius tiedusteli  1937  kahdelle 
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Taulukko 7. Suomen Kennelklubin seurakoirat omistajiensa äidinkielen ja syntyperänsä 
maantieteen mukaan vuosina 1934-1939 

vuosi suomenkielinen % ruotsinkielinen tuontikoirat 
1934 155 38,7 252 20 
1935 I60 35,5 291 14 
1936 145 29,1 353 17 
1937 144 30,2 332 62 
1938 175 34,3 334 28 
1939 157 32,4 327 20  

Suomenkieliselle lukijakunnalle suun-
nattua valistusta ja muuta Kennelklubin 
seurakoiratoimintaa voi sanoa varsin on-
nistuneeksi, sillä toisin kuin metsästys- ja 
ajokoirapuolella Klubi pystyi säilyttä-
mään myös suomenkielisen jäsenistönsä. 
Valistukseen kuului koirarotujen esitte-
lyn ohella menestyneimpien kasvattajien 
haastattelut. Ensimmäisenä lukijat saivat 
tutustua kapteeni ja rouva  Gustaf  Manne-
liniin, jotka olivat tuoneet ulkomailta Ku-
losaareen koiria varten suunniteltuun ko-
tiinsa aluksi Suomen ensimmäisen aire-
dalen ja sen jälkeen pari irlanninsusi-
koiraa sekä sen jälkeen viisi cairnterrie-
riä, jotka menestyivät näyttelyissä jälke-
läisineen erinomaisesti. Neiti  Siri  Sunell 
keskittyi tanskandoggeihin, jotka hän 
suunnitteli aluksi kemikalikauppansa 
vahdeiksi, mutta joista hän kehitti  de  
Morny -kennelin ja rakensi  Canis-koira-
laitoksen. Hänkin toi koiria ulkomailta 
Birger af Forsellesin suosittelemasta 
kennelistä.293  

Jatkossa lukijakunnalle esiteltiin tuo-
marinrouva Margit Tötterman, ainoa si-
leäkarvaisten foxterrierin kasvattaja, jo-
ka oli aloittanut harrastuksensa jo  1917  ja 
tuotti jatkuvasti uusia koiria Englannis-
ta,294  sekä häntäkin hieman vanhemman 
karkeakarvaisten foxterrierien kehittäjän 
herra Niclas Gyllenbergin.295  Jatkossa 
sekä suomen- että ruotsinkielisessä leh-
dessä seurattiin erityisesti  Siri  Sunellin  

koirien menestystä hänen myydessään 
koiria ulkomaille.296  

Maailmansodan edellä suomenkieli-
selle lukijakunnalle esiteltiin uusia kas-
vattajia, erityisesti spanieleja kehittänyt 
agronomi Richard  Eager;  hänen tavoit-
teenaan oli terve, puhdasrotuinen, virkeä 
ja hyvinhoidettu koira.297  Rouva Åila 
Seeber kertoi snautsereistaan selittäen 
halunneensa harvinaisen rodun.298  Epäta-
vallisuus oli suhteellista, sillä snautserit 
eivät olleet kaikkein tuntemattomimpia 
koiria.299  Monet seurakoirien kasvattajat 
olivat jatkuvasti naisia.300  Ruotsinkieli-
selle lukijakunnalle tarjottiin eniten uuti-
sia rouva Ånna Eklundista ja hänen  of 
Highland  -skottlanninterrierikennelis-
tään, sekä myönteiseen että kielteiseen 
sävyyn. Hän ajautui jyrkkiin ristiriitoihin 
parissa näyttelyssä sekä tuotuaan huono-
kuntoisen koiran että oltuaan kampaajal-
la koiran esittelyaikaan, mutta toisaalta 
hänen koiriensa todettiin olevan Suomes-
sa aivan ylivoimaisen hyviä. Kokeneena 
kirjoittajana hän osasi puolustautua terä-
västi."1 

Määrällisesti seurakoirien harrastaja-
kunta oli pieni, sillä vilkkaanakin pidet-
tynä vuonna 1937 Suomeen tuotiin vain 
17 ulkomaista koiraa; toisaalta näytte-
lyissä esitettiin yhteensä 32 rodun edus-
tajia. Liitto-osaston talous sai enimmät 
varansa naisjäsenten ompeluseuran myy-
jäisistä.302  
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Laadullisesti Kennelklubin seurakoi-
ratyö oli vaihtelevaa. Ulkomailta tuodut 
koirat olivat huippuyksilöitä ja sinne on-
nistuttiin myös viemään laatukoiria. 
Useimmilla seurakoirien kasvattajilla oli 
sekä taloudellisia edellytyksiä että kieli-
taitoa ja muuta henkistä kapasiteettia 
omistautua harrastukselleen täysipainoi-
sesti. Toisaalta Suomen pienissä piireissä 
rodun taso myös laski herkästi, jos muu-
taman kasvattajan ote herpaantui.30i On-
gelmia oli myös koirien esittämisessä.304  
Koirien taso laski nuorten koirien myötä, 
mutta vakavimpana ongelmana oli satun-
naisuus. Jalostus perustui  vain  muutami-
en huippuyksilöiden siitoskäyttöön, ei 
määrätietoiseen verilinjojen tutkimi-
seen."5 Kepin ohella harrastajakunnalle 
tarjottiin porkkanaa tuomareiden antaes-
sa rohkaisuksi arvosteluissaan enemmän 
kiitoksia kuin moitteita."' 

Suomenkielinen Kennelliitto suhtautui 
seurakoiriin periaatteessa myötämieli-
sesti mutta näkökulma oli pääosin toinen 
kuin Klubin piirissä; vanhaenglannin-
lammaskoira nähtiin karhunpentuna, ei 
rotukoirana.307  Monet  seurakoirat pääsi-
vät mukaan jo ensimmäiseen valionäyt-
telyyn. Niiden omistajakunta oli kirja-
vaa, sillä osan omisti joku tunnettu met-
sästyskoiramies — ainoan länsiylämaan 
terrierin toi näyttelyyn pystykorvamies 
Åarne Louna — ja osa oli Kennelklubin 
kasvatteja, mutta mukana oli myös tek-
nikko  Edmund  Natusen tapaisia uusia 
koiraharrastajia ja ulkomailta tuotuja ro-
tukoiria. Rouva  M.  Classon toi näytte-
lyyn kaksi Englannista tuomaansa pekin-
geesiä.308  Englanti olikin tarkimmin seu-
rattu maa.309  

Metsästyskoirakeskeisyydestään huo-
limatta Kennelliitto halusi kehittää myös 
seurakoiratyötään. Lukijakunnalle pyrit-
tiin jakamaan valistusta yhtä hyvin  dog-
gin  hännän typistämisestä kuin spanieli-
en väreistäkin,31°minkä ohella seurakoiri- 

afgaanille ostajaa; tämän rodun koiria oli 
koko Skandinaviassa  vain  kolme. Bror-Erik  
Boreniuksen kirje maisteri Jääskeläiselle  s.  
d.  1937.  Saapuneet kirjeet. Suomen  Kennel-
liiton arkisto. 

• 291.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 
16-19, 229  ja  237.  Finska  Kennelklubbens 
Tidskrift  1935 s. 4,20-3,49-50,142-145  ja  
218, 1937 s. 71, 120-122, 123-127  ja  173— 

. 	175, 1938 s. 14-16  sekä  1939 s. 13-17, 24, 
37-38  ja  42-44.  

'  292.  Suomen Kennelliiton Aikakauskirja  1936 s.  
• 241-241.  Jatkossa otettiin esille snautserit, 

sama  1937 s. 91-94  ja welsch  corgi,  vaikkei 
sen todettu vetävän puoleensa, sama  s. 222-
223.  Foxterrieri sen sijaan sai hyvin myön-
teisen kuvauksen, sillä tämän koiran todettiin 
olevan parhaimmillaan kiukkuinen, luja ja 
notkea sekä terve ja vahva. Lhasaterrieri esi-
teltiin paljon lyhyemmin. Sama  1938 s. 7  ja  
16.  Jatkossa lukijoille kuvattiin  Irish Blue  
terrieri, Walesin terrieri ja Irlannin vesi-
spanieli sekä maltankoira, Ranskan bulldog-
gi ja Portugalin vesikoira. Sama  1938 s. 34, 
50-51,54-55,72-74,213-215  ja  233.  En-
nen sotaa esille nostettiin villakoira, mäyrä-
koirat, unkarilaiset rodut ja kääpiöpystykor- 

• vat.  Sama  1939 s. 11-13,48-49,168-169  ja  
178-181. 

293.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 
8  -  12.  

.  294.  Hän olisi saanut  1939  ansiomerkin  Kennel-
klubin  50-vuotisjuhlien yhteydessä, mutta 
hän katsoi, ettei voi ottaa huomionosoituksia 
vastaan, ennen kuin  on  ollut jäsenenä  20  
vuotta. Saapuneet kirjeet  1939,  n:o  55.  Suo-
men Kennelliiton arkisto. 
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 
47-48  ja  53-54.  Vuonna  1939  Margit Tötter-
man väitti Niclas Gyllenbergin tuoneen Suo-
meen enemmän koiria kuin kukaan muu. 
Saapuneet kirjeet  18. 5. 1939.  Suomen Ken- 

•
nelklubin arkisto. 

• 296.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1937 s. 
229  sekä  1939 s. 36  ja  87.  Finska  Kennel-
klubbens  Tidskrift  1935 s. 95.  Ruotsinkieli- 
sellä puolella seurattiin luonnollisesti tiiviisti 
myös toisten tässä mainittujen koiran- 
kasvattajien työtä. Cairnterrierin kiitettiin 
edistyneen tuonnin arviosta tavattomasti, 
maahan tuodut tanskandoggit edustivat ai- 
van eurooppalaista huippua ja rouva  Hjördis  
Mannelin myös vei koiria Ruotsiin, ei  vain  
ostanut ulkomailta. Osansa julkisuudesta sai 
myös Birger af Forselles.  Finska  Kennel- 
klubbens  Tidskrift  1935 s. 49-50  ja  219-220  
ja  1936 s. 252  ja  271.  —  Siri  Sunellin koira- 
kodin sairauksista sen sijaan luonnollisesti 
vaiettiin julkisuudessa. Koiria hoitanut eläin-
lääkäri  Wilfred  Hackmankin kertoi valitetta- 

• 

• 

•. 295.  
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Suuret seurakoirat olivat har-
vinaisia, mutta jonkin verran 
niitä oli Suomessa. Oscar 
Blomqvistin lemmikki oli nimel-
tään Roy. Valokuva Museovi-
rasto. 

en  vähäisyys herätti huolta. Koirien puu-
te huomattiin jo näyttelyn yhteydessä ja 
lopullisesti ensimmäisen rotukirjan il-
mestyttyä,311  ja niin Kennelliiton piiriin 
perustettiin Suomen Seurakoira- ja Ter-
rierikerho.  Edmund  Natusen johtaman 
yhdistyksen johtokuntaan ja muihin luot-
tamustehtäviin valittiin yleisesti tunnet-
tuja koiramiehiä ja -naisiakin Antti Tan-
tusta  Margarita  Särkkään.312  

Erillisestä yhdistyksestä huolimatta 
seurakoiratyö pääsi Kennelliitossa paljon 
heikommin esiin kuin vanhassa Klubis-
sa.313  Ja vaikka vuoden  1938  pääkirjoitus 
totesi seurakoiraväen järjestäytyneen 
määrätietoiseen työhön, yleishenki oli  

osittain vihamielinen: naisten väitettiin 
pilaavan koiria ja Seurakoira- ja Terrieri-
kerhoa painostettiin.314  Vähitellen myön-
teinen kirjoittelu oli kuitenkin voittamas-
sa. Lukijoille esiteltiin buldoggeja, bok-
sereita, vinttikoiria ja  dalmatian  koiria 
sekä Englannin hovin koiria, minkä ohel-
la näyttelyihin haluttiin lisää seurakoi-
ria.315  

Ennen pitkää seurakoiramiesten tar-
mokas työ alkoi kantaa hedelmää, vaikka 
ongelmana oli yleisen asenteellisuuden 
ohella tuomaripula. Näyttelypalkintoja 
saatiin tuntemattomalta lahjoittaj alta, 
minkä ohella kehitystä vauhditti yhteis-
työ Palveluskoiraliiton kanssa. Kun vielä 
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ulkomaisten seurakoirien todettiin ole-
van kalliita ja hienoja, jopa neljä kertaa 
ajokoiran hintaisia, lukijoille oli mahdol-
lista esitellä uusia rotuja paljon aikaisem- 

paa myönteisemmässä ilmapiirissä.316  

Toinen maailmansota kuitenkin katkaisi 
tämän myönteisen kehityksen.  

vasta pentutaudista  vain,  jos sitä häneltä eri-
tyisesti kysyttiin. Asiaa koskeva laaja kir-
jeenvaihto vuosilta  1937-1938.  Saapuneet 
kirjeet, Suomen Kennelliiton arkisto.  

297. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
17-19.  Hän omisti perheineen peräti  8  Muc  
Hill A.  B. -nimisiä koiria. Suomen  Kennel-
klubin rotukirja  1938 s. 51-53. 

298. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
53-54. 

299. Aila Seeberillä oli  5  snautseria, osittain  von  
Schwabenland-sukuisia, mutta häntä van-
hempia kasvattajia olivat esim.  Tor  Schau-
man ja rouva  M. Holzer.  Suomen Kennelklu-
bin Rotukirja  1938 s. 129-131.  Toisaalta 
snautsereita ei välttämättä ollut näyttelyissä 
samassa suhteessa kuin rotukirjoissa, koska 
kasvattajien kesken syntyi niin kiivasta suu-
kopua, että osa heistä kieltäytyi esittämästä 
koiriaan julkisesti. Saapuneet kirjeet  20. 2. 
1938  ja  30. 9. 1938.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

300. Vuonna  1938  lukijoille esiteltiin  Anna-Lisa  
Rajalin ja Brita  Laurén  ja kuvattiin samalla 
koiranhankkimisen motiivi: koska tuleva 
koiranomistaja kuului Liitto-Osastoon, hän 
ei ajan mittaan kehdannut olla hankkimatta 
omaa koiraa. Suomen Kennelklubin Aika-
kauskirja  1938 s. 226-228. 

301. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1936 s. 
166, 186-188, 197-202, 263-264, 284-285, 
288-290  ja  316-320. 1937 s. 13, 38-39, 92  
ja  120-122. 1938 s. 18.  Suomenkieliselle 
lukijakunnalle hän esiintyi  vain  trimmauk-
sen, toaletin ja astutuksen tarjoana. Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1938 s. 235. 

302. Liitto-Osaston vuosikertomus  1937.  Saapu-
neet kirjeet. Suomen Kennelliiton arkisto.  

303. Vuoden  1935  näyttelyn yhteydessä nostettiin 
kiitettäviksi esimerkeiksi Drägsbyn kartanon 
vapaaherratar  Fanny  Munck, joka oli aloitta- 

nut  irlanninterrierien jalostamisen muuta-
masta huippuyksilöstä, ja insinööri  Victor  
Schauman Pietarsaaresta, koska hän oli tuo-
nut maahan Bautz  von  Stahlwerkin.  Finska  
Kennelklubbens Tidskrift  1935 s. 165-169. 

304. Tästä asiasta kirjoitettiin usein, esim.  Finska  
Kennelklubbens Tidskrift  1935 s. 200  -  213.  
Koirat saatettiin esitellä likaisina eikä ruotsa-
laisia ohjeita noudatettu. Suomen  Kennel-
klubin Aikakauskirja  1937 s. 249-269. 

305. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1937 s. 79  
ja  1938 s. 1. 

306. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1938 s. 
145. 

307. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1935 s. 111.  -
Samaa henkeä oli suositus, jonka mukaan 
koirista kiinnostuneen naisenkin sopi ottaa 
pyssy käteen ja lähteä metsälle. Sama  s. 164-
165. 

308. Suomen Kennelliiton ensimmäinen valio-
näyttely Helsingissä Kaartin maneesissa tou-
kokuun  2-3  p:nä  1936.  Luettelo,  passim. 

309. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936 s. 125  ja  
301. 

310. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936 s. 28  ja  
123. 

311. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1936 s. 270. 
312. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1937 s. 17-18. 
313. Vuonna  1937  lukijat saivat tietoja  vain  koiri-

en trimmauksesta, doggien jakamisesta  2  
ryhmään ja Helsingin näyttelystä. Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1937 s. 33-37, 102-
109, 116  ja  162-167  sekä  206. 

314. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938 s. 43-48  
ja  92. 

315. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1938 s. 82-83  
ja  84-89. 

316. Suomen Kennelklubin Julkaisu  1938 s. 111-
112, 167-168, 234, 266, 278-279  ja  310-
313.  Sama  1939 s. 53, 91, 94-95, 133  ja  
199-200.  
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SOTA-AIKA 

Uudet olosuhteet 

Euroopan poliittiset vastakohtaisuudet 
kärjistyivät 1930-luvun lopussa kansal-
lissosialistisen Saksan näyttäessä soti-
laallista mahtiaan ja vallatessa yhä enem-
män elintilaa. Führerin valtakunnan nou-
su ja menestys oli herättänyt vuosikym-
menen mittaan suomalaisissa sekä ihai-
lua ja myötätuntoa että vastustusta ja pel-
koa. Samalla oli kavahdettu, äärivasem-
mistolaisia lukuun ottamatta, toista voi-
mistuvaa ja valloitushaluista maata ja sen 
ideolologiaa eli Neuvostoliittoa ja kom-
munismia. Vihollinenhan oli historian 
perinteiden mukaan hyökännyt aina itä-
rajan takaa. 

Ja idästä nousivat ilmaan marraskuun 
viimeisenä päivänä 1939 nekin lentoko-
neet ja muut hyökkääjät, jotka lähtivät 
pommittamaan Suomea; Neuvostoliitto 
yritti tosin kömpelösti naamioida offen-
siivinsa puolustukseksi. Suomi huomasi 
olevansa sodassa, jota kesti maaliskuu-
hun 1940 ja joka sai myöhemmin talvi-
sodan nimen. Äärimmäisen raskasta so-
tatalvea seurasi puolentoista vuoden epä-
varma rauhan aika, mutta toinen ja vielä 
pitempi sotakausi oli edessä. Jatkosota 
kesti kesäkuusta 1941 alkusyksyyn 1944, 
minkä jälkeen taisteltiin saksalaisia vas-
taan vielä marraskuuhun Lapissa. 

Suomen poliittinen johto oli valmis-
tautunut 1930-luvulla vihollisen hyök-
käykseen heikosti, kansa ei. Armeijan 
varustuksessa oli tuntuvia puutteita, mut-
ta vuoden 19I8 vapaussodan aikana ja 
osittain sen jälkeenkin syntyneet suoje- 

luskunnat ja Lotta Svärd -järjestöt olivat 
tehneet parikymmentä vuotta tehokasta 
maanpuolustustyötä. Ilman miesten suo-
jeluskuntia ja niiden ampuma-, hiihto- ja 
muita harjoituksia tai naisten lottien mo-
nipuolisia huoltovalmiuksia venäläiset 
olisivat miehittäneet maan. Nyt itsenäi-
syys säilyi, vaikka sotavuodet vaativat 
rintamilla ja niiden takana kymmeniä-
tuhansia ihmishenkiä ja pienensivät Suo-
men  pinta-alaa sekä aiheuttivat korvaa-
mattomia aineellisia ja henkisiä mene-
tyksiä. 

Kenneltoiminnan kannalta sodan ää-
rimmäiset ponnistelut merkitsivät sekä 
suurta vaaraa ja uhkaa että osittain myös 
mahdollisuuksia ja haasteita. Årmeijan ja 
suojeluskuntien koirille sota toi komen-
nukset rintamalle samoin kuin niiden oh-
jaaj illekin. Viranomaisten koirien tayoin 
muutkin palveluskoirat olivat saaneet 
suoraan käytännön tehtäviin ohjannutta 
koulutusta. Partiointiin, vartiointiin, vies-
tiin ja lääkintään opetetut saksanpaimen-
koirat ja eräät muutkin rotukoirat jou-
tuivat sodissa osoittamaan, missä määrin 
niiden saamasta opista oli hyötyä tositi-
lanteessa. 

Koulutettujen palveluskoirien ohella 
pitkinä sotavuosina muitakin koiria tar-
vittiin niin metsästyksen apuna kuin hal-
tijoidensa yleisen turvallisuuden takaaji-
na. Elintarvikepulan pahentuessa metsän 
riista koettiin yhä tärkeämmäksi, ja työ-
kykyisten miesten ollessa rintamalla ko-
tona olleet naiset, lapset ja vanhukset 
saattoivat tuntea suurta pelkoa, varsinkin 
vihollisen pudottamien desanttien mai- 
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neen levitessä. Koirista oli myös seuraa 
yks inäisille. 

Åsemasotavaiheessa armeijassakin kai-
vattiin muitakin kuin koulutettuja sota-
koiria. "Pyydän kohteliaimmin ensitilas-
sa  Åiredaleterrier-koirien omistajien 
esitteitä. Tarkoituksena  on  saada komp-
paniallemme tämänrotuinen koiran-
penikka maskotiksi. Korostan erityisesti 
asian kiireellisyyttä, kustannuskysymyk-
set kyllä järjestyvät." Näin kirjoitti  I. I.  
Suominen.'  

Koirien jalostuksen kannalta sotavuo-
det tarjosivat myös mahdollisuuksia, 
vaikkakin rajallisessa määrin.2 Koska Suo-
men armeija ylitti jatkosodassa vanhan 
valtakunnanrajan, sen miehistöllä oli ti-
laisuuksia tavoittaa myös aitoja karjalai-
sia koiria, erityisesti vanhojen pystykor-
varotujen edustajia. Sodan vanhetessa 
koirien tehtäväkenttä laajeni, kun palve-
luskoiria lähdettiin kouluttamaan sokei-
den oppaiksi. Sodan tuomiin mahdolli-
suuksiin voi laskea myös yleisen sovin-
nonhalun ja kansan eheytymisen. Vihol-
lisen hyökkäys vaimensi tehokkaasti pa-
rin edellisen vuosikymmenen poliittiset 
ja yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet. 

Talvi- ja jatkosodan suoranaiset ja Suo-
meen välillisestikin heijastuneet maail-
mansodan kielteiset vaikutukset olivat 
kuitenkin kennelmaailman kannalta mo-
nin verroin myönteisiä suuremmat. En-
nen muuta elintarvikepula koettiin suu-
reksi ongelmaksi: kun ihmisetkin joutui-
vat sotavuosien mittaan tyytymään yhä 
pienempiin korttiannoksiin ja yrittivät 
selviytyä hankkimalla kalliita mustan 
pörssin ruokatarpeita, koirat oli helppo 
kokea turhiksi ylellisyyseläimiksi, jopa 
lähes loisiksi. 

Mitä suurin pula oli myös polttoaineis-
ta, mikä vaikeutti suuresti suomalaisten 
liikkumista. Åutot kulkivat  vain  puu-
kaasulla, ja junat olivat täynnä sotilaita. 
Liikenneongelmat rajoittivat suuresti tai  

estivät lähes täysin kennelalan kokeiden 
ja näyttelyiden järjestämistä. Samalla so- 
ta hidasti ja supisti tiedonkulkua, sillä 
kirjapainot joutuivat vaikeuksiin miesten 
lähtiessä sotaan ja paperin jouduttua 
säännösteltäväksi. Sota katkaisi yhteyk-
siä, kun asekelpoiset miehet joutuivat 
kotiseuduiltaan vain kenttäpostin tavoi-
tettaviksi "sinne jonnekin". Yleiseuroop-
palaisesti sota pirstoi myös kansainväli-
siä kontakteja. Naiset määrättiin korvaa-
maan miesten työpanosta mitä moninai-
simmissa työtehtävissä, mutta heillä ei 
yleensä ollut miesten koulutusta, eikä 
heidän ollut muutenkaan mahdollista 
saavuttaa täysiä tuloksia sodan poik-
keusoloissa. 

Talvisota 

Jollei palveluskoiratyötä oteta huomi-
oon, kenneltoiminnassa ei osattu varau-
tua sotavuosiin. Kaikki työ oli normaali-
vauhdissa loppukesästä ja syksyllä I939: 
kokeita suunniteltiin ja näyttelyitä puu-
hattiin. Kennelklubissa elettiin toiveik-
kaan innostuksen aikaa, olihan keväällä 
vietetty 50-vuotispäiviä juhlanäyttelyin 
ja myös peräti 300 hengen illallisin il-
man, että järjestön talous olisi suurem-
min kärsinyt.3 Ruotsalaiset olivat tosin 
peruuttaneet ajokoiramaaottelun, joten 
siihen ei tarvinnut valmistautua.4 Yleisen 

1. I. I.  Suomisen kirje Suomen Kennelklubille s.  
a.  s.  d.  Saapuneet kirjeet. Suomen Kennelliiton 
arkisto. 

2. Asemasodan aikaan oli mahdollista opettaa 
mukaan otettu ajokoira metsästämään. Suo-
men Kennelliiton Julkaisu 1947 s. 285. 

3. Kennelklubin Aikakauskirja 1939 s. 67 ja 152. 
4. Svenska Kennelklubbenin kirje 29. 9. 1939. 

Suomen Kennelliiton arkisto, saapuneet kir-
jeet. 
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Suomen armeijalla oli satoja koiria rintamalla. Ne 
oli koulutettu ennen muuta viestiin, mutta käytän-
nössä koirista oli erityisesti hyötyä partioinnissa ja 
vartioissa. Opetetut sotakoirat olivat arvokkaita, jo-
ten niiden henkeä suojeltiin omin poteroin. Valoku-
va Eläinlääketieteen historian museo. 

tarmokkuuden vastapainoksi  vain  joku-
nen poikkeusyksilö ajatteli toisin; vuori-
neuvos Petter Forsströmillä ei ollut syys-
kuussa  1939  enää aikaa "tällä hetkellä 
vallitsevan vaikean tilanteen takia" ra-
kastamiinsa luolakokeisiin.5  Högforsin 
Tehdas Oy kieltäytyi antamasta autoja 
lokakuun ajokoirakokeisiin, mutta kutsui 
Kennelklubin muuten tervetulleeksi.6 

Syksyn  1939  mittaan poliittinen tilan-
ne kiristyi, vaikka yksittäisten henki-
löiden mielipiteet vaihtelivat.' Kanakoiri-
en kenttäkokeet ja derbykilpailu toteutui-
vat vielä lokakuun  7.  ja  8.  päivänä, ja 
samana päivänä pidettiin Reposaaren 
metsästysseuran ajokoirakokeet. Pysty-
korvien kilpailuja oli syksyllä  vain  Mou-
hijärvellä ja Ähtärissä, eikä kummassa-
kaan ollut kuin kaksi osanottajaa. Muu 
toiminta sen sijaan lamaantui; Liitto- 

osastonkin lähes pitämistä vailla ollut 
näyttely oli peruutettava.8  Kokeiden ja 
näyttelyiden' ohella sekä Kennelklubin 
että sen osastojen syyskokoukset jäivät 
pitämättä, eikä hallituskaan kokoontunut 
talvisodan aikana, vaan vasta huhtikuus-
sa  1940.  Kansainvälisiä kutsuja tuli vielä 
loppusyksystä,'0mutta niihin ei voitu vas-
tata myöntävästi. 

Talvisodan kuluessa pohjoismaiset ys-
tävät pyrkivät auttamaan Suomea.11 Ruot-
salainen rouva Myrhammer tarjoutui ot-
tamaan peräti  20  suomalaista koiraa hoi-
toonsa ja jopa hakemaan ne itse sodasta 
huolimatta. Tarjous jäi silti pelkäksi 
eleeksi, koska kanakoirien omistajat oli-
vat rintamalla ja parhaimmat seurakoirat 
olivat lähteneet pääkaupungista evak-
koon. Sen sijaan Ruotsin, Tanskan ja 
Englannin kennelväen järjestämillä ra-
hankeräyksillä oli todellista merkitystä 
Suomelle. Ruotsissa ne organisoi kreivi 
Björn  von Rosen  ja Englannissa  Kitty  
Ritson.  Tanskassa koiraväki osallistui 
Punaisen Ristin keräykseen.12  Nämä va-
rat oli kuitenkin tarkoitettu koko valta-
kunnalle, ei koiraväelle. 

Ulkomaisistakin pyrkimyksistä huoli- 
matta Kennelklubin toiminta pysähtyi lä- 
hes täysin sodan ajaksi. Koska jäsenmak- 
suja tai muita tuloja ei ollut, työtä oli 
lähes mahdotonta jatkaa.13  Åseiden vaiet-
tua Kennelklubin toimintaa lähdettiin 
käynnistämään uudelleen keväällä  1940.  
Syksyn  1939  aikakauskirjat päästiin pos-
tittamaan lukijoille vasta vuoden  1940  
puolella. Pitämättä jäänyttä vuosiko-
kousta oli ryhdyttävä järjestämään ja toi-
mistoa pyrittiin pitämään auki puolitoista 
tuntia päivässä.14  Vauhtiin pääsy oli hi-
dasta; ulkomaisiin kirjeisiin pystyttiin 
vastaamaan usein vasta parin kolmen 
kuukauden kuluttua.15  

Julkisuudessa sotaan suhtautuminen 
vaihteli kieliryhmittäin: ruotsalaisen leh-
den toimittaja suojeluskunnan kanslia- 
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päällikkö Ivar  Ekberg  päiväsi pääkirjoi-
tuksensa  3. 1. 1940  ja analysoi sodan luo-
maa tilannetta sekä monipuolisesti että 
dramaattisesti. Hän myös julkaisi tanska-
laisten lähettämän tunnepitoisen terveh-
dyksen, mutta suomenkielinen  Kennel-
klubin lukijakunta sai Viljo Jääskeläisen 
toimittamina lähes normaalit vaikkakin 
myöhästyneet vuoden  1939  numerot. Åi-
noa sotauutinen koski terrierinkasvattaja 
Niclas Gyllenbergin menehtymistä Hel-
singin pommituksissa.16  

Erikielisten suomalaisten toisistaan 
poikkeava suhtautuminen talvisotaan tu-
lee vielä selvemmin julki verrattaessa 
kaksikielisen Kennelklubin ruotsinkielis-
ten asennetta kokonaan suomenkieliseen 
Kennelliittoon, sillä tämän nuoremman 
järjestön piirissä vallitsi rauhallinen tun-
nelma. Liiton maltillisuus  on  ymmärret-
tävää osittain sen takia, että sen toiminta 
oli päässyt vauhtiin juuri sodan alla; Lii-
ton oman käsityksen mukaan harrastus 
oli vasta nyt leviämässä kansan laajoihin 
kerroksiin. Tästä syystä Kennelliitto vaa-
ti jäsenkenttäänsä talvisodan sytyttyä 
ponnistelemaan miehekkäästi kaikella 
tarmolla, sillä olosuhteet olivat kieltä-
mättä vaikeat mutta eivät ylivoimaiset. 
Kunnon metsästäjien piti päästä kokei-
siinsa velttoilematta, autopulasta välittä-
mättä." 

Vetoomukset olivat kuitenkin turhia, 
sillä Kennelliitonkin toiminta väistyi 
"isänmaan puolustamisen pyhän ja kai-
kille yhteisen velvollisuuden tieltä". 
Näyttelyt, kilpailut ja kokeet jäivät täysin 
pitämättä eikä kurssejakaan ollut mah-
dollista järjestää; ainoastaan toimisto py-
syttiin pitämään osittain auki turvautu-
malla tilapäisjärjestelyihin.'s  

5. Saapuneet kirjeet  6.9. 1939.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

6. Saapuneet kirjeet  27.9. 1939.  Suomen  Kennel- 
liiton arkisto.  

7. Esim.  Gustaf  Stormåns  piti vielä marraskuun 
puolivälissä venäläisiä niin viisaina, etteivät  
he  erehdy käymään talvisotaa vaan Suomella 
oli hengähdysaikaa ainakin kevääseen.  Gustaf  
Stormånsin kirje  13. 11. 1939.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto, saapuneet kirjeet.  

8. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
28. 

9. Kennelklubin hallitus oli pahoillaan, kun  se  
joutui peruuttamaan kokeita. Kennelklubin 
hallituksen pöytäkirja  12. 9. 1939  pykälä  5.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

10. Esim. Norjaan pyydettiin osallistujia näytte-
lyyn marraskuussa  1939  saapuneessa kirjees-
sä. Suomen Kennelliiton arkisto.  

11. Suomen armeija sai vahvistusta muun muassa 
ruotsalaisista vapaaehtoisista. Heissä oli myös 
koiramiehiä; eräs vapaaehtoinen vei muka-
naan Ruotsiin Ukintyttö-nimiseksi käsittä-
mänsä kennelin pentuja. Saapuneet kirjeet  27. 
10. 1942.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

12. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1941 s. 66-
67.  Tästä  vain  aikeeksi jääneestä Kennelklu-
bin organisoitavaksi tarjotusta suunnitelmasta 
huolimatta  on  luonnollisesti mahdollista, että 
koiria lähti maan rajojen yli yksityisesti. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 18-
19.  Rauhan jälkeenkin ulkomailta tuli avuntar-
jouksia. Esim. varatuomari  Harald  Hoving ky-
syi Tukholmasta elokuussa  1940,  mitä hän voi 
tehdä. Saapuneet kirjeet  15. 8. 1940.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

13. Valaisevin dokumentti tältä kaudelta  on Gus-
taf  Stormånsin kirje tammikuulta  1940,  jolloin 
hän kertoo maksaneensa viimeisillä rahoilla 
vuokran helmikuulta, mutta sen jälkeinen tule-
vaisuus  on  täysi arvoitus. Saapuneet kirjeet, 
Suomen Kennelliiton arkisto.  

14. Toimisto oli mahdollista pitää avoinna tohto-
rinna Margit Töttermanin luvattua apuaan. 
Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  2. 4. 
1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

15. Varsinkaan Ruotsissa ei tunnuttu yleisesti ta-
juttavan Suomen poikkeusoloja, joiden takia 
täällä ei pystytty vastaamaan kaikkiin yksittäi-
siin koiratiedusteluihin sodan aikana eikä edes 
heti rauhan tultuakaan. Rouva  Elfe  Tegnérin 
kanssa käyty kirjeenvaihto. Suomen  Kennel-
liiton arkisto. 
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Välirauhan aika 

Talvisota oli ruotsinkieliselle  kennel-
väelle henkisesti suurempi koettelemus 
kuin suomenkieliselle, sillä kielitaitoi-
nen, sekä pohjoismaiseen että eurooppa-
laiseen yhteistyöhön tottunut säätyläisvä-
estö ajatteli sotaa ja Suomen ulkopoliit-
tista asemaa analyyttisemmin kuin peri-
vihollisen kanssa tappelemiseen keskit-
tynyt ja enemmän omaan voimaansa luot-
tanut suomalaisväestö. Järjestöjen väli-
nen ero tuli selvästi näkyviin välirauhan 
jälkeen, sillä Kennelliitto näki ongelmat 
ennen muuta käytännöllisinä: nyt oli kiin-
nitettävä erityishuomio menetetyn Karja-
lan kenneltoimintaan. Siirtolaisille suosi-
teltiin kolme mahdollisuutta: pienet ja 
vähävaraiset seurat voivat olla tekemättä 
mitään, mutta suurempien ja varakkaam-
pien yhdistysten oli syytä pyrkiä järjestä-
mään toimintansa ja erityisesti varojensa 
hoito. Yksityisten jäsenten toivottiin py-
syvän Kennelliiton jäseninä ja liittyvän 
asuinpaikkakuntiensa järjestöihin.19  

Molemmat kenneljärjestöt pyrkivät 
talvisodan jälkeen kartoittamaan jäsen-
kenttänsä ja rotukoirien kokemat mene-
tykset, minkä ohella toiminta haluttiin 
käynnistää mahdollisimman nopeasti ja 
tehokkaasti. Sota-aika koetteli Kennel-
klubia suuresti, mutta toisaalta sen jäsen-
määrä oli ollut laskemassa jo ennen Mai-
nilan laukauksia. Vuonna 1939 järjestös-
sä oli ollut yli 900 vuosijäsentä, mutta 
seuraavassa tilastossa vuonna 1940 heitä 
oli vain 780. Heidän lisäkseen järjestöön 
kuului 75 elinikäistä ja 6 kunniajäsentä 
sekä 31 liittoutunutta yhdistystä.20  Uusia 
kennelnimiä myönnettiin 1940 vain nel-
jälle anojalle.' Varsinkin syksystä 1940 
toiminta virkistyi siinä määrin, että Ken-
nelklubiin tuli kymmenkunta uutta jäsen-
tä, enimmäkseen ruotsinkielisiä ja helsin-
kiläisiä." Talvisota vei siis paljon enem-
män jäseniä kuin sodan jälkeen saatiin  

uusia; sodan aikana kuoli  32  jäsentä, jois-
ta  10  kaatui.' 

Kennelklubi halusi palauttaa talviso-
dan mentyä toimintansa entisiin uomiin, 
mutta tämä ei ollut täysin mahdollista. 
Vaikka sotatoimet olivat päättyneet, pu-
la-aika ja erikoisolot jatkuivat maailman-
sodan loppuun ja osittain sen ylikin. Ta-
lous tuotti ongelmia, koska jäsenmaksut 
viivästyivät sodan takia. Toisaalta touko-
kuussa  1940  Helsingissä  41  jäsenen voi-
min pidetty yhdistetty vuoden  1939  syys-
kokous ja vuoden  I940  vuosikokous pää-
si toteamaan tyytyväisenä vuoden  1939  
tilinpäätöksen näyttävän lähes tyydyttä-
vältä. Tuloja oli etukäteen budjetoitu  127 
100  mk, mutta niitä oli kertynyt hieman 
enemmän,  129 500  mk. Runsaat lahjoi-
tukset olivat korvanneet saamatta jääneet 
erät. Toisaalta Kennelklubi oli joutunut 
käyttämään pääomaansa, joten vuoden  
1940  toimintaan suunniteltiin  vain 88 
900  mk; kaikessa piti noudattaa mahdol-
lisimman suurta säästäväisyyttä.24  Pian 
kokouksen jälkeen Kennelklubin raha-
asioita todettiin hoidetun niin harrasteli-
jamaisesti, että kaikki tilinpitojärjestel-
mät oli uusittava.25  Sodan poikkeusolois-
sa vuosien  1939  ja  1940  rotukirja päätet-
tiin julkaista vasta vuoden  1941  puolel-
la.'6  

Näyttelyiden järjestäminen ja muu ta-
valliseen toimintaan palaaminen koettiin 
Kennelklubissa ongelmalliseksi: toisaal-
ta jäsenkentän parissa oli jatkuvasti intoa 
ja halua, mutta toisaalta sota-ajan tuomat 
yleiset rajoitukset koettiin pääkaupungis-
ta päin asioita katseltaessa lähes ylivoi-
maisilta. Tässä tilanteessa Kennelklubi 
päätyi suosittelemaan jäsenistölleen pai-
kallisten arvostelutilaisuuksien järjes-
tämistä, joko jäsenten kesken tai yhdis-
tysten toimin. Åjatuksen esitti ensim-
mäisenä rouva  Ånna Eklund."  

Kennelklubin jäsenistössä oli välirau-
han aikana erilaisia näkemyksiä. Ösa 
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suhtautui sota-ajan tuomiin harmeihin 
kärsimättömästi,28  moitti järjestön johtoa 
saamattomuudesta ja halusi lisää toimin-
taa.29  Enemmistö oli kuitenkin käynnistä-
mässä toimintaa myönteisessä hengessä, 
oli kysymys sitten pystykorvista, ajo-
koirista tai muista roduista. Vaasassa py-
rittiin järjestämään sekä ajo- että kana-
koirien arvostelutilaisuus syyskuuhun 
1940, vaikka tuomarien saaminen oli pul-
mallista.30 Tämä näyttely onnistuikin; sii-
nä oli 51 koiraa. Muita ulkomuotoarvos-
telutilaisuuksia pidettiin syksyn mittaan 
Helsingissä - paikalla oli 96 koiraa 20 
rodusta - Hämeenlinnassa, Kokkolassa, 
Salossa, Luvialla ja Mouhijärvellä.31  

Kokeita oli helpompaa järjestää kuin 
näyttelyitä ja niitä kohtaan tunnettiin 
enemmän mielenkiintoa. Pystykorvan 
Ystävät ilmoittivat pitävänsä ainakin Äh-
tärin kokeet S.  E.  Multamäen mailla 
syyskuussa.32  Tämän ohella Kennelklubi 
piti omat kanakoirakokeensa syyskuussa 
Vantaalla, jossa oli paikalla peräti 16 koi-
raa. Muuten kanakoirilla oli sekä metsä-
että kenttäkokeensa ja derbynsä; kana-
koiramiesten olikin vaikea tajuta sota-
ajan tuomia hankaluuksia.33  Åjokoirako-
keita eri jäsenyhdistykset saivat aikaan 
kymmenen, Pohjanmaalla, Uudellamaal-
la, Hämeessä ja Satakunnassa.34  Itä-Suo-
mi oli menetetty täysin kilpailevalle jär-
jestölle,35  mutta muuten Kennelklubi 
saattoi olla välirauhan aikana suhteelli-
sen tyytyväinen tilanteeseensa. Vaikka 
jäsenmäärä oli laskenut ja elettiin mo-
nenlaisten vaikeuksien aikaa, toiminta ei 
täysin lamaantunut eikä Kennelklubi 
menettänyt luottamustaan.36  

Ösittain Kennelklubin toiminta oli 
sota-ajan poikkeusoloissa välirauhan jäl-
keen varovaista ja tietoisen hiljaista. Koi-
rien ruokintaan haluttiin puuttua julkises-
ti, mutta elintarvikekortteja ei sittenkään 
haluttu pyytää. Valtiovalta olisi näet saat-
tanut ryhtyä veron kiristyksiin 37  Tästä 

16. Finska  Kennelldubbens Tidskrift  I939 s. 153-
154.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1939 s. I85. 

17. Suomen Kennelliiton 
 
Julkaisu 1939 s. 265-

267. 
18. Suomen 

 
Kennelliiton Julkaisu 1939 s. 297-

298. 
19. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 1-4.  

Kirjoittaja Väinö Koistinen puhui omasta ko-
kemuksestaan, sillä hän oli itsekin siirtolaisia.  

20. Suomen Kennelklubin Aikakauskirjat  1940 s. 
26 -31  sekä  1941 s. 63  ja  70. 

21. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
14.  Sama asia Kennelklubin hallituksen pöytä-
kirjassa  15. 5. 1940.  Suomen Kennelliiton ar-
kisto. Hakijoista oli kolme Helsingistä eli rou-
va  Lilian  Rosenbröijer, herra Väinö Sutela ja 
rouva Inga Lundström. Ainoa pääkaupunki-
seudun ulkopuolinen uuden kennelnimen hal-
tija oli maisteri Torkel Hellström Uudesta-
kaarlepyystä. Suomen Kennelklubin Aika-
kauskirja  1941 s. 68. 

22. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirjat 
huhtikuu - joulukuu  1940.  Suomen Kennellii-
ton arkisto.  

23. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  I941 s. 71. 
24. Suomen Kennelklubin kokouksen pöytäkirja  

25.5. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  
25. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  

20.6. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  
26. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 15. 
27. Suomen Kennelklubin vuosikokouksen pöytä-

kirja  25. 5. 1940,  Suomen Kennelliiton arkis-
to. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 
s. l  ja  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1940 s.1. 

28. B. G.  Weckman moitti Kennelklubia hyvin 
kipakasti jäsenkorttien postituksen laimin-
lyönneistä. Hänet oli tosin ilmoitettu tal-
visodan aikana kadonneeksi, mutta kotona ol-
lut rouva olisi mielihyvin maksanut! Saapu-
neet kirjeet  10.5. 1941.  Suomen Kennelklubin 
arkisto.  

29. Tämän kritiikin ansiosta hallitus päätyi vuo-
den  1940  lopussa lisäämään toimiston au-
kioloaikoja. Suomen Kennelklubin hallituk-
sen pöytäkirja  18. 12. 1940.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

30. Saapuneet kirjeet  21. 8. 1940.  Jatkossa kir-
jeenvaihto koski marraskuussa pidettäviä 
nuorten ajokoirien metsästyskoetta. Saapuneet 
kirjeet  4. 11. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

31. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 
66-67. 

32. Saapuneet kirjeet  12. 6. 1940.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

33. Kanakoiraosaston kirje  15. 11. 1940.  Myös 
yksityiset kanakoiramiehet jatkoivat harras-
tustaan vaikeuksitta. Maisteri  H. G.  Standerts-
köld ilmoitti Vanaantaan kartanosta kolme 
englanninsetteriä rotukirjaan toukokuussa  1940  
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syystä oli tarkoituksenmukaista vain an-
taa jäsenistölle pula-ajan ruokintaa kos- 
kevia ohjeita.38  Toisaalta julkinen valta- 
kin  oli välttämässä turhaa julkisuutta: 
Ruotsin vapaaehtoisilta armeijalle saa- 
duista Jämtlannin koirista oli tarkoitus 
myydä 7-8 hirven metsästyskaudeksi 
mahdollisimman hiljaisesti. Kennelklubi 
välitti tiedon valikoiduille jäsenilleen." 

Maailmansota katkaisi myös kansain-
välisiä suhteita, mutta sota-ajan poik- 
keusoloista huolimatta kontakteja pyrit-
tiin pitämään yllä. FCI jatkoi toimintaan-
sa, mutta Helsingin ja Brysselin välinen 
kirjeenvaihto oli perin hidasta.40  Talviso-
dan jälkeen Kennelklubin mielenkiinto 
kohdistui myös Saksaan, jonka järjestö-
toiminnan uudistus esiteltiin varsin pe-
rusteellisesti.41  Ennen pitkää suomalaisia 
koiria rekisteröitiin Saksassa,42  ja Ken-
nelklubi sai kutsun Stuttgartin juhlalli-
suuksiin, "osoituksena Saksan ja Suomen 
läheisestä yhteisymmärryksestä — myös 
kennelalalla".43  Ennen jatkosotaa Ken-
nelklubi oli sekä säilyttämässä vanhat 
pohjoismaiset yhteytensä, pysyttämässä 
mahdollisuuksiensa mukaan kontaktinsa 
kansainväliseen FCI järjestöön ja suun-
tautumassa Suomen tulevaan aseveljeen; 
tämän ohella varsinkin ruotsinkielinen 
lukijakunta sai tietoja myös Åmerikan 
kehityksestä. 

Olennaisinta oli silti pyrkiä palautta-
maan mahdollisimman laajasti oma koti-
mainen perustoiminta. Käytännössä tä-
hän päästiin vasta vuoden 1941 puolella, 
jolloin oli määrä järjestää useita näytte-
lyitä ja kokeita ympäri maata. Näistä ehti 
kuitenkin toteutua vain klubin oma näyt-
tely Vaasassa ja arvostelutilaisuudet Hel-
singissä sekä Pietarsaaren ajokoiranäyt-
tely. Vaasassa oli hienosti 191 koiraa 22 
eri rodusta. Åikakauslehtiä julkaistiin 
edelleen, kokouksen pidettiin ja rotukir-
jaa toimitettiin, ongelmista huolimatta. 
Kennelklubin organisaatio pysytettiin  

ennallaan Harald Lindbladin jatkaessa 
puheenjohtajana, paikallishallitusten toi- 
miessa edelleen Varsinais-Suomessa, Sa-
takunnassa ja Uudellamaalla sekä viiden 
osaston jatkaessa työtään. Vuonna 1941 
Kennelklubissa oli 800 vuosijäsentä, 
joista 47 uusia, 75 elinkautisjäsentä ja 7 
kunniajäsentä sekä 28 liittoutunutta met- 
sästys- ja kennelyhdistystä ja vielä kolme 
ajokoirasiitosyhdistystä. Vuoden 1941 
aikana Klubiin liittoutui Mouhijärven 
metsästysseura; uusia kennelnimiä hy-
väksyttiin kolme.°4 

Suomenkielisen Kennelliiton toiminta 
oli sen sijaan kansallisempaa, vaikkei 
senkään nimenomaisena tarkoituksena 
ollut koskaan ollut pysyä ulkomaisten 
suhteiden ulkopuolella. Välirauhan aika-
na Kennelliiton kotimaisuus korostui en-
tisestään, sillä järjestön ensisijaisena teh-
tävänä oli kartoittaa jäsenkentän mene-
tykset ja auttaa varsinkin sekä yksityisiä 
siirtolaisia että luovutetun Karjalan yh-
distyksiä. Tarmokkaassa työssä suuntau-
duttiin avoimesti myös ulos päin: Ken-
nelliitto yritti saada koirille oman leipä-
kortin. Kansanhuoltoministeriö suhtautui 
hankkeeseen vain pääosin myönteisesti 
eli ostolupia oli mahdollista myöntää ai-
noastaan hyötykoirille. Näittenkin annos 
oli hyvin rajallinen: korkeintaan 100 
grammaa leipää päivässä ja kilo lihaa 
kuussa, ei lainkaan maitoa. Kennelliitto 
oli pettynyt, varsinkin koska ajatuksen 
malli oli peräisin vanhasta kulttuuri-
maasta Saksasta.45  Myöhemmin kansan-
huoltoministeriön kanta lieveni, sillä mi-
nisteriö myönsi paikallisille lautakunnil-
le mahdollisuuden antaa tärkeille siitos-
koirille jätelihan, rouheen ja luiden osto-
lupia. Koiralla piti olla Kennelliiton to-
distus, joten Liitto sai itselleen virallista 
asemaa.46  

Kennelliiton voimavarat olivat talviso-
dan jälkeen paljon merkittävämmät kuin 
Kennelklubin. Jäsenistöstä tiedettiin kaa- 
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tuneen  16  miestä, mutta edustajisto säilyi 
täysilukuisena. Taloudellinen tilanne oli 
rauhan tultua "hyvin tyydyttävä".47  Ön- 
gelmia tosin oli, autopulasta jäniskatoon 
ja kettujen katoamiseen. Metsän riistan 
väheminen tuntui raskaalta, sillä  Kennel- 
liitossa ei juurikaan pidetty koiria  vain  
näyttelyitä varten.48  Sota nähtiin silti osit- 
tain jopa myönteisenä, koska  se  paljasti 
todellisen tilanteen, toisin kuin rauhan 
ajan idylli.49  

Sodan paljastuksia kiittävä näkökanta  
on  ymmärrettävä, sillä Kennelliitto me-
nestyi välirauhan aikana tyydyttävästi. 
Karjalan Kennelkerho jatkoi toimintaan-
sa eri paikkakunnilla ja samoin Pitkäran-
nan Metsästysseura.50  Monet  yksityiset 
siirtolaiset olivat aktiivisia;  he  etsivät it-
selleen uusia koiria ja liittyivät uusien 
kotiseutujensa yhdistyksiin, jopa perusti-
vat uusia.  Turku  oli koettu aikaisemmin 
ongelmalliseksi kaupungiksi, sillä  "me  
kolusimme koirinemme maan joka  kol-
kat  Raumaa, Poria, Tamperetta, Hämeen-
linnaa, Helsinkiä, Lahtea, Kuopiota, Öu-
lua ja Viipuria myöten, mutta omassa 
kaupungissamme  me  emme pystyneet 
emmekä osanneet mitään järjestää", en-
nen kuin viipurilainen Väinö Koistinen 
organisoi Lounais-Suomen Kennelker-
hon.51  

Karjalan menetykset olivat toisaalta 
luonnollisesti huomattavat, sillä evak-
koon lähteneet siirtolaiset eivät voineet 
ottaa läheskään kaikkia koiriaan mukaan. 
Ryttyläinen kaupanhoitaja Åatu Ratia 
joutui lopettamaan Reipas-kennelistään 
jo talvisodan alkupäivinä  5  ajokoirapen-
tua ja hieman myöhemmin uroksen. Hie-
man myöhemmin yksi ajokoira joutui 
kadoksiin ja välirauhan tullessa koirista 
oli lopetettava  13,  sekä ajokoiria että pys-
tykorvia, niin että elävinä pääsi evakko-
matkaan  vain  kaksi koiraa, pystykorva 
Hiien Tikki ja karjalankarhukoira Liek-
ko. Nekään eivät tulleet koskaan perille 

viittaamatta lainkaan sota-ajan poikkeusoloi-
hin. Saapunut kirje  23. 5. 1940.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

34.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 
67-68. 

35.  Kennelklubi oli menettänyt asemansa Itä-Suo-
messa jo ennen sotaa. Esim. saapunut kirje  19. 
10. 1940.  Tämä ei silti estänyt siirtolaisia ky-
symästä uutta ajokoiraa nimenomaan Kennel-
klubista, ei kilpailevasta järjestöstä. Saapunut 
kirje  24. 11. 1940.  Suomen Kennelliiton arkis-
to.  

36.  Yleisestä luottamuksesta kertoo Kennelklubin 
kirjeenvaihto, esim. sopivien siitoskoirien ky-
syntä. Saapuneet kirjeet, esim. Oulusta  4. 11. 
1940.  Kuopioon kaivattiin terrieriä. Kirje  9. 8. 
1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

37.  Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
20. 6. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

38.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940, s. 
65. 

39.  Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  5. 9. 
1940.  Koirista päätettiin lähettää tieto "vali-
tuille henkilöille". Kennelklubin jatkuvaa yh-
teiskunnallista tasoa kuvaa hyvin  se,  että tar-
jous postitettiin yhdelle kreiville, yhdelle va-
paaherralle, kahdelle vuorineuvokselle ja yh-
delle toimitusjohtajalle sekä  vain  yhdelle 
"tavalliselle" herralle. Nopeimmin koiran ha-
lusi ostaa vuorineuvos  Erik  Serlachius  Män-
tästä. Saapunut kirje  2. 9. 1940  ja siitä seuran-
nut kirjeenvaihto. Suomen Kennelliiton arkis-
to.  

40.  Esim. Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  5. 
10. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 23. 

41.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
43-47. 

42.  Siri  Sunell otettiin jäseneksi tanskandoggien 
järjestöön. Suomen Kennelklubin Aikakaus-
kirja  1941 s. 22-23. 

43.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 
56. 

44.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1942 s. 
52-57. 

45.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 97  ja  
171-172. 

46.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 79. 
47.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 12  ja  

57. 
48.  Valituksia esim. Suomen Kennelliiton Julkai-

su  1940 s. 191  ja  1941 s. 74. 
49.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 68. 
50.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 21  ja  87  

sekä  1941 s. 63. 
51.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 158 -

159.  
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Kennelmaailmassa on tunnettu selkeä vastakkai-
suus kaupunkilaisten herrojen ja maaseudun ta-
lonpoikaisväestön välillä. Koirien elinolosuh-
teetkiv vaihtelivat parkettien loistosta ladon edus-
taan. Tuusniemeläisen koiran on kuvannut Tapio 
Kautovaara 1955. Museovirasto. 

Hollolaan. Kun vielä yksi koira menehtyi 
sairauteen, kokonaisuudessaan vastoin-
käymiset olivat todella ankarat. Tämä ei 
estänyt Ratiaa hankkimasta uusia pysty-
korvia, ei liioin hankala asuinpaikka ai-
van Hollolan kirkon vieressä; koirat eivät 
näet saaneet olla ulkona eivätkä sisällä-
kään haukkua jumalanpalvelusaikaan.' 

Karjalan menetysten vastapainoksi 
Kennelliitto sai heti sodan jälkeen uusia 
jäseniä.  He  olivat pääasiassa itäsuomalai-
sia, mutta mikä merkittävintä, mukana 
oli heti myös Kennelklubin vanha merk-
kihenkilö, tanskandoggien kasvattaja 
neiti  Siri  Sunell Helsingistä. Jatkossakin 
uusia jäseniä tuli tasaisesti ja samalla 
miehisesti: vuonna  1940  Kennelliittoon 
tuli  40  uutta miestä mutta  vain 4  naista. 
Seuraavana vuonna ennen jatkosotaa jä-
seneksi liittyi vielä  37  miestä, mutta ei 
yhtään naista.53  Jäsenmäärä kasvoi myös 
uuden sodan sytyttyä, jolloin Kennelliitto 
ulottui aina Liinahamariin asti. Muuten 
uudet tulokkaat olivat kotoisin tasaisesti  

koko maasta, pääkaupunkiseutua lukuun 
ottamatta. 

Kennelliitto kasvoi vanhemman järjes-
tön ohi jo ennen sotaa, mutta kokoero 
lisääntyi selvästi talvisodan jälkeen. Vuo-
den 1940 lopussa Kennelliitto tilastoi 
omistavansa 1 155 täyden vuosimaksun 
suorittajaa ja 96 puolikkaan. Jäsenmäärä 
oli niin merkittävä, että liiton talous pyöri 
lähes kokonaan jäsenmaksujen turvin.54  
Ennen kuin toiminta taas jälleen lamaan-
tui uuden sodan alkaessa, jäsenistöä oli jo 
1 305. Vuoden 1941 alkupuolella Ken-
nelliittoon tuli neljä uutta yhdistystä, 
niistä merkittävimpänä 19. 2. 1940 pe-
rustettu55  Suomen  Kennel-Liiton Åjokoi-
rajärjestö r.  y.  

Vakaan talouden ja kasvaneen jäsen-
kentän ansiosta Kennelliiton perustoi-
minta ei lamaantunut Kennelklubin ta-
voin, vaan nuoremmassa järjestössä pi-
dettiin, vieläpä tehostetusti, näyttelyitä ja 
kokeita. Åjokoirakokeita oli vuonna 
1940 peräti 19 ja niihin osallistui 73 koi-
raa. Erityisen ilahduttavana pidettiin lo-
kakuista Jyväskylän Kilpa-ottelua. Koi-
ranäyttelyitä pidettiin neljä.56  Jäsenmäärä 
oli tosin laskenut, koska vuoden 1939 
lopussa Kennelliitossa oli 1 573 vuosi-
jäsentä, 85 perustavaa jäsentä ja 103 yh-
distystä,57  mutta kokonaisuudessaan 
Kennelliitto selviytyi sodasta vanhaa jär-
jestöä paremmin. Nuorempi järjestö oli 
maalaisempi ja metsästyskoirahenkisem-
pi kuin vanha Kennelklubi, joten sen 
hyödylliseksi koetut koirat säilyivät tuot-
tajaväestön parissa tai ainakin maaseu-
dulla paremmin kuin kaupunkilaiset seu-
rakoirat. Kennelliitto jaksoi myös kehot-
taa jäsenistöään: vaikka ajat ovat vaikeat, 
ottakaa silti pentueita.58  Kokonaistilanne 
vaihteli roduittain. Karjalankarhukoiran 
katsottiin kärsineen sodasta eniten.59  
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Syntyykö sovinto? 

Porin Metsästysseura pohti ensimmäi-
sessä talvisodan jälkeisessä kokoukses- 
saan yleissuomalaista kenneltoimintaa ja 
totesi, miten "ennensotainen kuva kenne-
lelämästämme oli kaikkea muuta kuin 
ihannekuva. Maamme kennelmiehet oli- 
vat jakaantuneet kahteen leiriin, jotka 
vihamielisesti kävivät henkistä sotaa kes- 
kenään". Tämä tilanne ei saanut enää jat-
kua, koska "kaikilla sisäpoliittisilla rinta-
milla  on  näinä aikoina suuretkin erimieli-
syydet poistettu hyvän tahdon ja uhrimie-
len avulla". Nyt oli rauhan aika! Yhdistys 
kehotti keskusjärjestöä ryhtymään toi-
miin, jotta kilpailevien järjestöjen kesken 
saataisiin sopu.60 Talvisodan yhteisyyden 
henki piti ulottaa myös koiramaailmaan. 

Porilaiset eivät olleet ensimmäiset tä-
män ajatuksen esittäjät, vaikkakin  he  osa-
sivat asettaa sanansa tyylikkäästi. Sopua 
oli ehdottanut jo Åjokoiraosaston johto-
kunta suunnitellen sellaista yhteistoimin-
taa, jossa molemmat keskusjärjestöt oli-
sivat säilyttäneet oman organisaationsa, 
mutta luoneet sen lisäksi yhteisiä asioita 
varten keskushallinnon huolehtimaan yh-
destä rotukirjasta, näyttelyistä ja kokeista 
sekä kansainvälisistä suhteista. Muitten-
kin tahojen esitettyä sopua Kennelklubin 
hallitus pohti tilannetta kesäkuussa  1940  
ja päätyi ehdottamaan Kennelliitolle yh-
teistyötä.61  

Sovun ajatus oli ymmärrettävä sota-
ajan Suomessa talvisodan ja raskaan rau-
han yhtenäistettyä kansan.fi2  Samalla  on  
luonnollista, että ajatus heräsi nimen-
omaan vanhemmassa järjestössä, sillä 
sen oli vaikea käynnistää omaa näyttely-
ja koetoimintaansa. Kennelklubiin kuu-
luneet koiraihmiset kaipasivat sekä yleis-
tä yhteistyön henkeä ja vanhojen riitai-
suuksien unohtamista että käytännön 
mahdollisuutta jatkaa normaalia työtä 
mahdollisimman tehokkaasti. 

Kennelliitto kiiruhti julkistamaan van-
hemman järjestön lähettämän kirjelmän 
ja myöntämään yhteistyön tarpeellisuu-
den. Sodan tuhot voitiin korvata yhdistä-
mällä voimat mahdollisimman rakenta-
vasti. Liitto oli valmis neuvottelemaan 
sovusta, nimesi edustajansa ja toivoi kai-
kessa pidettävän etusijalla kokonaisuu-
den etua.6'' Neuvottelijoikseen Liitto va-
litsi vuorineuvos  K.  Å.  Paloheimon, toh-
tori Kalle Rikalan ja pankinprokuristi 
Paul Klingen. Paloheimon tilalle tuli pian 
Åntti Tanttu. Kennelklubin puolesta asi-
oista valtuutettiin keskustelemaan vara-
tuomari Harald Lindblad, vapaaherra 
Bertel Sebastian Gripenberg ja tohtori 
Richard Bengelsdorff. Samalla  Kennel-
klubin sihteeri Viljo Jääskeläinen suun-
nitteli ehdotuksen 2-kielisestä Suomen 
Kenneljärjestöjen Keskustoimikunnasta, 
johon sekä Kennelliitto että Kennelklubi 

52. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 22 ja  
Mildred  Ratian ystävällinen tiedonanto. 

53. Suomen Kennelliiton Julkaisut 1940 s. 13, 53, 
83 ja 106 sekä 1941 s. 25. 

54. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 119. 
55. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 55-56. 
56. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 155-

156. 
57. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1940 s. 113. 
58. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1940 s. 176. 
59. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 9-11. 
60. Suomen Kennelklubin saapuneet kirjeet 26. 6. 

1940. Suomen Kennelliiton arkisto. 
61. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja 

20. 6. 1940. Suomen Kennelliiton arkisto. 
62. Jälkikäteen tosin muisteltiin, että sovusta oli 

keskusteltu yksityisesti jo ennen sotaa, kevääl-
lä 1939. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja 
1940, s. 87. Ajatuksia oli tällöin esittänyt eri-
tyisesti tohtori Aarne Becker kiittäessään Ken-
nelklubin 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydes-
sä saamastaan kunnianosoituksesta. Hän halu-
si sovinnon niin, että syntyisi yhteinen kes-
kuselin edustamaan koiraväkeä ulos päin ja 
pitämään yhteistä rotukirjaa. Saapuneet kirjeet 
16. 5. 1939. Suomen Kennelliiton arkisto. 

63. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1940 s. 19-20. 
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Pääkaupunkiseutu on luonnollisesti ollut suomalaisen koiraharrastuksen keskus, vaikka sitä vastaan on 
ajoittain noussut kritiikkiä. Valokuva on Kirkkonummelta Tikan perheen kesän vietosta. Museovirasto. 

valitsivat 2 jäsentä ja itsenäisenä järjestö-
nä toimiva Suomen Palveluskoiraliitto 
1 jäsenen. Tarkimmin Jääskeläinen kaa-
vaili yhteisen rotukirjan muodostamista; 
koiratiedot oli määrä julkaista ilmoittajan 
äidinkielellä ja numeroinnin jatkua Ken-
nelklubin rotukirjan vuoden 1940 nitees-
tä.64  

Kennelj ärj estöj en yhdistysmishanke 
herätti luonnollisesti tavattomasti mie-
lenkiintoa ja samalla myös voimakkaita 
tunteita, olihan Kennelliiton syntymiseen 
johtanut hajaannus vielä tuoreessa muis-
tissa. Kennelklubissa asiasta ei tosin kir-
joitettu julkisesti ennen vuoden 1940 lop-
pua, mutta hallituksessa asiaa pohdittiin 
sitäkin tiiviimmin. Kennelliitto oli muu-
ten suostuvainen yhteistyöhön, mutta 
puhtaasti suomenkielisen järjestön oli 
vaikeaa ajatella kaksikielistä rotukirjaa. 
Kennelklubi katsoi puolestaan kahden eri  

kirjan julkaisemisen kohtuuttoman kal-
liiksi. Jotta asiassa päästäisiin eteen päin, 
Kennelklubi valitsi lokakuussa lisää neu-
vottelijoita muodostettavaan valiokun-
taan määrittelemään lähemmin yhteis-
työn muotoja ja suunnittelemaan sääntö-
jen yhdenmukaistamista.65  

Marraskuussa 1940 Kennelklubissa ol-
tiin syystä tyytyväisiä. Neuvotteluissa oli 
päästy periaatteelliseen yhteisymmärryk-
seen siitä, että järjestöt säilyttävät entiset 
toimintamuotonsa ja omat sisäiset järjes-
telynsä, mutta samalla ne tunnustavat toi-
sensa tasaveroisiksi ja hyväksyvät tois-
tensa toimenpiteet. Kenneljärjestöt olivat 
valmiita elämään rauhallisesti rinnak-
kain. Tämän ohella ne sopivat yhteistyös-
tä, sillä suuremmat näyttelyt ja kokeet 
samoin kuin rotukirja oli määrä saada 
aikaan yhdessä. Kennelklubi oli valmis 
hakemaan Kennelliiton näyttelyille,  ko- 
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keille, palkintotuomareille ja kasvatta-
janimille FCI:ltä kansainväliset oikeudet, 
vaikka muodollisesti Kennelklubin ni-
missä.  Vain  rotukirjan kielikysymys oli 
vielä sopimatta.66  

Valiokunta mietti ja teki laskelmia; sa-
malla hanke julkistettiin jäsenistölle.67  
Kahden erikielisen rotukirjan kustanta-
minen todettiin tuntuvaksi kalliimmaksi 
kuin yhden kaksikielisen, mistä syystä 
Kennelklubi piti jyrkästi kiinni kannas-
taan.68  Kansainvälisyyteensä ja perintei-
siinsä vedoten Kennelklubi katsoi pysty-
vänsä määrittelemään rotukirjan mallin. 

Kennelliitto otti neuvotteluihin toisen 
kannan kuin klubi: uudempi järjestö kes-
kusteli asiasta jäsenlehtensä palstalla 
vilkkaasti. Ålussa tilanne näytti valoisal-
ta Kennelliiton asetettua vaatimuksek-
seen oman toimintansa jatkamisen; kysy-
myksessä ei siis saanut olla palaaminen 
entiseen emojärjestöön.69  Rotukirjaa ei 
nähty ongelmaksi, koska järjestöjen yh-
teisestä kirjasta oli mahdollista ottaa 
ruotsinkielinenkin painos.70  

Vähitellen mielipiteet jyrkkenivät. Neu-
vottelujen kuluessa tuli esiin sekä nopeaa 
yhdistymistä vaativia mielipiteitä että 
varovaisuutta. Åntti Tantun elämänkoke-
muksen mukaan liiallinen herkkäuskoi-
suus, asioiden unohtaminen ja hätiköi-
minen saavat aikaan  vain  vahinkoja. 
"Hentomielisyyttä ja lapsellisuutta  on  ka-
vahdettava; niitten avulla ei tässä maassa 
ole suuria asioita viety eteenpäin eikä 
saatu oikeutta." Ennen pitkää myös vas-
tustajat heräsivät. Maaseudun tavallisen 
koiramiehen mielestä yhdistyminen hyö-
dyttäisi korkeintaan kana- ja seurakoirien 
omistajia, koska kahden järjestön näytte-
lyissä juokseminen oli edullista  vain  po-
kaalipinojen nostattajille ja ammattimai-
sille pentujen myyjille. Tavalliset koirien 
omistajat saivat sen sijaan varautua  vain  
lisäkustannuksiin yhä kutistuvan Klubin 
kaivatessa ennen pitkää runsaasti talou- 

dellista tukea." 
Vuosien  1940  ja  1941  vaihteessa ken-

neljärj estöjen neuvottelut jumiutuivat ro-
tukirjan kieliongelmaan, koska molem-
mat osapuolet pitivät kiinni kannastaan. 
Kennelliitossa ei haluttu nähdä ruotsin 
sanaa.72  Toukokuussa  1941  Kennelliitto 
halusi silti jatkaa neuvotteluja,73  ja Ken-
nelklubikin suhtautui asiaan kesäkuussa 
periaatteessa jatkuvasti myönteisesti, mut-
ta lähes koko Kennelklubin hallitus jou-
tui lähtemään kesken kokouksen jat-
kosotaan eikä asiaan palattu ennen vuotta  
1943."  

Yhteistyöhankkeen kariutuminen oli 
kohtalokasta molemmille, mutta paljon 
enemmän vanhalle ja jäsenistöään me-
nettäneelle Kennelklubille. Koska  se  ei 
jaksanut enää yksin järjestää kokeita eikä  

64. Suomen Kennelklubin hallituksen työvalio-
kunnan pöytäkirja  5. 9. 1940  liitteineen. Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

65. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
9. 10. 1940.  Valiokuntaan kutsuttiin tohtori  
Uno  Tötterman, johtaja  Sigurd  Blomqvist, 
tohtori  Wilfred Hackman,  maisteri  Gustaf  
Standertsköld, opettaja  G. Stormåns  ja kans-
liapäällikkö Ivar  Ekberg.  Sihteeriksi lupautui 
kapteeni  M.  Valtonen. Kennelklubin hallituk-
sen pöytäkirja  14. 11. 1940.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

66. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
14. 11. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

67. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
87  ja  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1940 s. 
67-68. 

68. Suomen Kennelklubin hallituksen pöytäkirja  
18. 12. 1940  ja syyskokouksen pöytäkirja  18. 
12. 1940.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

69. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 58  ja  
103. 

70. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 131. 
71. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 163-

164, 174  ja  207-208. 
72. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 27-28. 
73. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 187. 
74. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1943 s. 

92-104.  
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näyttelyitä entiseen tapaan, sen jäsenistö 
joutui kärsimään keskusjärjestönsä tehot-
tomuudesta. Toisaalta puhtaasti kenne-
lasioita ajatellen yhteistyö olisi rikasta-
nut  myös Kennelliiton koiranomistajien 
mahdollisuuksia. 

Hankkeen kaatuminen rotukirjan kie-
liongelmaan on yleissuomalaisittaisesti 
ymmärrettävää. Vaikka talvisota um-
peutti suomalaisten poliittisia vastakoh-
taisuuksia ja monia yhteiskunnallisia ris-
tiriitaisuuksia, suomen ja ruotsin kielten 
välillä säilyi rauhan tultua edelleen van-
haa kieliryhmät selvästi toisistaan erot-
tanutta asennoitumista. Selkeimmin tämä 
tuli ilmi siirtolaisia asutettaessa, kun kar-
jalaisia ei sijoitettu ruotsinkielisille seu- 
duille. Näin meneteltäessä ei ajateltu tu- 
lokkaiden mahdollisia ongelmia tulla toi-
meen toiskielisten kanta-asukkaiden pa- 
rissa, vaan ruotsinkielisten paikkakun-
tien oikeutta säilyä jatkuvasti järkähtä-
mättä "toisena kotimaisena". 

Jatkosota 

Uuden sodan syttyminen kesäkuussa  
1941  ei ollut suomalaisille samanlainen 
järkytys kuin talvisota; tästä  on  hyvänä 
esimerkkinä Kennelklubin puheenjohtaja 
kapteeni  Harald  Lindbladin terveiset Itä-
Karjalan sydänmailta.75 Ruotsalaisten sil-
min katsoen Kennelklubin jo toukokuun 
tavallisen näyttelyn korvanneessa arvos-
telutilaisuudessa oli tuntunut ilmassa 
yleistä uhkaa ja painostavaa mielialaa. 
Vaikka osa suomalaisista koiraihmisistä 
nauroi, ilo ei koskaan ulottunut silmiin 
asti.76  

Mutta vaikka sota ei ollutkaan yllätys,  
se  toi silti omat vaikeutensa. Palvelus-
ikäiset miehet joutuivat lähtemään rin-
tamalle, joten työvoimasta oli suuri pula, 
samoin kuin kaikesta tavarastakin. Ken-
nelklubi pyrki silti toimimaan mahdolli- 

simman  tehokkaasti, mutta jo pelkkä kir-
jeenvaihdonkin hoitaminen tuotti ongel-
mia. Kaikki kanslia-asiat olivat ainoas- 
taan Kennelklubin sihteerin, eläinlääkäri  
Wilfred  Hackmanin  ja kansliapäällikkö 
Ivar Ekbergin tehtävinä, joten miehet 
joutuivat pyytämään ymmärtämystä sekä 
ulkomaisilta että suomalaisilta kirjeiden 
lähettäjiltä vastausten viipyessä." Jopa 
vanha kennelaktiivi  Johan Bruning  valitti 
naisäänen selittäneen puhelimessa, ettei 
hänellä ole mitään tekemistä Kennelklu-
bin kanssa, eikä siellä ole ketään toimi-
henkilöitä. Äkäisenä  Brüning  kysyikin, 
oliko ylimalkaan mitään varsinaisia kans-
lian aukioloaikoja olemassa ja missä niis-
tä oli ilmoitettu." 

Myös kokouksia oli vaikea järjestää. 
Varsinaiseen syyskokoukseen joulu-
kuussa  1941  saapui  vain 18  jäsentä; ke-
vään  1942  vuosikokouksessa toukokuus-
sa oli paikalla  21  jäsentä ja tällä kertaa 
myös puheenjohtaja varatuomari  Harald 
Lindblad.  Henkilövaalit muodostuivat 
näissä poikkeusoloissa helpoiksi kaikki-
en entisten miesten säilyttäessä paikkan-
sa.79  

Kennelklubin johto oli hyvin pääkau-
punkilainen, sillä kaikki keskeiset miehet 
asuivat Helsingissä: puheenjohtajan ohella 
sihteeri maisteri Viljo Jääskeläinen, rahas-
tonhoitaja opettaja  Gustaf  Stormåns,  ra-
hastonhoitaja ja rotukirjanpitäjä Ivar  Ek-
berg,  ajokoiraosaston puheenjohtaja joh-
taja  Sigurd  Blomqvist, pystykorvaosas-
ton puheenjohtaja ja samalla sihteeri toh-
tori  S.  E.  Multamäki, kanakoiraosaston 
toimitsija maisteri  Gustaf  Standertsköld, 
liitto-osaston puheenjohtaja kapteeni  M.  
Waltonen ja palveluskoiraosaston pu-
heenjohtaja eläinlääkäri  Wilfred Hack-
man.  Sota-ajan poikkeusoloissa ei tun-
nettu tarvetta vaihtaa miehiä, sillä henki-
lövaaleja suurempi ongelma oli miettiä 
sitä, miten vasemmiston eduskunnassa 
läpiajama koiravero saataisiin käytän- 
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nössä eri kunnissa mahdollisimman al-
haiseksi.80  Sihteeri ja suomenkielisen Åi-
kakauskirjan toimittaja Viljo Jääskeläi- 
nen pyysi kuitenkin eron vuoden 1943 
alusta.81  Tällöin toimitus siirtyi Vaasaan, 
insinööri Niilo Hermosen hoidettavaksi. 

Niilo Hermonen oli ajokoiramies. Tä-
män ja elintarvikepulan takia suomenkie- 
lisen Kennelklubin puolella erityisesti 
ajokoirat pääsivät jatkosodan poikkeus-
oloissa esille. Vuonna 1942 kanakoira-
osaston todettiin käytännössä nukahta-
neen ja mietittiin sen henkiin herättämis-
tä, mutta ajokoirajärjestö toimi vilkkaasti 
ja järjesti jopa 18  koetta.  Rauhallisen ase-
masodan aikana tunnelmakin saattoi 
nousta ainakin melkein yhtä riehakkaaksi 
kuin sotaa edeltäneinä vuosina.82  Tämä 
aktiivisuus on ymmärrettävää myös sen 
takia, että ajokoirajärjestö täytti 40 vuot-
ta. Osa ajokoirista oli isäntänsä mukana 
rintamalla.S3  Kokonaisuudessaan Ken-
nelklubin jäsenmäärä kasvoi I942, sillä 
vuoden lopussa henkilöitä oli kaikkiaan 
935. Sodasta huolimatta uusia kennelni-
miäkin myönnettiin, mutta yhtään var-
sinaista koiranäyttelyä ei pidetty, ainoas-
taan niin sanottuj  a  palkitsemistilaisuuk-
sia.84  

Vuoden 1943 mittaan Kennelklubin 
toiminta kehittyi toisin. Tällöin pidettiin 
kokeita ja näyttelyitä, tosin enimmäkseen 
vain paikallisina, ja sodasta huolimatta 
suhteet Brysseliin FCI:hin säilyivät, mut-

ta silti jäsenmäärä laski niin, että vuoden 
1943 lopussa henkilöitä oli enää 797 ja 
liittoutuneita yhdistyksiä tarkemmin mää-
rittelemättä vain "useita".85  Jäsenmäärän 
lasku johtui tosin osittain sekaantuneista 
osoitteista ja muista tilinpidon ongelmis-
ta,86  ja uusia jäseniä oli tulossa, jos heidät 
hyväksyttiin.87  

Kaksikielinen Kennelklubi suhtautui 
koko sota-ajan ongelmiin kielisuhteiden 
mukaisesti, sillä ruotsinkielinen Tidskrift 
oli tuntuvasti pessimistisempi ja toisaalta 

75. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 
104. 

76. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1941 s. 
104. 

77. Esim. Ruotsiin  Wilfred  Hackmanin  kirjejäl-
jennös  7. 8. 1943.  Suomen Kennelliiton arkis-
to.  

78. Saapuneet kirjeet  3. 1. 1943.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto. Hän ei ollut joko huomannut 
Aikakauskirjassa julkaistua tiedotusta, jonka 
mukaan toimisto oli avoinna arkisin kello  19-
20  - esim. Kennelklubin Aikakauskirja  1942 
s. 58  - tai sitten tätäkään vähäistä tuntimäärää 
ei pystytty hoitamaan.  

79. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1942 s. 
57-58. 

80. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1942 s. 
58-60.  Koiraverosta enemmän sama  s. 28  ja  
51. 

81. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1942 s. 
90-101. 

82. Satakunnan metsästysseurojen väliset ajo-
koirien maakuntaottelut pidettiin Mouhijär-
vellä Selkeen kartanossa  20.21. 11. 1943.  
Tällöin kukin "tiesi jo etukäteen taas kerran 
osallistuvansa täysipitoisiin koirapäiviin, sel-
laisiin, joissa hyvä henki ja laulut ovat vallan-
päällä. Ja juuri niin kävikin. Iloa riitti kaikki 
kolme iltaa myöhälle." Saapuneet kirjeet  s.  d.  
1943.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

83. Saapuneet kirjeet  28.8. 1943.  Muutenkin sota 
hankaloitti luonnollisesti myös ajokoiratoi-
mintaa;  Uno  Baskin  johtama kaksikielinen 
Halu-siitosyhdistys ilmoitti vuosikertomuk-
sessaan  1942  lyhyesti sota-ajan lyövän lei-
mansa kaikkeen toimintaan. Saapuneet kirjeet  
s.  d.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

84. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1943 s. 
43-51.  Liitto-osasto järjesti palkitsemistilai-
suuksia touko- ja kesäkuun  1940  jälkeen seu-
raavan kerran toukokuussa  1943.  Suomen 
Kennelklubin Liitto-osasto  1921-1946.  Fins-
ka  Kennelklubbens Unionsektion.  Helsinki 
1947 s. 8. 

85. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1944 s. 
52-57. 

86. Esim. muotiliikkeen omistaja  Nanny  Puisto 
katsoi ilman muuta olleensa Kennelklubin jä-
sen huhtikuusta  1935.  Saapuneet kirjeet  12. 5. 
1943.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

87. Saapuneet kirjeet esim.  22. 1. 1943.  Suomen 
Kennelliiton arkisto. 
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osittain myös asiallisempi.  Vain se  jul-
kaisi näet tiedot niistä jäsenistä, jotka oli-
vat jättäneet maksunsa suorittamatta ja 
menettivät siten oikeutensa vuonna  1941.  
Tunnetuimmat näistä olivat rouva  Mar-
garita  Särkkä Marjaniemi-kenneleineen 
ja herra  E.  Natunen Edmunstopp-koiri-
neen. Jäsenmaksunsa laiminlyöneiden ti-
lalle oli saatava uusia jäseniä; harmilli-
sesti peräti  70  % vuosien  1939-1940  tie-
dot käsittävään vaikkakin sota-ajan takia 
myöhässä painettavaan rotukirjaan koi-
ransa ilmoittaneista oli muita kuin jä-
seniä. Rohkeasti ruotsinkielinen lehti toi-
voi jokaisen vanhan jäsenen tuovan aina-
kin yhden uuden.88  Toimittaja Ivar  Ek-
berg  painatti myös masentavaa tietoa 
ruokapulan takia lopetetuista arvokoiris-
ta ja kirjoitti erittäin katkeraan sävyyn 
koiraverosta.89  Toisaalta lukijakunta kä-
sitteli vaikeuksia  vain  nimimerkin suojin, 
oli kysymys kokeiden puuttumisesta tai 
varispaistin tarjoamisesta ruokapöy-
tään.90  

Vaikeuksia sota-aikana riitti.  Kennel-
klubin ruotsinkielinen lukijakunta sai tie-
tää niin kirjapainon ongelmista— miesten 
joutuessa sotaan paino pysähtyi — kuin 
arvokoirien kuolemastakin. Osittain kal-
liit koirat menehtyivät tuntemattomaan 
tautiin ja osittain kuolivat pommituk-
sissa. Ikään kuin tämä kaikki ei olisi vielä 
riittänyt, pulmaksi tuli vielä raivotauti. 
Valopilkut olivat syvimpään sota-aikaan  
1942  ruotsinkielisellä puolella harvassa; 
Dikeastaan ainoa valoisasti tai ainakin si-
sukkaasti tilanteeseen suhtautunut henki-
lö oli neiti  Siri  Sunell, joka koki vai-
ceudet voitettavina haasteina.91  

Tilanne jatkui  1943  edelleen synkkänä, 
sillä vaikka vuoden ensimmäinen mot-
sinkielinen lehti tiesi kertoa  8  uudesta 
ansainvälisesti hyväksytystä kennelni-

:nestä, vastapainoksi järjestöstä eronnei-
:a tai kuolleita oli peräti  50.  Liittoutuneet 
,ihdistykset olivat vielä passiivisempia  

kuin yksittäiset jäsenet, sillä  vain  kolm  
niistä vaivautui lähettämään vuosikerto 
muksensa määräaikaan.92  Vaikeissa olois  
sa  ei pystytty kokoamaan jäsenmaksuja 
eikä haluttu tehdä vuodelle  1944  selkeä: 
toimintasuunnitelmaa.93  

Kansliapäällikkö Ivar Ekbergin toimit  
taman  lehden pessimistinen sävy oli osit 
tain ymmärrettävää, sillä kokenut toimit 
taja oli ehtinyt olla mukana Kennelklubii 
työssä jo vuosikymmenet ja näki ilmei 
sesti sen takia sota-ajan poikkeusolo 
menneiden hyvien vuosien taustaa  vas 
ten.  Samalla suomenruotsalaisen sivis 
tyneistön oli vaikeampaa suhtautua  jat 
kosodan  poliittiseen tilanteeseen eli Suo  
men  ja Saksan aseveljeyteen kuin suo 
menkielisen kansanosan. 

Kennelklubin jäsenkenttä oli ruotsin 
kielisellä puolella valoisammalla mielel-
lä kuin lehden toimitus. Kanakoiraosas. 
to94  elvytettiin henkiin menestyksellisen.  
ti:  kun siinä oli vuoden  1940  päättyessi  
129  jäsentä, vuoden  1943  lopussa vastaa-
va luku oli  137.  Toiminta oli lamassk-
toukokuusta  1941  toukokuuhun  1943  
mutta syksyllä  I943  saatiin aikaan hieno; 
kokeet Vaasaan95  ja voitiin muutenkir 
olla tyytyväisiä. Kaikista ongelmista huo-
limatta kanakoirista oli saatu uusia pen-
tueita ja osaston rahavarat olivat hyvät. 
Yhteistyö Ruotsin kanssa jäi tosin vair 
koekutsujen vaihtamiseksi, mutta ystä-
vällinen kirjeenvaihtokin virkisti mieliä. 
Erityisen mieluisaa oli todeta Suomesta 
vietyjen pointtereiden hyvä menestys.9f  
Norjaan kaivattiin hyviä settereitä.97  

Myös seurakoirapiireissä oli sodan 
loppuvuosina nousun merkkejä; kiinnos-
tus ulottui ennen muuta pieniin rotuihin, 
joiden pentujen hinnat kohosivat. Ösit-
tain tilanne nähtiin jopa hyvinkin uhkaa-
vana, sillä koska ulkomailta ei voitu tuo-
da hyviä koiria, mutta kysyntä kohosi, 
monet koiran omistajat lankesivat kiu-
saukseen tehtailla mahdollisimman  pal- 
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jon  pentuja, laadusta välittämättä.98  Sekä 
sota että ihmisten ajattelemattomuus ja 
ahneus uhkasivat tehdä tyhjäksi kaiken 
vuosikymmenien mittaisen jalostuksen. 
Kennelklubin Liitto-osasto jatkoi silti 
toimintaansa parhaan kykynsä mukaan.99  

Suomen Kennelliitto oli välirauhan ai-
kaan kyllä vanhaa järjestöä suurempi, 
mutta osittain myös sisäisesti hajanai-
sempi. Erityistä kritiikkiä jäsenistön pii-
rissä herätti monien alajärjestöjen perus-
taminen. Muutamassa vuodessa oli unoh-
dettu, miten kielteistä oli luoda eri tarkoi-
tuksia ja rotuja varten omia yhdistyksi-
ään ja eristäytyä muusta Liitosta, sillä 
varsinainen kenneltyö eteni kuitenkin  
vain  yksittäisten jäsenten voimin.100  Nä-
mä sisäiset asiat jäivät kuitenkin pian 
varjoon, kun "sotatorvet soivat taas"; to-
sin Kanakoirakerhon perustamisesta käy-
tiin osittain kiivastakin keskustelua myö-
hemmin sodan mittaan.101  

Kennelliitossa suhtauduttiin jatkoso-
taan suurin odotuksin: "Silmäämme tule-
vaisuuteen toivorikkain ja valoisin mie-
lin. Isänmaan ystävän mieltä sykähdyttää 
suuremman ja voimakkaamman Suomen 
nouseva huomen, joka  on  tekevä elä-
mämme antavammaksi ja joka suhteessa 
rikkaammaksi." Yleisen toiveikkuuden 
ohella koiramiehiä innosti Karjalan laa-
jojen erämaiden liittäminen Suomeen. 
Korusanojen ohella sota tiesi käytännön 
huolia. Liiton lähes kaikki toiminta py-
sähtyi heti sodan sytyttyä. Toimistossa 
tosin hoidettiin juoksevat asiat naisvoi-
min,102  mutta kaikki kokeet ja näyttelyt 
peruuntuivat ja lehtikin kolahti postiluu-
kusta jäsenistölle vasta joulukuussa  
1941.  Tulevaisuudessa oli myös suuria 
uhkia, koska yhä pahenevan elintarvike-
pulan takia nelijalkaisten ystävien ruoka 
oli taitettava isännän omasta vaatimatto-
masta leipäpalasta ja osa koiramiehistä 
tulisi menettämään henkensä.103  

Kennelliitossa ajateltiin siis voimak- 

88. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1941 s. 24-
26. 

89. Esim.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1942 
s. 12  ja  30. 

90. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1942 s. 22-
23  ja  33-34. 

91. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1942 s. 32, 
58,  70,88ja96.  

92. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1943 s. 30-
31  ja  78. 

93. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1944 s. 3-
4.  - Myös Klubin kaavakkeet olivat lopussa, 
mutta sodan takia oli mahdotonta saada uu-
sia. Saapuneet kirjeet  19. 10. 1943.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

94. Myös saksanseisojien omaa kerhoa yritettiin 
saada henkiin. Saapuneet kirjeet  19. 10. 
1943.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

95. Kennelklubi piti tärkeänä laajentaa toimin-
taansa Pohjanmaalle. Saapuneet kirjeet  15.7. 
1943.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

96. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1944 s. 26-
28  ja  73-74.  Saapuneet kirjeet  25.8. 1942  ja  
9. 9. 1943.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

97. Saapuneet kirjeet  26. 9. 1943.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

98. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1944 s. 29  
ja  101-103. 

99. Osittain tässä tuli ongelmia, koska ymmärtä-
mättömät sivulliset vaativat kaikkien koirien 
siirtämistä kaupungeista maaseudulle. Saa-
punut kirje  27.5. 1943.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

100. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 89-
92. 

101. Saksanseisojille perustettiin oma kerho, joka 
sai alkunsa Porista Aino Kostamuksen kas-
vattamista koirista; erityisen aktiivinen ker-
hon puolustaja oli Väinö Piha. Kerhon perus-
tajat katsoivat jääneensä kanakoirakerhon 
piirissä sivuun, koska settereiden ja pointte-
reiden kasvattajat eivät ottaneet huomioon 
saksanseisojien monipuolisuutta. Sekä toi-
minnan eriintymisestä että koirarotujen 
moni- ja yksipuolisuudesta kirjoitettiin laa-
jalti. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 
90-95, 1943 s. 121, 241  ja  261-266  sekä  
1944 s. 17-19, 101-106, 109, 125, 161, 221. 
282, 303  ja  344. 

102. Kennelliiton toimiston osoite oli jatkuvasti 
Rauhankatu  6  eli sitä hoidettiin  Paul  Klingen 
kotona ja työtä teki ennen muuta rouva Aune 
Klinge.  Matti  Klingen ystävällinen tiedonan-
to.  

103. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 193-
195.  
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kaan miehisesti, mikä  on  ymmärrettävää 
toimittaja Mikkosen ollessa rintamaup-
seeri. Naisia vähätellyt ja halveksinut lin-
ja jatkui myöhemminkin; erityisesti kat-
sottiin, että naiset veivät koiraharrastusta 
väärälle uralle kiinnostuessaan  vain  seu-
ra- ja ylellisyyskoirista.104  

Karjalaan paluu herätti innostusta 
luonnollisesti eniten evakoissa. Pitkäran-
nan Metsästysseura oli menettänyt tal-
visodassa ja rauhan aikaan jokaisen ajo-
koiransa, mutta nyt ensimmäisen uuden 
koiran  Main  odotettiin vielä vuoden  1941  
metsästyskauden aikana antavan näyt-
teen taidoistaan Karjalan kauniilla ja riis-
tarikkailla metsästysmailla.10S  Kennelliit-
toon kuulunut mutta käytännössä varsin 
itsenäisesti toiminut Palveluskoiraliitto 
totesi keväällä  I943  tyytyväisenä vanhan 
Suomen Årmeijakoirayhdistyksen aloit-
taneen jälleen työnsä Viipurissa.106  Toi-
saalta kaikki miehet eivät olleet sodassa, 
sillä esimerkiksi vanha eläinlääkäri  Jo-
han Bruning  kävi lokakuussa  1941  tutus-
tumassa tukholmalaiseen palveluskoira-
näyttelyyn.  i07  

Jatkosodan alun synnyttämä  into  laan-
tui pian sodan pitkittyessä. Kennelliiton 
toiminta lamaantui lähes täysin, eikä tila-
päisen toimittajan Kalle Rikalan kynässä 
ollut  V. I.  Mikkosen lennokkuutta hänen 
analysoidessaan tilannetta.'08  Vuoden  1941  
tilinpäätös oli tosin taloudellisesti hyvä — 
jäsenmaksu oli saatu perityksi  1 360  
maksaj alta ja kokonaisuudessaan vuoden 
tulostase näytti lähes  30 000  markan voit-
toa — ja uusia jäseniä kertyi jatkuvasti. 
Tulevaisuus näytti silti huolestuttavalta, 
koska eduskunta oli säätämässä koirave-
roa muiden vaikeuksien lisäksi. 109 Onnek-
si kansainvälinen tilanne vaikutti hyvältä 
Saksan erottua FCI:stä eli  Federation  Cy-
nologique Internationele -järjestöstä, niin 
että Euroopan kehitys oli suuntautumas-
sa kohti yhtenäisyyttä.10  

Jatkosodan aika merkitsi Kennelliitol- 

le  jatkuvaa ponnistelua. Toimisto pyrki 
hankkimaan hävitysuhan alaisille rotu- 
koirille elatusmahdollisuuksia, ja lukija- 
kunnalle annettiin ohjeita jopa koirankar-
vojen käyttämisestä villan korvikkeena. 
Muuten toimintaa yritettiin pitää yllä 
mahdollisuuksien mukaan. Keväällä  1942  
yuosikokous oli siirrettävä syksyyn, mut- 
ta budjetti suunniteltiin toiveikkaasti  
1 500  maksavan jäsenen varaan. Lehti 
pyrittiin toimittamaan kolmen kuukau-
den välein. Osa jäsenyhdistyksistä ja jä-
senistä toimi tyydyttävästi.'11 Sodan pit-
kittyminen oli nuoremmassa järjestössä 
henkisesti suurempi ongelma kuin van-
hassa Kennelklubissa, koska Kennellii-
ton suuntaus oli ollut saksalainen. 

Jatkosodan vakiinnuttua asemiinsa oli 
mahdollista ylläpitää kenneltoimintaa 
jonkin verran paremmin kuin aivan so-
dan puhjettua ja hyökkäysvaiheessa. 
Vuonna  1942  Kennelliitto ehti pitää viisi 
koiranäyttelyä keväällä, minkä jälkeen 
syksyn näyttelyistä toteutui kolme pai-
kallista eli Lahdessa, Kauhavalla ja Ha-
minassa. Metsästyskoirilla oli  7  kokeet. 
Jäsenmäärä laski: vuoden  1942  lopussa 
Kennelliitossa oli  81  perustavaa ja  1 014  
vuosijäsentä sekä  84  jäsenyhdistystä. Ta-
lous näytti merkittävää voittoa. Uusi eli 
vuoden  1943  budjetti laskettiin rohkeasti  
1 300  jäsenen mukaan.12  Jotta tähän 
määrään päästäisiin, uusia jäseniä oli saa-
tava mainostamalla ja varoja vaikkapa 
arpajaisia järjestämällä.  13  

Åjokoiramies  Paul  Klinge jaksoi olla 
optimistinen laskiessaan kehitystä: siinä 
missä sotasyksynä  1939  oli järjestetty  
vain 2  koetta  ja syksyllä  1940  peräti  19,  
sotasyksy  1941  oli sujunut kokeitta, mut-
ta nyt oli pidetty  7  tilaisuutta ja niissä oli 
ollut  48  koiraa. Harrastus oli niin elinvoi-
maista, etteivät muutaman vuoden epä-
edulliset olosuhteet pystyneet horjut-
tamaan vankkaa pohjaa.'  14  

Valoisat tulevaisuuden näkymät tart- 

158 • PENNUSTA PITÄEN  



tuivat päätoimittaja Kalle Rikalaankin 
vuotta 1943 aloitettaessa. Sodan hyvät 
metsästysolosuhteet olivat nostaneet har- 
rastusta ja lisänneet pentujen kysyntää. 
Åjokoirakokeita varten oli suunnitteilla 
sota-ajan poikkeussääntöjä. Taloudelli-
sesti Kennelliitto menestyi erinomaisesti 
ja kasvatti ripeää vauhtia omakotira-
hastoaan.15  Toiveet eivät olleet turhia. 
Uutena jäsenyhdistyksenä mukaan liittyi 
Äänislinnan kennelkerho,16  ja vuoden 
1943 alkuvuoden vuosikertomus oli kai-
kista sota-ajan poikkeusoloista huolimat-
ta innostunut. Jäseniä oli 1 302 ja kevääl-
lä nautittiin viidestä näyttelystä."' 

Viidennen sotavuoden alkaessa Ken-
nelliitossa oltiin hyvin optimistisia. Toi-
minta oli vilkastunut siinä määrin, että 
julkaisutoiminta päätettiin palauttaa so-
dan edelliselle tasolle. Vaikeudet olivat 
karsineet joukoista vain heikommat.118  
Erityisesti ajokoiratyössä oli varaa vaatia 
rauhan aikaisia toimintatapoja ja tasoa.19  
Toisaalta yleissuomalaisittain koirakult-
tuurissa oli paljon kohentamisen varaa; 
järjestäytyneen kenneltoiminnan parissa 
oli vain pieni murto-osa kaikista koirien 
omistajista.10  Rakkilaumojen vähentä-
minen tunnettiin yleiseksi ongelmaksi, 
mutta parhaista toimintamuodoista esi-
tettiin erilaisia mielipiteitä."1 

Suomen sotakauden loppuvaiheessa 
Kennelliitossa oltiin tyytyväisiä. Jäseniä 
oli enemmän kuin koskaan ennen, 1 430 
vuosijäsentä, 125 perustavaa ja 12 ainais-
jäsentä sekä 90 jäsenyhdistystä. Varat 
kasvoivat nopeasti. Toiminta oli sodasta 
huolimatta virkeää, sillä kokeita ja näyt-
telyitä järjestettiin syksyllä I943 run-
saasti, peräti 22.'" Maaseudulla mahdol-
lisesti näyttelyiden korvaajiksi suunnitel-
tuihin katselmuksiin suhtauduttiin kaksi-
naisesti. Toisaalta kenneltyötä oli levitet-
tävä tarmokkaasti koko Suomeen eikä 
koirien kanssa ollut helppo ahtautua täy-
sinäisiin linja-autoihin tai juniin, mutta  

toisaalta epävirallisilla arvostelutilai-
suuksilla ei ollut mitään merkitystä. Kai-
kista ongelmista huolimatta Kennelliiton 
toivottiin järjestävän koko maassa jatku-
vasti sekä kokeita että näyttelyitä.123  Tu-
leviin 10-vuotisjuhliin valmistauduttiin 

104. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 63-
64. 

105. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 207. 
106. Palveluskoiralehti 1943 s. 30. 
107. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1941 s. 215-

220. 
108. Vuoden 1942 ensimmäinen pääkirjoitus, 

Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 1-3. Mikkonen 
yritti lähettää rintamalta piristävää tekstiä, 
esim. Sama s. 24-28. Muuten Rikala oli erin-
omainen kirjoittaja, esim. kuvatessaan sekä 
sodan yleisolosuhteita - ei ollut helppoa luo-
pua vuosikymmenien tottumusten jälkeen 
autosta ja palata 50 vuoden tauon jälkeen 
polkupyörän satulaan - että metsästyskoke-
muksiaan. Sama 1942 s. 73-77. 

109. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 40 ja 
58-61. 

110. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 28. 
111. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 91, 

95-98 ja 100. Kennelklubissakin tarmok-
kaasti toiminut Aatu Ratia julkaisi komean 
ilmoituksen, jossa hän halusi ostaa pystykor-
vauroksen. Sama s. 155. 

112. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 179-
183 sekä 1943 s. 88-90. 

113. Suomen Kennelliiton edustajiston kokouk-
sen pöytäkirja 13. 12. 1942. Julkaistu Ken-
nelliiton Julkaisussa 1942 s. 185. 

114. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1942 s. 177-
178. 

115. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1943 s. 1-3. 
116. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1943 s. 79 ja 

92. 
117. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1943 s. 115. 
118. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 1 - 3. 
119. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 30-

33. 
120. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 4-7. 
121. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 41-43 

ja 78. Keskustelun jatkoa sama s. 224 ja 269. 
122. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 150-

151. 
123. Laajasta mielipiteiden vaihdosta esim. Suo-

men Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 224-225 
ja 269-271. 
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Koiranilma tarkoittaa huonoa säätä, mutta miten 
on tulkittava koiran paikka? Heinäveden Hasun-
mäen koira on etsiytynyt seikkailemaan saunan 
lauteille. Valokuva Museovirasto. 

hyvillä mielin.124  

Suomen Kennelliitto ei kirjoittanut 
lehdessään sanaakaan rauhan tulosta. Jä-
senistöä kehotettiin  vain  muistamaan 
vaikeuksiin joutuneita tovereita.125  Olo-
suhteisiin viitattiin  vain  kiertäen, kun 
ilmoitettiin ettei syksyn  1944  Kilpaa ol-
lut mahdollista järjestää; yleensä koros-
tettiin hyvien yhteyksien ja jäsenten vä-
listen kosketusten olevan entistä tär-
keämpiä.126  Kokonaisuudessaan sodan 
katsottiin lisänneen kykyä selviytyä vai-
keuksista.127  Jatkosotaan lähdettäessä 
koetut unelmat ja vielä asemasotavai-
heenkin myönteiset tunnelmat olivat 
vaihtuneet yleissuomalaisittain syvään 
pettymykseen, mutta raskaan rauhan eh-
toja tai maan uutta ulkopoliittista tilan-
netta ei analysoitu Kennelliiton julkaisun 
palstoilla.  

Sodan tuloksia 

Koiramäärien yleiskehitys  

Suomi selviytyi talvi- ja jatkosodasta it-
senäisenä valtakuntana ja miehittämättä, 
yhteiskuntajärjestelmäänsä mullistamat-
ta, mutta sekä ihmishenkien että maa-
aluiden menetykset olivat erittäin tuntu-
vat ja raskaat. Koiramaailmassa tappiot 
olivat hyvin huomattavat ja samalla epä-
tasaiset, sillä sota koetteli eniten suuria 
seurakoirarotuja. Suomen Kennelklubin 
vaikeasti rahoitettavista rotukirjoista 
poistui suhteessa kaikkein eniten tans-
kandoggeja, samalla kun kirjaan vietyjen 
koirien kokonaismäärä laski hyvin tuntu-
vasti. Kotimaiset koirarodut menestyivät 
paremmin, mutta suomenajokoirista van-
hempi järjestö menetti yli puolet, koska 
sillä ei ollut mahdollisuuksia järjestää 
kokeita Kennelliiton tapaan. Terrient ja 
palveluskoirat säilyttivät kantansa, sa-
moin kääpiökoirat; tosin pienimpiä koi-
ria oli hyvin vähän. 

Toisaalta suomenajokoirat vähenivät 
suuresti myös Kennelliitossa; vaikka 
metsästysolojen selittiin monesti paran-
tuneen ja riistaa kaivattiin niukkeneviin 
ruokapöytiin, ilmeisesti miesten joutumi-
nen rintamalle koetteli eniten juuri suo-
menajokoiria. Suomenpystykorvia oli 
Kennelliitossa sodan jälkeen enemmän 
kuin aikaisemmin, ja palveluskoirat sel-
viytyivät sodasta yleensä hyvin. Suuret 
seurakoirat eivät kärsineet samaa romah-
dusta kuin Kennelklubissa, koska niitä 
oli alun perin vähemmän. Kanakoirat toi-
puivat hyvin sodan alun lamastaan. 
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Taulukko 8. Suomen Kennelklubin rotukirjojen koirat 1941-1944. 

rotu 

pystykorvat 

suomenpystykorva 
pommerinpystykorva 

1941-43 	1944 
(yhteensä/niistä uusia) 

77/69 	I03/99 
— 	 — 

norrlanninpystykorva 7/7 1/1 

eurooppalainen pystykorva 1/1 4/4 

karjalankarhukoira, luettelo 8 4 

kanakoirat 
pointteri 46/28 38/22 
englanninsetteri 27/I7 34/28 

irlanninsetteri 21/13 33/30 
lyhytkarvainen saksalainen kanakoira 6/5 2/1 
karkeakarvainen saksalainen kanakoira 7/3 10/10 

spanielit 
springerspanieli 2/2 

cockerspanieli 38/22 38/32 

metsästyskoirat 
suomenajokoira 346/260 123/91 
risteytetty ajokoira 160/120 89/74 
lyhytkarvainen mäyräkoira 24/17 16/9 

karkeakarvainen mäyräkoira 10/9 11/11 

terrierit 
sileäkarvainen foxterrieri 13/10 18/16 
karkeakarvainen foxterrieri 90/82 84/66 
skotlanninterrieri 26/15 24/2I 

cairnterrieri 4/4 
walesinterrieri 1/1 

palveluskoirat 
airedalenterrieri  17/I3 24/19  
dobermanpinseri  8/4 10/8  
jättiläissnautseri  1/- 3/2  
saksanpaimenkoira  105/96 65/58  
rottweiler  5/4 8/7  
skottlanninpaimenkoira  8/7 25/22 

124. Suomen Kennelliiton edustajiston kokous 	126. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 271 ja 
13. 5. 1944. Julkaistu Suomen Kennelliiton 	298. 
Julkaisu 1944 s. 153. 	 127. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 329. 

125. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1944 s. 216. 
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vinttikoirat 
venäjänvinttikoira  
saluki  

2/- 
1/- 

englanninvinttikoira 1/1 
seurakoirat 

snautseri 28/21 23/9 
vanha englanninlammaskoira 2/- 2/- 
tanskandoggi 65/44 8/- 
bernhardilainen 6/1 2/1 
newfoundilainen 1/1 
bulldoggit 17/12 4/1 
bokseri 25/19 22/17 
villakoirat 2/1 

kääpiökoirat 
japaninpystykorva 2/- 2/- 
pekingeesi 2/1 4/2 
chow chow  5/5 

yhteensä  I 244/937 850/666  

Taulukko 9. Suomen Kennelliiton rotukirjojen koirat 2. maailmansodan aikana. 

pystykorvat 

rotuk. V rotuk.  VI 	rotuk.  VII  
(yhteensä/niistä uusia) 

rotuk.  VIII  

suomenpystykorva 285/218 I17/94 299/241 362/272 
pommerinpystykorva 1/1 I/1 5/3 
norrlanninpystykorva — — 1/1 
karjalankarhukoira, luettelo 22 

metsästyskoirat 
suomenaj okoira 653/488 203/119 462/303 477/309 
risteytetty ajokoira 260/204 86/55 221/178 203/149 
sileäkarvainen mäyräkoira 1/I 1/1 10/10 7/1 
karkeakarvainen mäyräkoira 1/1 

kanakoirat 
pointteri 10/8 3/3 4/1 8/3 
englanninsetteri 12/7  — 7/3 14/9 
irlanninsetteri 8/7 2/2 3/2 15/15 
sileäkarvainen saksanseisoja 15/8 — 3/2 5/3 
karkeakarvainen saksanseisoja 25/23 5/4 23/14 40/26 

spanielit 
cockerspanieli 28/26 3/3 11/5 20/14 
englannin springerspanieli 1/1 
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terrierit 
sileäkarvainen kettuterrieri 4/4 — 3/2 2/1 
karkeakarvainen kettuterrieri 22/15 2/2 29/24 42/33 
irlanninterrieri 2/1 — — 
yorkshirenterrieri 1/1 — — — 
länsiylämaanterrieri 2/1 1/1 4/4 3/2 
skottlanninterrieri — 1/1 9/6 15/11 
skyenterrieri — 2/2 — 

palveluskoirat 
saksanpaimenkoira  14I/118 14/12 113/84 132/92  
rottweiler  2/1 2/2 6/5  
dobermanpinseri  2/1  —  2/2  2/- 
jättiläissnautseri  2/2 7/7 8/4 16/14  
airedalenterrieri  5/2 1/1  7/4 I6/12  
skotlanninpaimenkoira  — —  4/4  
belgianpaimenkoira — — —  1/1  
belgiansuursnautseri — — —  1/1  

vinttikoirat 
venäjänvinttikoira 1/- 1/1 I/- 
englanninvinttikoira  1/1 1/- 

seurakoirat 
snautseri 2/1 — 7/5 9/7 
tanskandoggi 8/7 1/- 13/11 13/6 
benrhardilainen 5/3 — 4/4 6/6 
newfoundlandilainen I/1 — 1/1 — 
bokseri 6/4 — 8/8 21/14 

kääpiökoirat 
maltankoira 1/- — 4/3 3/1 
kääpiöpinseri 2/2 1/- — 13/11 
pekingeesi 12/12 9/9 I /- 

kääpiösnautseri — 1/1 — 
kääpiöpystykorva — — 7/7 7/4 
japaninspanieli 2/2 2/- 
kiinanpystykorva — — 3/3 
kääpiövillakoira — 1/1  

yhteensä 1 546/1 I70 448/306 1282/948 1495/1039 
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Kokonaisuudessaan sotavuodet eivät 
siis merkinneet kohtalokasta taantumaa, 
joka olisi uhannut suomalaista kenneltoi-
mintaa. Toisaalta vaikeudet luonnollises-
ti hidastivat  1930-luvulla hyvin alkanutta 
kehitystä ja yksittäiset menetykset olivat 
tuntuvia. Tilanne tulkittiin toisinkin. Pys-
tykorvien kannalta sodan määriteltiin ol-
leen maalle  "vain"  kansallisonnettomuus 
mutta koirarintamalle epäonnea epäon-
nen päälle.128  

Karjalan karhukoira 

Kennelliitossa odotettiin sodan puhjettua 
pystykorvan ja ajokoiran jaksavan rotui-
na selviytyä sodasta, aikakauden kaikista 
yleisistä ongelmista huolimatta, mutta 
vasta muodostumassa olevan uuden ro-
dun eli karjalankarhukoiran pelättiin lä-
hes tuhoutuvan vaikeuksissa.129  Talviso-
dan puhjettua ei vielä osattu ajatella mah-
dollisuutta, että edessä olisi jatkosota ja 
sen tuomat mahdollisuudet nähdä, mil-
laista koiramateriaalia olisi entisen itära-
jan takana. Tunnelmat olivat synkät 
myös välirauhan aikana, sillä rodun ja-
lostamisen katsottiin lähes päättyneen. 
Karjalankarhukoiria oli tosin jokunen 
jäljellä, joten niistä oli koottava kaikki 
tiedot ja selvitettävä samalla sukulaisuus 
lapinkoiriin.13°  Kennelklubin puolella ei 
riittänyt lainkaan huomiota karjalankar-
hukoiralle. 

Tilanne muuttui osittain jatkosodan al-
kupuolella. Vaikeudet tosin tunnustettiin 
yleisesti eli sodan aikaan ei ollut mahdol-
lista tehdä varsinaista jalostustyötä eikä 
karjalankarhukoirasta saatu omaa ro-
tuaan.131  Epäonnikin jatkui jatkosodan 
alussa rakenteeltaan ja tyypiltään Suo-
men parhaana pidetyn maanviljelijä Ant-
ti Herralan Töpön saatua Kyyjärvellä 
luusärön suolistoonsa.132  Årmeijan etene-
minen itään sai näkymät myönteisem- 

miksi. Vaikka vallatun alueen kaikki koi-
rat oli ammuttava, Åunuksesta ja Karja-
lasta pyrittiin ottamaan parhaita yksilöitä 
talteen; Suomeen tarvittiin uutta jalostus-
materiaalia.133  

Karjalainen koira-aines oli sekalais-
ta134  ja sen seulonta vei aikaa, mutta hyvi-
en koirien etsintä ja lajittelu kannatti. 
Kuuluisin karjalankarhukoira löydettiin 
"vähäisestä syrjäkylästä Seesjärven län-
sipuolelta, suurriistaparatiisin Pieningän  
salon  liepeiltä" eli Tuusik, jonka Åntti 
Tanttu esitteli pian Kennelliiton julkai-
sun lukijakunnalle sanojaan säästämättä. 
Tuusik oli ryhdikäs ja eloisa, vanhojen  
1900-luvun alun koirien perinteiden 
ihanteellinen jatkaja.135  Tuusik ei ollut ai-
noa löytö, vaan uroksia saatiin muitakin, 
esim. "monen kymmenen hirven surma" 
Miska. Kun entiset rodun kasvattajat, 
tunnetuimpana Kuusankoskelle muutta-
nut  Å. Z. Berg  innostuivat kaikista mat-
kustusongelmista huolimatta tulemaan 
näyttelyihin esittelemään parhaita narttu-
jaan —  Bergin  ykköskoira oli Herjan-Pör-
ri — tuloksena oli yleinen innostus.'36  

Karjalankarhukoira oli suosittu myös 
rintamajoukkojen keskuudessa; kaikki 
löydetyt yksilöt eivät päätyneet tunne-
tuille kennelihmisille, vaan Kiestingistä 
löydetyn Mustin katsottiin kuuluvan 
komppaniaan ja pääsevän sodasta vasta 
miesten mukana: 

"Kun joskus mitallirinnoin 
me palaamme siviliin, 
niin Musti ei millään hinnoin 
myös unohdu Kiestinkiin.i137  

Löydetyt koirat saivat aikaan sekä yleistä 
innostusta että mietityttivät kokeneimpia 
kennelmiehiä. Hyvistä yksilöistä huoli-
matta rotutyypin vahvistamisella ei ollut 
kiirettä, sillä tavatut koirat olivat varsin 
erilaisia sekä väreiltään että karvoituk-
seltaan. Koirien jalostamisesta syntyi 
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varsin laaja keskustelu, jossa oli tarmok-
kaimpana ja vanhimpana asiantuntijana 
Åntti Tanttu. Jalostuksen päämäärä oli 
selvä, sillä karjalankarhukoirasta oli ke-
hitettävä sekä rakenteeltaan että metsäs-
tysominaisuuksiltaan hyvä koira. Met-
sästystä varten Kennelliitto hyväksyi ke-
väällä  1943  hirvikokeiden säännöt.138  
Osittain karjalankarhukoiralle suunnitel-
tiin muutakin käyttöä, jopa hylkeiden 
pyytäjänä.139  Yleinen pystykorvainnostus 
sai aikaan samalla kiinnostusta myös po-
rokoiraa kohtaan.14p  

Karjalankarhukoirat olivat osaltaan 
mukana herättämässä armeijan ja sotilai-
den yleistä koirakiinnostusta. Äänislin-
naan syntyi Kennelkerho, joka piti touko-
kuussa  1943  ensimmäisen näyttelynsä; 
sekä koirien esittäjät että yleisö olivat 
sotilaita. Näyttelyn  33  koirasta kaikki  8  
karjalankarhukoiraa oli saatu vallatulta 
alueelta, muut oli tuotu siviilistä. Koi-
rainnostus ei riippunut sotilasarvosta, sil-
lä karjalankarhukoiran omisti yhtä hyvin 
kenraalimajuri Åarne  Blick  - hänellä oli 
täysin musta näyttelyn paras narttu Pirk-
ki, Viteleen Suurmäestä, Miskan tytär - 
kuin moni matalampi upseeri. Näyttelyn 
tähtenä oli nimensä alkuperäisen merki-
tyksen mukaisesti Tuusik eli valttiässä, 
jonka omisti kapteeni Åntti Kaivola Kar-
humäestä ja jonka synnyinpaikaksi mää-
riteltiin nyt Prokkoilan kylä Paateneen 
luoteispuolella.141  

Sodan päättymisen aikaan karjalankar-
hukoirat olivat näyttelyissä hyvin yleisiä. 
Rotutunnuksia ei vielä vahvistettu, vaan 
niistä keskusteltiin jatkuvasti, myös idäs-
tä saatavien mielipiteiden valossa. Kanta 
oli selvästi vahvistumassa ja koirat olivat 
useimmiten nuoria, parhaiden idästä löy-
dettyjen koirien jälkeläisiä. Myös Karja-
lasta tuodut koirat olivat itse menesty-
mässä rauhan jälkeenkin. 142  Karjalan kar-
hukoirat menestyivät rotuna sodasta par-
haiten. 

128. Finska  Kennelklubbens  Spetssektion  1902-
1962,  moniste  s. 20. 

129. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1939 s. 298. 
130. Yleishuonoa tilannetta erityisesti Suomen 

Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 169  ja  1941 s. 
9-11.  Hajatieto kelvollisesta koirasta tehtai-
lija Uuno Ulvion omistama koira Tyrväällä. 
Sama  s. 96. 

131. Tämä näkökanta tuli erityisen hyvin ilmi 
Kennelklubin puolella. Suomen Kennelklu-
bin Aikakauskirja  1942 s. 11  ja  1944 s. 75-
76. 

132. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 191. 
133. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1942 s. 57  ja  

84.  Uuden aineiston tarve näkyi erityisesti 
Turun näyttelyssä, jossa oli toisaalta hyviä 
koiria ja kiitettiin rotua kohtaan tunnettua 
entistä laajempaa harrastusta, mutta samalla 
korostui jalostusmateriaalin puute. Sama  s. 
101-105. 

134. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1942 s. 143-
144. 

135. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1942 s. 117-
119. 

136. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1942 s. 159  ja  
193. 

137. Suositun korsulaulun kirjoitti aseveli  K.  Rii-
konen. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1943 
s. 27. 

138. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1943 s. 54, 
98-102, 106-107, 122-125  ja  162-168.  
Koirien opetuksessa oli ongelmia. Kun Tuu-
sikia ryhdyttiin opastamaan hirvimetsälle, ti-
lanne päättyi karhun kaatoon. Sama  1943 s. 
184. 

139. Tämän ajatuksen esitti Eino  Havas  Kotkasta. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1943 s. 169-
170. 

140. Maaherra  K. H.  Hillilä, valtion metsästyk-
senvalvoja Tauno Mäki ja Inarin piirin ni-
mismies  F. V.  Nivanto tulivat Helsinkiin 
neuvottelemaan Tantun kanssa ja päättivät 
järjestää Ivaloon porokoirien katselmuksen. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1943 s. 184. 

141. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1943 s. 207-
299. 

142. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1944 s. 107-
108, 135, 167, 202  ja  272.  
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Tärkeät miehet ovat asettuneet aarteineen  I.  K. Inhan  kameran eteen Korpiselässä: Vornasen metsästäjä-
veljekset Tolvajärveltä ja heidän koiransa. Tällaisia karjalankarhukoiria alettiin etsiä  1930-luvulla, ja niihin 
kiinnitettiin huomiota myös sotien aikana. Valokuva Museovirasto. 

Sotakoirat  

Väsynyt mies näkee rauhan tultua  1944  
työpöytänsä ääressä keskiyöllä unta so-
dan runtelemasta maastosta, jossa "kaik-
ki  on  harmaata, lohdutonta, poltettua 
maata, ihmisten järjettömän hävitysvim-
man aikaansaamaa". Kuolonhiljaisuu-
dessa alkaa kuulua hiljaista ääntä pitkän 
koirarivistön lähestyessä. Kylkien  SÅ-
tunnukset ovat harmaita, likaisia, veren 
tahrimia ja repaleisia. Sotakoirien kum-
mitusprikaatia johtaa  Margarita  Särkän 
valio Raimo Marjaniemen Marski "itse-
tietoisena ja varmana, toisessa takajalas-
sa töppönen, muisto vanhasta vammasta, 
kahden sodan veteraani". Öikeana sivus-
tamiehenä  on  uljaana ja ryhdikkäänä 
Niclas Elfvengrenin Veri, sekin molem-
pien sotien veteraani. Sen rinnalla sipsut-
telee aina iloinen, veitikkamainen  V.  Vil- 

jasen Frigga  von  Marjaniemi, mutta nyt 
haudanhiljaisena, vakavana. 

Unennäkijä tunnistaa sotilaalliseen 
kunniantekoon päänsä kääntäneistä koi-
rista yhä uusia tuttujaan: Helsingin Ikä-
miessuojeluskunnan  Åkin  ja Åpu II:n, Ö. 
Kallion Iko  von  Tüchoburgin, 26 kuu-
kauden vanhana kaatuneena sekä arvok-
kaat ryhmänjohtajat rouva Emmy Wen-
delinin Martinkylän Jukka II:n ja  E.  
Wulffin Peter  von  Sandenin. Sotakoira-
koulun koirat marssivat omana osasto-
naan ja samoin poliisilaitoksen koirat, 
tunnetuimpina sadoilla partiomatkoilla 
kunnostautuneet Kiri  I  ja Nopsa. Mukana 
ovat myös Ruotsista tulleet Eskad,  Ej  or,  
Öke,  Kill,  Filov ja suursnautseri Ted sekä 
monia muita. Tanskasta saatu Queen pe-
lasti partion tuholta uhraamalla oman 
henkensä.13  

Koirien hiljainen prikaati oli muistu- 
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tuksena siitä, että toisessa maailmanso-
dassa oli ihmisten ja heidän luomiensa 
aseiden ohella myös eläimiä, sekä tuhan- 
sia vuosia vanhan perinteen mukaisesti 
hevosia — nyt tosin huoltotehtävissä, ei 
enää asepukuisia miehiä kantamassa — 
että koiria. Koiriakin tiedetään olleen so-
dissa jo roomalaisten aikana ja ne kun- 
nostautuivat Napoleonin sodissa sekä uu- 
delleen ensimmäisessä maailmansodas-
sa; tehtävät tosin muuttuivat ampuma- 
aseiden kehityksen myötä. Sodan jälkeen 
Saksaan perustettiin 1930 sotakoirakou-
lu, minkä lisäksi venäläiset käyttivät toi-
sessa maailmansodassa koiria. Venäläis-
ten koiria on arvioitu olleen yli 50 000. 
Sen sijaan Ranska, Englanti ja USÅ or-
ganisoivat koirakoulutuksensa vasta toi-
sen maailmansodan jälkeen.144  

Suomalainen sotakoira- ja muu palve-
luskoiratyö sai paljon oppia Saksasta, 
koska sitä oli kehittämässä ennen muuta 
Saksasta Suomeen muuttanut eläinlääkä-
ri Johan  Brüning.  Sekä hänen ansiostaan 
että maailmansotien välisen maanpuolus-
tushengen, saksalaissuuntauksen145  ja Suo-
men maantieteellisen laajuuden takia pal-
veluskoiratyö kehittyi aktiivisesti vaikka-
kaan ei suoraviivaisesti. Palveluskoiria 
oli talvisodan syttyessä yhtä hyvin puo-
lustusvoimilla, rajavartiolaitoksella, po-
liisilla, suojeluskunnilla kuin yksityisillä 
henkilöilläkin, joista osa oli järjestäyty-
nyt palveluskoirayhdistyksiin. Monet vi-
ranomaisten koirat liitettiin kenneljärjes-
töjen rotukirjoihin; 1930-luvun puolivä-
listä vanha Kennelklubi menetti ase-
miaan palveluskoiratoiminnassa valtion 
koiratoiminnan kytkeytyessä enemmän 
uuteen Kennelliittoon ja palveluskoira-
väen jäädessä osittain molempien kes-
kusjärjestöjen ulkopuolelle, vaikka Suo-
men Palveluskoiraliitto päättikin vihdoin 
liittyä Kennelliittoon. 

Sotakoirat kiinnostivat silti myös Ken-
nelklubin jäsenistöä; mielenkiinto ja en- 

nen muuta sopivan materiaalin löytämi-
nen146  oli tosin paljon vähäisempää ruot-
sinkielisen lukijakunnan parissa.147  Koi-
rista julkaistiin paljon kuvia ja varsinkin 
talvisodan ajalta suomeksi myös käytän-
nön selostuksia. Jo vuoden 1940 ensim-
mäisessä Kennelklubin Åikakauskirjan 
niteessä oli ruotsalaisen vapaaehtoisjou-
kon koirista huolehtineen upseeri M. 
Ginsburgin ja Suomen sotakoirakoulu-
tuksen päällikön, majuri Gustaf Deger-
stedtin talvisodasta saamia kokemuksia. 
Heidän mukaansa koirat eivät riittäneet, 

143. Joulukuulla  1944  päivätty nimimerkki  Stet-
tin  novelli. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1944 s. 323-325.  Aivan sama kirjoitus jul-
kaistiin ruotsiksi Kennelklubin puolella.  
Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1944 s. 99-
101. 

144. Sotakoiratoiminnan historiaa. Puolustusvoi-
mien tekijälle luovuttama moniste  s.  d.  s. a. 
s. 1. 

145. Tästä  on  hyvänä esimerkkinä tohtori Roese-
beckin 70-vuotisuutinen, joka oli lähes kuin 
suomalaisesta, kaikkien hyvin tuntemasta 
henkilöstä kirjoitettu. Palveluskoiralehti  
1941 s. 6. 

146. Kennelklubin ruotsalaiselle lukijakunnalle 
valitettiin  1944,  miten rintamia koski so-
tasalaisuus eivätkä lomilla olleet sotilaat ha-
lunneet kertoa kokemuksistaan, joten tapaus-
selostuksia oli hankala saada.  Leopold  Öller  
julkaisi yhden Hakkapeliitta-lehdestä kään-
tämänsä pitkän ja yksityiskohtaisen kuvauk-
sen.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1944 
s. 11-17. 

147. Valokuvia ruotsinkielisessäkin julkaisussa 
oli hyvin runsaasti, mutta selostuksia vähän.  
Johan Brüning  selosti laajalti ruotsalaista 
palveluskoiratoimintaa ja toivoi Suomessa-
kin pysyttävän yleisen kehityksen perässä, 
mutta ei maininnut lainkaan sotakoiria joulu-
kuussa  1941  päiväämässään kirjoituksessa.  
Finska  Kennelklubbens historia  1942 s. 13-
15.  Toisaalta aineistoa myös tarjottiin, sillä 
majuri Degerstedt halusi  1943  julkisuutta il-
mestyneelle Sotakoiraoppaalle myös ruot-
sinkielisen lukijakunnan piirissä. Suomen 
Kennelklubin saapuneet kirjeet  6. 7. 1943.  
Suomen Kennelliiton arkisto. 
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Koulutetut sotakoirat palvelivat rintamalla etulinjassa, "siellä jossain". Marsalkka Mannerheim arvosti koirien 
työtä niin paljon, että kuuluisimmasta sotakoirasta Raimo Marjaniemen  Marskista,  kahden sodan veteraanis-
ta ja Taipaleen sankarista hånelle tehty kuvapatsas  on  yhä kunniapaikalla  hånen  kotimuseossaan Helsingin 
Kaivopuistossa. Valokuva Eläinlääketieteen museo. 

sillä varsinkin viesti- ja partiokoiria olisi 
tarvittu paljon lisää. Saksanpaimenkoira 
oli paras sotakoira, mutta kestävimmät 
hermot olivat airedalen terriereillä ja 
myös suursnautserit olivat osoittautuneet 
hyviksi. Vetokoirat olivat talvisodassa 
vaikeuksissa, koska lunta oli paljon ja sää 
liian kylmä kaikkein sitkeimmille vetäjil-
le eli saksalaisille kanakoirille. t48  

Kokonaisuudessaan suomalaisen ken-
nelväen piirissä sotakoiria kohtaan tun-
nettu kiinnostus jakaantui kolmeen suun-
taan. Ensinnäkin lukijoille esiteltiin kuu-
luisimpia koiria ja näiden erityissaavu-
tuksia, varsinkin uskollisuutta ja urhool-
lisuutta, samalla kun venäläisiltä löydet-
tyjen koirien kasvattaminen uudelleen 
suomalaisten palvelukseen sai huomiota. 
Samalla venäläiset miinakoirat — räjäh-
dyspanosta selässään kantaneet — saivat 
tuomionsa.149  Eniten pääsivät esille muu- 

tamat  Margarita  Särkän kasvattamat sak-
sanpaimenkoirat, joista lääkintäkoirana 
ihmishenkiä pelastanut valio Dinnie  von  
Marjaniemi sai ansioistaan Kennelklubin 
erikoispalkinnon. Tunnetuin Särkän koi-
rista oli kuitenkin Raimo Marjaniemen 
Marski.150  Raimo, sotakoiran ihannetyyp-
pi ja talvisodan Taipaleen lohkon kuului-
sa viestinviejä, pääsi Suomen Palvelus-
koiraliiton lahjoittamana patsaana itse-
ään vielä kuuluisamman marsalkan ko-
tiin tämän täyttäessä jatkosodan aikana  
75  vuotta. Mannerheim kiitti omakätises-
ti: "Komea koiranne ja kaunis  adressinne  
koristavat kotiani.i151  

Kennelliiton piirissä nostettiin eniten 
esille talvisodassa suuresti kunnostautu-
nut Helsingin Ikämiessuojeluskunnan so-
takoiraosaston Sota-Geri,  josta tuli pian 
välirauhan jälkeen Liiton ensimmäinen 
kaksoisvalio.152  Hyvin tunnettiin myös  
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Frigga eli Taru  von  Marjaniemi ja Veri.'53  

Palveluskoiraliitto julkaisi luetteloita yk-
sityisten henkilöiden sotiin antamista 
koirista.154  

Toiseksi kennelihmisiä ja aivan erityi-
sesti palveluskoiraväkeä kiinnosti sota-
koirien suorittama käytännön työ, jota 
kuvattiin ja josta saatujen kokemusten 
perusteella mietittiin koulutuksen sopi-
vuutta. Kennelliitossa oli hyväksytty ke-
väällä 1939 palveluskoirasäännöt yhtä 
hyvin viestiin, lääkintään, suojeluun, po-
liisityöhön kuin vetokoirillekin. Viesti-
kilpailuissa tunnettiin sekä yleinen että 
sotakoiraluokka, johon vaadittiin kahden 
vuoden ikä.155  Rauhan aikana sotakoirien 
kilpailutoiminta keskittyi viestiin.'56  

Talvisodan jälkeen tilannetta pohditta-
essa todettiin viestikoirien olleen kieltä-
mättä tärkeitä - niiden merkitystä osoitti 
myös Saksan armeijan koirien käyttö - 
siitä huolimatta, että yksittäisten viesti-
ja lääkintäkoirien saavutuksista oli har-
voja tietoja. Lumi oli haitannut koirien 
työtä, mutta silti ne olivat osoittautuneet 
tärkeiksi radioyhteyksien ja muun teknii-
kan pettäessä.157  

Toisaalta viestin vieminen ei talvisota-
kokemusten mukaan ollut sotakoiran 
merkittävin tehtävä vaan partiointi, siitä 
huolimatta, että partiokilpailutoimintaa 
oli laiminlyöty rauhan aikana. Koira oli 
tärkeimmillään partioiden mukana, jol-
loin se kärjessä kulkeneena tiedustelijana 
ja lepotaukojen vartioitsijana haistoi ja 
kuuli viholliset paljon kauempaa kuin ih-
minen, seurasi jälkiä ja saattoi ilmaista 
jopa jalka- ja ansamiinat.158  Jatkosodan 
kokemukset olivat edelleen hahmotta-
massa tulevaisuutta: koiraa oli käytettävä 
sodassa partiointiin, ei viestiin.159  Myös 
eri koirarotujen sopiminen sotaan herätti 
keskustelua. Saksanpaimenkoiran rinnal-
la airedalen terrieri soveltui hyvin vies-
tiin ja suursnautseri partioon.'6°  

Kolmanneksi sota-ajan poikkeustilan- 

ne asetti haasteita palveluskoirien jalos-
tukselle. Nyt korostuivat koirien käyttö-
ominaisuudet, sillä sotakoiraksi kelpasi  
vain  vahva, terve, pelkäämätön ja mah-
dollisimman hyvin koulutettu koira. 
Pelkkä ulkonäkö ei ollut hyödyksi tositi-
lanteessa eikä huonoja pentuja kannatta-
nut jättää edes eloon.161  

Tästä käytännän näkökulmasta huoli-
matta sodassakin olleita palveluskoiria 
arvosteltiin Kennelliiton yleisissä näytte- 

148. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
2-4. 

149. Esim. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1941 s. 83-86  ja  86-88, 89  ja  97-101.  Suo-
men Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 172  ja  
1941 s. 161-167.  Suomen Palveluskoiralehti  
1942 s. 6,18  ja  38. 

150. Dinnie  von  Marjaniemen omisti sodan ai-
kaan  Leopold  Öller.  Suomen Kennelklubin 
Aikakauskirja  1941 s. 106-110. 

151. Palveluskoiralehti  1942 s. 34.  Pronssiin  vale-
tun  patsaan oli tehnyt kuvanveistäjä  A.  Ra-
vander-Rauas. Raimo Marjaniemen Marski 
kuoli Lapissa  1943  eräässä onnettomuudes-
sa. Sama  1943 s. 26. 

152. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s. 147.  
Kuva samasta jo  s. 138.  Sota-Geristä myös 
Palveluskoiralehti  1941 s. 20. 

153. Palveluskoiralehti  1943 s. 54. 
154. Palveluskoiralehti  1943 s. 6-7  ja  76. 
155. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 172. 
156. Viestikilpailuja pidettiin edelleen välirauhan 

aikanakin, esim. huhtikuussa  1941  Helsin-
gissä, jolloin esikokeen läpäisi 17:sta koiras-
ta peräti  16.  Palveluskoiralehti  1941 s. 60. 

157. Esim. Suomen Palveluskoiralehti  1941 s. 61. 
158. Palveluskoiralehti  1942 s. 14-18. 
159. Palveluskoiralehti  1944 s. 65. 
160. Palveluskoiralehti  1943 s. 73-74. 
161. Tämä oli palveluskoiraväen yleislinja, joka 

tuli esiin monesti, ehkä kaikkein jyrkimmin 
Palveluskoiralehti  1941 s. 28,  jolloin luki-
joille annettiin selvä kehotus: älkää elättäkö 
sellaista palveluskoiraa, joka ei toimi. Hyvin 
suorasanaisesti asia ilmaistiin myös seuraa-
vana vuonna, kun rotukirjaan ehdotettiin 
hyväksyttäväksi ainoastaan ne koirat, jotka 
olivat joko palvelleet armeijassa tai niiden 
jälkeläiset. Palveluskoiralehti  1942 s. 66.  
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lyissä jatkuvasti myös ulkonäön mukaan. 
Koirien rintamakäyttö ei sivuuttanut var-
sinaista jalostusta. Varsinkin  1943,  jol-
loin rintamilla oli rauhallista, jopa lääkin-
täkoirien valio Dinnie  von  Marjaniemi 
kiersi monen muun armeijan koiran kanssa 
näyttelyissä.  t62  Suurin osa sotakoirista to-
dettiin hyviksi, mutta eivät kaikki.163  So-
dan pitkittyessä osa palveluksessa olleis-
ta koirista tuotiin näyttelyihin huonokun-
toisina.'64  

Näyttelyissä käyminen oli tärkeää, kun 
palveluskoiriakin haluttiin jatkuvasti ja-
lostaa. Työssä oli ongelmia enemmän 
kuin muissa koirissa, sillä vaikka palve-
luskoirat toisaalta tunnettiin yhteiskun-
nallisesti tärkeiksi, jopa vuodesta  1942  
verovapaiksi,165  siitostyön pelättiin silti 
jäävän toisarvoiseen asemaan: siihenhän 
voitiin käyttää  vain  niitä koiria, joita val-
tio ei joko huolinut tai jotka olivat lomal-
la.166  Kennelpiireissä oltiin siis sekä in-
nostuneita ja kiinnostuneita koirien saa-
vutuksista että sodan pitkittyessä myös 
huolestuneita palveluskoirina käytettyj  en  
rotujen kehittämisestä. 

Årmeijan kannalta sotakoirat olivat 
tärkeitä, vaikka niiden täsmällistä merki-
tystä onkin mahdoton arvioida. Sotilaal-
lisesti eniten merkitystä oli partiokoirilla, 
jotka olivat tunnustelijoina, kuulovar-
tiossa ja jäljestämistehtävissä. Tärkeim-
millään partiokoirat olivat pohjoisen rin-
tamilla partisaanien takaa-ajajina. Varti-
jakoirat vapauttivat suuret määrät miehiä 
muihin tehtäviin. Talvisodan alettua puo-
lustusvoimilla oli Sotakoirakomppanias-
ta Sotakoirakouluksi muuttuneessa lai-
toksessaan noin  70  koiraa, joista  5  oli 
koulutettu lääkintätehtäviin. Jatkosodan 
päättyessä koiria oli yli kymmenen ker-
taa enemmän eli  856.  Pelkästään nämä 
luvut osoittavat koirien merkityksen. 
Eräiden arvioiden mukaan tarpeellinen 
määrä olisi ollut noin  2 000  koiraa.167  
Sotilaat oppivat luottamaan koiriin,  var- 

sinkin kun niiden käytöstä pyrittiin jaka-
maan asiallisia tietoja mahdollisimman 
tehokkaasti, jopa Åunuksen radiossa.168  

Puolustuslaitos ei pystynyt itse kasvat-
tamaan kaikkia sotaan käytettyjä koiria, 
vaan niitä saatiin suojeluskunnilta ja yk-
sityisiltä, sekä vapaaehtoisesti luovutet-
tuina että pakko-ottojen tuloksena.169  Mo-
lemmat kenneljärjestöt ja monet palve-
luskoirayhdistykset kehottivat jäsenistö-
ään  luovuttamaan koiriaan armeijalle. 
Tulokset olivat sekä hyvät että masenta-
vat. Årmeijalle saatiin sotien kuluessa 
vapaaehtoista tietä 562 koiraa, joista 319 
kelpasi palvelukseen; näistä 78 kuoli tai 
kaatui.170  Palveluskoirapiireissä koirien 
luovutus paljasti ikävän totuuden: "hyvin 
suuri osa niistä palveluskoirarotuisista 
koirista, jotka edelleen saavat juosta va-
paina ja toimettomina sekä kaupungeissa 
että maaseudulla ja samalla kuluttaa 
niukkoja elintarpeitamme, ovat sellaisia, 
ettei niitä helläsydämisinkään koiran-
omistaja voi pitää minään hyötykoirana 
ja yleensä oikeutettuna elämään". 1.71  

Årmeija myös osti koiria, mikäli löysi 
kelvollisia. Koiria tarjottiin, mutta lähes-
kään kaikkia ei hyväksytty. Valintakri-
teerit olivat ankarat. Hyvän sotakoiran 
pitää olla valpas, voimakas, kestävä ja 
hyvähermoinen.172  Raimo Marjaniemen 
Marski ostettiin puolustusvoimille 1938 
siitä huolimatta, että se oli ärtyisä ja aika 
ajoin jonkin verran hermostunut, haukkui 
ja puri helposti, jos sitä käsiteltiin varo-
mattomasti. Toisaalta koira kiintyi hel-
posti, oli täysin pelkäämätön, tarmokas ja 
toimintahaluinen.13  

Parhaat koirat tulivat suojeluskunnista, 
joissa niitä oli kasvatettu vuosikausia; 
osa koirista oli suojeluskuntien omista-
mia, osa yksityisten omistamia mutta 
suojeluskuntien kouluttamia. Raimolla-
kin oli puolustusvoimiin tullessaan jo 
kolmen vuoden harjaantuminen, sillä se 
oli annettu 19. 8. 1935 suojeluskuntakor- 
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praali  N. E.  Toivosen koulutettavaksi. 
Helsingin Sotakoirasuojeluskuntakomp- 
paniassa tehtiin tarmokasta työtä sekä en- 
nen sotaa että myös sen puhjettua;  1937  
komppanian  61  jäsentä kesti vuoden mit- 
taan  80  harjoitusta ja  19  komennusta. 
Kaikkiaan  6 654  työtuntia toivat myös 
runsain mitoin menestystä, sillä  Kennel- 
klubin ja Kennelliiton kilpailuissa komp-
panian koirat olivat kaksoisvalio Sota-
Gerin johdolla täysin ylivoimaisia. 

Siviiliajan menestys toi mainetta myös 
talvisodassa. Suojeluskoirakomppanian 
arkistoon  on  talletettu  12  sotamarsalkka 
Mannerheimin puolesta pääesikunnan 
viestikomentajan allekirjoittamaa kun-
niakirjaa. Sota-Åika,  Peggy,  Usko, Sota-
Sisu ja Turi saivat kirjansa viestiansiois-
taan, Pekka ja Sota-Tarmo vartiotoimin-
nastaan, Pohjan-Tessu ja Susi vartio- ja 
jälkikoiran ansioistaan sekä Humu ja 
Kaino yleisesti sotakoirina. Näistä Pekka 
kaatui Kollaanjoella ja Turi Åittojoella. 

Helsingin Sotakoirasuojeluskoirakomp-
panian toiminta jatkui määrätietoisena 
jatkosodankin aikana; rintamien ollessa 
rauhallisia  1943  oli mahdollista pitää  19  
harjoitusta. Koirat menestyivät ja ahke-
roivat miesten mukana —  1941  suojelus-
kunnan jäsenistä perustettiin viestiosasto  
JR  8:n  yhteyteen — mutta usein nekin 
menettivät henkensä. Kuuluisa Myrsky-
Hukka  von  Norden oli poikkeuksellinen 
päästessään  1943  elävänä vanhuuden le-
poon.14  

Sodan kuluessa palveluskoiria otettiin 
armeijaan myös pakko-otoin. Näin saatu 
aines oli luonnollisesti tuntuvasti hei-
kompaa kuin suojeluskuntien kautta kou-
luuntunut: pakko-otetuista  312  koirasta  
vain 162  kelpasi armeijalle.15  Koiria et-
sittiin tarmokkaasti. Helsingissä armeija 
sai käyttöönsä kansanhuoltolautakunnan 
kortistot, joiden mukaan kaupungissa oli  
33  saksanpaimenkoiran omistajaa ja  35  
koiraa; näistä  15  oli omistajan mukaan 

162. Dinnie  von  Marjaniemi sai yleensä seuraa-
van arvostelun: tyyppi hyvä, samoin raken-
ne. Pää kookas ja urosmainen. Rinta erin-
omainen. Raajat hyvät, samoin liikkeet. Vä-
hävärinen. Suomen Kennelliiton Julkaisu 
esim. 1943 s. 117 ja 123-125. 

163. Ehkä jyrkimmän tuomion sai puolustuslai-
toksen saksanpaimenkoirauros Max: outo-
tyyppinen, matala, pää huono, samoin kor-
vat. Rinta tynnyrimäinen,  notko  selkä. Luon-
ne hyvä. Jäi palkinnotta. Suomen Kennellii-
ton Julkaisu 1943 s. 122. 

164. Ehdottoman auktoriteetin eli eläinlääkäri Jo-
han Brüningin mukaan Hämeenlinnan huhti-
kuun 1944 näyttelyssä oli hyvin vaihtelevia 
koiria. Rintamalla kunnostautunut koira 
saattoi olla sekä kaukana toivotusta tyypistä 
että alikunnossa, hento ja alikuntoinen tai 
hento ja heikkokuntoinen. Suomen  Kennel-
liiton Julkaisu 1944 s. 187-189. 

165. Koiraverosta vapautettiin ne palveluskoirat, 
jotka todistettavasti oli koulutettu sodanai-
kaiseen armeijakäyttöön. Palveluskoiralehti 
1943 s. 211. 

166. Tästä vaikeasta ongelmakentästä esim. Pal-
veluskoiralehti 1942 s. 66, 1943 s. 27 ja 71-
72. 

167. Puolustusvoimien kirjoittajalle luovuttamia 
tietoja s.  a.  s. 1. s. f. 

168. Talvisodan jälkeen sotakoiria ja niiden oh-
jaajia vielä katsottiin hieman vinoon, mutta 
jatkosodan aluettua tämä tilanne kohentui 
jokseenkin nopeasti. Aunuksen radiossa pi-
detty esitelmä osoittaa, että ennakkoluulojen 
taustalla oli selvää tietämättömyyttä. Palve-
luskoiralehti 1941 s. 64 ja 1942 s. 7-11. 

169. Luovutusten taustaa voi hakea ennen muuta 
Saksasta, jossa jokainen saksanpaimenkoira 
oli lahjoitettu Führerille. Palveluskoiralehti 
1942. 

170. Puolustuslaitoksen tekijälle luovuttamaa ai-
neistoa s.  a.  s. 1. s. f. 

171. Palveluskoiralehti 1942 s. 66. 
172. Tarja Paloniemi, Sotakoirat. Esitelmä Hel-

singin Yliopiston Suomen historian prose-
minaarissa 18. 11. 1992. 

173. Sota-arkisto, Sotakoirakoulun paperit. 
174. Sota-arkisto, Helsingin sotakoirasuojelus-

kuntakomppanian paperit. 
175. Puolustusvoimien kirjoittajalle luovuttamaa 

aineistoa s.  a.  s. 1. s. f. 
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Suojeluskunnat kouluttivat ar-
meijan ohella palveluskoiria jo 
1920-luvulla; nämä koirat olivat 
sitten varsin arvokkaita sodan 
sytyttyä. Ympäristöstä päätel-
len lotta ja koira ovat asettu-
neet kuvattaviksi 1920-luvulla. 
Valokuva Eläinlääketieteen his-
torian museo. 

sotakoiria.16  Yhteensä armeija käytti so-
dan aikana 488 siviilipalveluskoiraa, 
joista 265 toimi partiointitehtävissä, 192 
vartioinnissa, 4 viestissä ja 1 lääkintä-
koirana. Kenneljärjestötkin tekivät par-
haansa, jotta armeijaan olisi saatu hyviä 
yksilöitä. '77  

Jatkosodan päätyttyä sotakoirakoulu 
lakkautettiin marraskuun lopussa 1944 ja 
yksityisten luovuttamia sotakoiria pyrit-
tiin palauttamaan entisille omistajilleen. 
Koiria lähetettiin junalla, mutta osa oli 
kaatunut, kuollut tai menetetty muuten. 
Lapista karkoitetut saksalaiset veivät 
parhaita koiria mennessään. Årmeijan 
koirankasvatuksen päättyessä rajavar-
tiolaitosta kehotettiin "ainakin toistaisek-
si huolehtimaan palveluskoiratoiminnan 
kehittämisestä puolustuslaitoksen tarpei- 

ta silmälläpitäen".18  
Sotakoiratoiminnan täsmällistä merki-

tystä on vaikea arvioida kenneltoiminnan 
kannalta. Ehkä olennaisinta on se, että 
käytännön kokemukset muuttivat palve-
luskoiratyön suunnan viestistä partioin-
tiin ja vartiointiin. Käytännön työ myös 
osoitti aikaisemman koulutuksen puuttei-
ta. Jalostuksen kannalta sota oli koettele-
vaa aikaa, mutta ei ainoastaan välittömi-
en sotatoimien takia, vaan elintarvikepu-
lan ja rajojen sulkeutumisen vuoksi. Toi-
saalta sotakoirien työ toi paljon myön-
teistä mainetta, osittain jo sodan aikaan19  
tai heti sen jälkeen, osittain myöhemmin-
kin. Tunnetuin sotakoiratarinoiden kir-
joittaja on Joppe Karhunen, joka julkaisi 
1967 kirjansa Koiria sotapolulla. Häntä 
kiinnosti eniten koirien mukanaolo kor- 
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pitaisteluissa ja partisaanien takaa-ajossa. 
Muutamat parhaat koirat saivat sodan 

jälkeen yleistä tunnustusta ja korvausta 
rintamavuosistaan, kun niille myönnet-
tiin valion arvo. Esim. rouva Inga Kok-
kosen omistama Hiisikorven  Matti-Va-
kaa pääsi  1946  käyttövalioksi, koska so-
ta-ansiot vastasivat näyttelymenestys-
tä.180 Näin meneteltiin sekä Kennelklubis-
sa että Kennelliitossa, vaikka yksittäista-
pauksissa syntyi tulkintaongelmia.  Mar-
garita  Särkän  Dux von  Haus Ludolphin  
18  kuukauden rintamapalvelu herätti 
sekä sympatiaa että kateuden värittämää 
vastustusta hänen anoessaan huhtikuussa  
1945  näyttelychampionin arvoa.181  

Suuri yleisö oppi tuntemaan sotakoirat 
ennen muuta välillisenä parodiana Ryh-
myn ja Romppaisen sotakissana. "Isin 
pieni kisu", sipuliviinaa nauttinut sota-
kissa Mörökölli1%2  pelasti omistajansa kis-
san oveluudella yhä uudelleen varmalta 
kuolemalta. 

Opaskoirat  

Siinä missä varsinainen sotakoiratyö 
päättyi armeijan siirtyessä toisen maail-
mansodan jälkeen rauhanomaisiin oloi-
hin, toinen sodan välillisesti kehittämä 
koiratyö sen sijaan jatkui ja  on  säilynyt 
myöhemminkin elinvoimaisena. Sokei-
den opaskoiratyö käynnistyi pääosin so-
dan seurauksena. Suomen ensimmäinen 
opaskoira bokseri Hiisikorven Samu oli 
tosin toiminut isäntänsä hieroja  E. Vak-
kalan turvana jo pari vuotta ennen so-
taa.1%3  Vaikka sokeita  on  ollut aina, vasta 
sota-ajan poikkeusolot kiinnittivät huo-
miota palveluskoiratoiminnan laajenta-
miseen sokeiden opastamiseen. 

Toisin kuin koirien käyttö välittömiin 
armeijatehtäviin, välitöntä sokeiden opas-
koirien koulutusmallia ei saatu niinkään 
suoraan Saksasta kuin Ruotsin välityk- 

sellä.184  Koulutusta tunnettiin tosin Suo-
messakin jo aikaisemmin, sillä tohtori  Jo-
han  Brüningin monipuolinen koiratunte-
mus kattoi tämänkin alan, ja hänen aloit-
teestaan valtiovalta mietti koirien koulut- 

176. Sota-arkisto, Helsingin suojeluskuntasota-
koirakomppanian paperit.  

177. Yksittäisten koirien syntyperää pyrittiin sel-
vittämään nimenomaan armeijan tarpeiden 
kannalta. Kennelklubiin saapunut kirje  6. 9. 
1943.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

178. Sota-arkisto, Sotakoirien Kotiuttamiselimen 
paperit. Elimen päällikkönä oli majuri De-
gerstedt ja  se  pyrki tekemään mahdollisim-
man huolellista työtä. Armeijalle koiria luo-
vuttaneet yksityiset saivat joko koiransa ta-
kaisin, kaulaimen ja narun sekä tiedon koiran 
kohtalosta tai ainoastaan selvityksen siitä, 
että saksalaiset veivät koiran mennessään. 
Saksaan joutui esim. rouva Strandellin Ke-
min lentokentälle vartiointiin luovuttama 
saksanpaimenkoira Petter.  

179. T. A.  Engströmin kirja  Ricky  på krigstiden  
lienee levinnyt Skandinaviaankin, koska  se  
oli ruotsinkielinen. Kirjan päähahmo oli to-
sin kennelnimeltään osin suomalainen eli 
Kennelklubin rotukirjan  13951  XXXIII Poh-
jan  Ricky.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1945. 

180. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 283. 
181. Koira oli kiistatta menestynyt Kennelklubin 

näyttelyissä  1941  ja  1944  sekä saanut Sak-
sassa  1937  Schutzhund-arvon. Liitto-osasto 
katsoi rintamapalvelun vastaavan täysin 
käyttökoetta. Kirjeet  18.4. 1945, 24.8. 1945, 
24. 11. 1945  ja  s.  d.  liitteineen. Suomen Ken-
nelklubin saapuneet kirjeet. Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

182. Tämän määritelmä  on  esim. Armas  J.  Pullan 
kirjoittamien Ryhmy ja Romppainen kir-
jasarjan niteessä "Jees, punamultaa!" sanoi 
kersantti Ryhmy -kirjassa, joka ilmestyi  
1940  ja sittemmin  10  painoksena.  

183. Vakkala kertoi saaneensa vihjeitä amerikka-
laisesta koulutuksesta ja osallistuneensa Hel-
singin Palveluskoiraharrastajien "katukult-
tuurikursseille", minkä jälkeen hän oli kas-
vattanut koiransa omien kokemustensa mu-
kaan. Palveluskoiralehti  1941 s. 13-16. 

184. Ruotsiin sokeiden opaskoiratyö tuli Saksasta 
toisen maailmansodan edellä, jolloin Potsda-
min koulutuskeskuksessa opaskoirakoulutuk- 
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tamista jo  1938.185  Brüning  itse lisäsi vie-
lä yleistä innostusta kertomalla, miten 
hyvä opaskoira ohjaa isäntänsä vaivatto-
masti koko Berliinin läpi.'86  

Käytännön työ pääsi alkuun Suomessa 
alkukesästä  1940,  jolloin Palveluskoira-
liitto hankki Ruotsista taitavan koulutta-
jan  L.  Svartengrenin  Svenska  Brukhunds-
klubbenista ja järjesti Hämeenlinnassa 
ensimmäiset kurssit majuri Degerstedtin 
johdolla. Taloudellista tukea tuli sekä 
Ruotsista että Suomen Punaiselta Ristil-
tä. Ålku oli vaatimaton, sillä koiria kou-
lutettiin  vain  viisi.i87  

Vähäisestä alusta huolimatta sokeiden 
opaskoirien koulutus herätti kennelpii-
reissä suurta huomiota.  Jo  ensimmäisiltä 
kursseilta julkaistiin uutisia ja valokuvia, 
mutta vielä enemmän kirjoittelua herätti 
vuodesta  1941  ruotsalaisten koirien kou-
lutus. Kruununprinsessa Margarethan so-
tasokeaintyölautakunta valitsi näet 70:sta 
alkeisopetuksen saaneesta koirasta  15  pa-
rasta ja lahjoitti ne Suomeen sekä  kustan-
si  vielä  L.  G.  Svartengrenin pitämään 
kurssin.'" 

Sokeiden opaskoirat saivat huomiota 
molempien kenneljärjestöjen julkaisuis-
sa. Yleisölle opetettiin koiriin suhtautu-
mista ja kerrottiin niiden menestymises- 

tä.  Mielenkiintoa lisäsi Palveluskoiralii-
ton puheenjohtajan  Leopold  Öllerin koi-
ra, sillä häntä ohjasi muotovalio ja mo-
lempien sotien veteraani Dinnie  von  
Marjaniemi.189  Ön luonnollista, että vielä 
laajemman huomion sotasokeiden koirat 
saiyat Palveluskoiraliitossa, jossa toi-
saalta haluttiin hillitä liikoja odotuksia, 
toisaalta suunniteltiin harrastuksen laa-
jentamista sekä invalidien vetokoiriin 
että kuulokoiriin.190  Harrastus haluttiin 
pitää realistisella pohjalla ottaen huo-
mioon koirien luontaiset taipumukset ja 
mahdollisuudet. 

Sokeiden opaskoirilla oli monipuoliset 
suhteet kenneljärjestöihin. Suomen Pu-
naisen Ristin opaskoiratoimikunta osti 
koiria yksityishenkilöiltä, minkä takia se 
pyysi 1943 lahjaksi kaikki suomalaiset 
rotukirjat.19' Sen lisäksi, että näiden koi-
rien kouluttaminen kiinnosti suuresti 
palveluskoiraharrastajia, opaskoirat tuli-
vat runsaasti mukaan Kennelliiton näyt-
telyihin. Sotasokeiden opaskoiratoimi-
kunnan omistamat saksanpaimenkoirat ja 
poikkeuksellisesti muittenkin rotujen 
edustajat olivat tavallisesti ulkomuodol-
taan kohtalaisia, tosin poikkeuksiakin oli, 
mutta kuten ymmärrettävää, ne saivat kii-
tosta luonteestaan.192  

seen ihastuneet ruotsalaiset onnistuivat hou-
kuttelemaan saksalaisen opettajan omaan maa-
hansa. Suomen Kennelklubin Aikakauskir-
jaan kirjoitettiin ruotsalaisten saamasta opis-
ta ja kokemuksesta pitkä selostus. Suomen 
Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 19-21. 

185. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
32. 

186. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1939 s. 
56. 

187. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
21.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1940 s. 5.  
Suomen Kennelklubin Aikakauskirjassa  
1940 s. 33  ohjaajan nimi oli muodossa  Svar-
tungsen.  

188. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1940 s. 
34  ja  1941 s. 74. 

189. Esim. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1941 s.  

197-201 ja 231-237 sekä 1943 s. 236. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja 1941 s. 81, 
1942 useissa paikoin ja 1943 s. 21. 

190. Palveluskoiralehti 1941 s. 54, 1942 s. 11. 35 
ja 48, 1942 s. 72, 75 ja 79 sekä 1943 s. 57. 

191. Suomen Kennelklubin saapuneet kirjeet 8.3. 
1943. Suomen Kennelliiton arkisto. 

192. Esim. Vuohilammen Centa sai Hämeenlin-
nan näyttelyssä 1943 avoimen luokan  I  pal-
kinnon, kun taas airedalen terrieri Cickie oli 
tyypiltään vain kohtalainen ja Hukka-Humu 
arvosteltiin huonohkoksi. Seuraavan vuoden 
näyttelyssä oli mukana kuusi  von  Jonien -su-
kuista saksanpaimenkoiraa. Ne arvosteltiin 
tyypiltään hyviksi mutta useimmat vielä ke-
hittymättömiksi. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu 1944 s. 118-122 ja 187-188. 
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Kunnon koira kelpaa ja pystyy melkein mihin tahansa, ainakin lasten leikkitoveriksi ja 
samalla varmasti vahdiksikin. Valokuva Museovirasto. 



ELPYMISEN KAUSI 

Köyhyys jatkuu 

Suomen jatkosodan ja toisen maailman-
sodan päättyminen asetti kenneljärjestöt 
uudenlaisten haasteiden eteen. Rauhan 
tulo merkitsi suuria yhteiskunnallisia 
muutoksia, jotka heijastuivat myös koira-
maailmaan. Karjala menetettiin, ja sen 
entiset asukkaat siirtyivät eri puolille 
maata, ruotsinkielisiä rannikkoalueita lu-
kuun ottamatta. Kenttäarmeija kotiutet-
tiin, ja suomalainen talouselämä lähti 
ponnistelemaan maksaakseen satojen mil-
joonien dollareiden sotakorvaukset. Mah-
dollisuuksien mukaan oli pyrittävä tur-
vaamaan myös sotainvalidien, -leskien ja 
-orpojen elämää. Taloudellisesti ensim-
mäiset rauhan vuodet olivat säännös-
telytalouden jatkuessa suomalaisille mel-
kein vielä suurempien ponnistelujen ai-
kaa kuin asemasodan vuodet.' 

Kenneljärjestöihin ulottui aivan suora-
naisesti kolme sodan jälkeisen pulakau-
den taloudellista rajoitusta. Eniten oli 
merkitystä paperin säännöstelyllä. Järjes-
töt pyrkivät selviytymään tilanteesta osit-
tain eri tavoin. Kennelliitossa harkittiin 
perusteellisesti Julkaisun sisältöä, koska 
kaikkea ei ollut mahdollista painattaa. 
Mikä oli olennaista? Kummat olivat tär-
keämpiä, yleiset koira-alaan liittyvät kir-
joitukset vai kokeiden ja näyttelyiden tu-
lokset? Ja oliko Julkaisuun mahdutettava 
tilan puutteesta huolimatta metsästysjut-
tuja ja muuta hieman kevyempää aineis-
toa? Kysymys koettiin erittäin hankala-
na, koska järkiperäinen jalostus vaati 
yksittäisistä koirista saatavia tarkkoja  tie- 

toja, mutta toisaalta varsinkin uusi jäsen-
kenttä kaipasi runsaasti muuta kuin näyt- 
telyselostuksia tai kokeiden pöytäkirjo- 
ja.2  Myös Julkaisun levikkiä oli rajoitet-
tava eli vuodesta 1946 sitä ei voitu jakaa 
uusille jäsenille.3 Kennelklubi ei joutunut 
supistamaan lehtiään,4 mutta jakelua kyl-
läkin.5 

Myös asuntosäännöstely vaikeutti ken-
neljärjestöjen työtä. Kennelklubin ennen 
sotia Fredrikinkadulta ostama 141 ne-
liömetrin toimisto oli rakennettu asuin-
huoneistoksi eikä kerhoksi. Kennelklubi 
selitti pääkaupungin vuokralautakunnal-
le joulukuussa 1944 huoneiston käsittä-
vän vain kolme huonetta, joista yksi oli 
kansliana, yksi kirjastona ja yksi neuvot-
teluhuoneena. Åsunnossa oli lisäksi keit-
tiö ja palvelijanhuone, joissa asui jo kaksi 
alivuokralaista, toinen Kennelklubin palk-
kaamana siivoojana. Nämä puolustelut 
auttoivat osittain, sillä Kennelklubi sai 
pitää noin puolet pinta-alastaan, mutta 72 
neliömetriä oli erotettava omaksi huo-
neistoksekseen.6  Myöhemminkin vuok-
ralaisista oli hankaluuksia,7 ja puhelinka-
pasiteettia oli anottava lisää.8 

Monen muun hankaluuden ohella an-
kara valuuttasäännöstely hidastutti koira-
maailman elpymistä ja aiheutti tuntuvasti 
lisää kirjeenvaihtoa. Sodan jälkeen olisi 
kipeästi kaivattu uusia koiria ulkomailta, 
mutta näiden tuonti samoin kuin suoma-
laisten koirien vienti oli mahdollista ai-
noastaan rahaa käyttämättä eli lahjoituk-
sina tai vaihtoina.9  Tavanomaisetkin ul-
komaansuhteiden hoidot kärsivät valuut-
tapulasta ja ankarasta byrokratiasta, mut- 
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' 3. 

4. 

• 5. 

ta varsinkin Kennelklubin pohjoismaisia 
asioita oli mahdollista hoitaa rahaa käyt-
tämättä.10  Ulkomaille matkustaminen, 
vaikkapa vain Ruotsiin pistäytyminen, 
oli erittäin hankalaa.11 

Luonnollisesti kaikkea koiratoimintaa 
vaikeutti myös yleinen ja monipuolinen 
pula, oli kyse sitten ruokatavaroista tai 
liikennevälineistä. Koirakokeitakin oli 
mahdollista paikoitellen järjestää vain 
siinä tapauksessa, että osanottajat tyytyi-
vät matkustamaan kuorma-autojen laval-
la ja nukkumaan hyvin vaatimattomissa 
tiloissa.12  Toisaalta ensimmäiset merkit 
talouden kohentumisesta otettiin vastaan 
suurella riemulla.13  

Kenneltoimintaa hankaloitti suoranai-
sen pulan ohella talouden epävakaisuus 
ja viranomaisten arvaamattomuus. Jär-
jestöjen oli vaikeaa suunnitella ja varsin-
kin toteuttaa talousarvioitaan inflaation 
edetessä ripeästi; niinpä Kennelliiton 
johtokunta joutui pyytämään oikeuksia 
nostaa maksuja harkintansa mukaan val-
tuuskuntaa kuulematta.14  

Valtiovallan yllättävään toimintaan 
törmäsi erityisesti Kennelklubi anottuaan 
samoja oikeuksia myöntää palveluskoi-
rille ylimääräisiä elintarvikkeiden osto-
lupia, joita Suomen Palveluskoiraliitto 
oli aikaisemmin voinut jakaa. Vaikka 
Kennelklubi vakuutti olevansa monin 
verroin Palveluskoiraliittoa suurempi ja 
samalla kennelalan vanhin suomalainen 
järjestö, laajahkon paperisodan tulos oli 
jyrkän kielteinen: kansanhuoltoministe-
riö rajoitti luvat ainoastaan rajavartiolai-
tokselle, poliisille, puolustuslaitokselle  
j  a  sotasokeille.15  

Taloudellisten ongelmien ohella koira-
maailma joutui kärsimään sodan jälkei-
sen henkisen ilmapiirin muutoksista.16  
Vaikka Suomen Kennelklubi oli ollut jär-
jestönä korostetun epäpoliittinen, rauhan 
myötä tulleet asekätkentäepäilyt ja muut 
sodan aikaista tai sen jälkeistä isänmaal- 

Ajan taloudellisiin ja henkisiin ongelmiin vii-
tattiin luonnollisesti usein eri koirajärjestöjen 
vuosikertomuksissa. "... maamme yllä jatku-
vasti lepää sodan tuoma raskas taakka..." Ker-
tomus Lounais-Suomen Kennelkerhon toi-
minnasta  v. 1946.  Suomen Kennelliiton arkis-
to. 
Kansanhuoltoministeriön määräämistä paperi-
pulan aiheuttamista erityyppisen aineiston 
karsimisesta Suomen Kennelliiton Julkaisu 
esim.  1945 s. 240  ja erityisesti  460,  koska 
silloin paperia tiedettiin supistettavan peräti  40  
%. Keskustelu jatkui edelleen senkin jälkeen, 
kun valtuuskunta oli hallituksen esityksestä 
päättänyt jättää näyttelyselostuksen julkaise-
matta ja rajoittaa koeselostukset  vain  palkittui-
hin koiriin. Sama  1945 s. 538  sekä  1946 s. 40  
ja  108.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 26.  
Tosin jo entiseenkin sivumäärään tyytyminen 
tuotti ongelmia, koska kaikki julkaistavaksi 
haluttu aineisto ei mahtunut mukaan. Esim.  
Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 115.  
Vuodesta  1946  Kennelklubin Aikakauskirjan 
ja Tidskriftin sai ainoastaan, jos liittyi  Kennel-
klubin jäseneksi. Aikaisemmin osa lukijakun-
nasta oli tilannut julkaisuja kuten mitä tahansa 
lehtiä, mutta nämä tilaukset jouduttiin sano-
maan irti. Monia Kennelklubiin saapuneita 
kirjeitä. Suomen Kennelliiton arkisto. 
Pöytäkirjaote Helsingin kaupungin  II  huo-
neenvuokralautakunnan istunnosta  29. 12. 
1944.  Suomen Kennelliiton arkisto. 
Erityisesti neiti Salmisen kanssa oli ongelmia, 
koska hän jätti sekä vuokran että sähkölas-
kuosuutensa suorittamatta. Kirjeet  19.2. 1947, 
4. 3. 1947, 3. 6. 1947, 15. 10. 1947  ja  20. 10. 
1947  liitteineen. Sen sijaan  Sjöbjörnarna-ni-
misen järjestön kanssa vuoden  1947  alusta sol-
mittu vuokrasuhde näyttää sujuneen valituk-
sitta. Sopimus  2. 12. 1946.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto. 
Kirjejäljennös  24. 9. 1947.  Suomen Kennellii-
ton arkisto. 
Esim. tukholmalainen  Arne Rave  lähetti Suo-
meen norrlanninpystykorvan ja sai maksuksi 
hyvän karjalankarhukoiran tohtori  H.  O.  Elm-
greniltä. Kirje  16. 6. 1947.  Yleisperiaatteita 
selvitettiin usein kirjeenvaihdossa, esim.  mot-
salaiselle Edvard Rådbergille  1946:  jos tämä 
halusi saada Suomesta koiran, tämä oli mah-
dollista  vain  lahjoituksena tai vaihtona. Kirjeet  
7. 3. 1946  ja  12. 3. 1946.  Vaasalainen  Ole  
Fagernäs suostui lähettämään Ruotsiin vaikka-
pa kokonaisen pentueen karjalankarhukoiria, 
kunhan  vain  saisi jostain selvyyden kaikesta 
vaadittavasta byrokratiasta. Kirjeet  9. 8. 1946, 
28. 9. 1946, 29. 8. 1946, 30. 8. 1946  ja  8. 10. 
1946.  Muutamat hankkeet epäonnistuivat. Il-
mari Juslin lähetti  3-vuotiaan ajokoiran saadak- 

6. 

• 7. 

: 8. 

• 9.  
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Petter Forsström  

Vuorineuvos Petter Forsström eli Kalkki-Petteri oli paitsi teollisuusmies, 
myös innokas kennelharrastaja ja erityisesti luolakokeiden järjestäjä. Ku-
vassa hän on kolmantena vasemmalta. Valokuva Museovirasto. 

Kenneltoimintaan 
on vuosikymme-
nien mittaan liitty-
nyt monia suoma-
laisen yhteiskun-
nan kaikkein mer-
kittävimpiä miehiä. 
Koiraharrastus oli 
hyväksyttävä kei-
no irtaantua työelä-
män rasituksista ja 
rentoutua suoras-
taan poikamaisesti. 
Lohjalainen vuori-
neuvos Petter Fors-
ström eli Kalkki-
Petteri harrasti eri-
tyisesti mäyräkoi-
rakokeita aitoine 
elävine kettuineen. 

Sodan jälkeen jo iäkäs eli melkein 70 vuotta täyttänyt vuorineuvos pidätettiin 
sisäministeri Yrjö Leinon käskystä 11. 6. 1946 ja häntä syytettiin maanpe-
toksesta, koska hän oli keväällä 1945 auttanut Valpon pyynnöstä tanskalaista 
insinööri Thoralf Kyrrea maasta pois. Turun hovioikeus tuomitsi hänet 3 vuodek-
si kuritushuoneeseen sekä olemaan vielä 3 vuotta vapautumisensa jälkeenkin 
vailla kansalaisluottamusta. Vankila ei tosin lannistanut tarmokasta vuorineuvos-
ta, sillä hän toimi tarmokkaasti, jopa painatti oman kirjepaperinsa. Vankilasta 
vapauduttuaan hän palasi rakkaan koiraharrastuksensa pariin. 

lista toimintaa uhanneet kostotoimet vei-
vät sen johtomiehiä. Kennelklubin sih-
teeri Karl S. Munsterhjelm pyysi 1946 
pikaeroa tehtävistään lähteäkseen äkkiä 
maasta." Vuorineuvos Petter Forsström 
pysyi Suomessa, mutta ei voinut hoitaa 
luottamustehtäviään Turun eikä Riihimä-
en lääninvankiloista käsin.18 Mäyräkokei-
den keinoluolakin menetettiin, koska se 
jäi Porkkalan alueelle.19  

Kennelliitto sai oman ongelmansa, kun 
ajokoiraosaston puheenjohtaja  E. J.  Raap- 

pana pidätettiin.2°  Varmemmaksi vakuu-
deksi liittoutuneiden valvontakomissio 
kävi kenneljärjestöjen yhteisessä koira-
näyttelyssä.2' Valtiollisen poliisin edus-
taja ujuttautui Helsingin Koirakerhon ko-
koukseen, mutta totesi harrastuksen pel-
käksi juopotteluksi, ei yleistä turval-
lisuutta vaarantavaksi poliittiseksi toi-
minnaksi?2 ~z 
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Ihmisten intoa 

"Muurlasta, 22. 3.45. 
Tietoa Haluava! 

Ånteeksi, että rohkenen kirjoittaa, kun 
olisin halukas saamaan tietää, olisko teil-
lä, myydä tai voisitteko antaa jotakin, tie-
toja, mistä saada, haluamani koiran pen-
tu, haluaisin saada, Puhdas rotuisen mäy-
räkoiran pentun pyytäisin pikaista vas-
tausta, käydessäni ensiviikolla  Helsinkis-
sä  voidakseni sen noutaa, tai puhua jos 
saa, ja milloin, ja myöskin hinta paljonko 
maksaa. 

Emäntä  Saari  Naimi 
Muurla K.K.t23  

Vaikka Suomessa oli sodan jälkeen ko-
solti taloudellisia pulmia eikä ulkopoliit-
tinen käännös onnistunut ongelmitta, toi-
saalta maassa oli runsaasti myös uudis-
raivaushenkeä ja yleistä innostusta. Tä-
mä jälleenrakentamishalu sai suomalai-
set avioitumaan enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, mistä seurasi sodan jälkeis-
ten suurten ikäluokkien syntyminen. 

Yleinen jälleenrakennushalu tarttui myös 
kennelmaailmaan. Vaikka taloudellinen 
tilanne oli vielä heikko, suomalaisia kiin-
nosti koirien hankinta enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Koiratoiminnan 
laajenemiselle on mahdotonta antaa täy-
sin kattavaa selitystä. Eräs tekijä oli ylei-
nen turvattomuuden tarve sodanjälkeisen 
yhteiskunnan puolilevottomissa oloissa, 
joissa kaikki eivät löytäneet paikkaansa. 
Tätä todistaa se, että varsinkin monet 
1940-luvun palveluskoirat olivat erilais-
ten kauppojen, tehtaiden ja muiden yri-
tysten omistamia. Åhtaisiinkin asuntoi-
hin oltiin innolla hankkimassa koiria, ja 
mikä merkittävintä, suomalaiset halusi-
vat yhä enemmän korostetusti rotukoiria. 
Koiran halusivat monet sellaisetkin, jopa 
hinnasta välittämättä, jotka eivät olleet 

dakseen vastineeksi  smokingin,  mutta sai  vain  
pelkän tiedon koiran saapumisesta Ruotsiin. 
Kirjeet  I6. 9.I947  ja  7. I0. I947.  Suomen 

• Kennelliiton arkisto.  
10.  Ruotsalaiset koirat rekisteröitiin Kennelklubin 

. 	rotukirjaan maksutta, ja saman ilmaisuuden 

. 	toivottiin  "med tanke på nämnda abnorma  
• f  rhållanden" onnistuvan myös Pohjanlahden 
• toisella puolen. Kirje esim.  26. 1. 1945.  Suo- 
• men  Kennelliiton arkisto.  

11. Johan Bruning  pääsi  1946  Tukholmaan koin- 
. 	en  maaotteluun; matkasta tuli todella koettele- 
- 	mus.  Kirje  25. 11. 1946.  Ajan oloja kuvaa 
• hyvin Kennelklubin kanslistin ja tunnetun  ter- 
• rieriharrastajan, rouva  Rea  Hannulan toive 

päästä Ruotsiin vuonna  I947.  Koska passia oli 
mahdotonta saada ilman virallista kutsua, 
Ruotsin kennelklubin pyydettiin lähettämään 
Helsinkiin sopiva kirje. Monia kirjeitä ja jäl-
jennöksiä vuonna  1947.  Neiti  Margot  Nystedt 
halusi päästä Ruotsiin astuttamaan koiransa. Kir-
jejäljennös  s.  d.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

12.  Pietarsaaren Ajokoiraklubin kirje  s. a. s.  d.  
• Saapuneet kirjeet, Suomen Kennelliiton arkis- 
• to.  
• 13.  Kanakoiraosaston syyskokousta vietettiin 
• marraskuussa  I946  Savoyn juhlakerroksessa. 
• Naiset olivat eleganteissa iltapuvuissa turkik-

sineen ja uusine kampauksineen.  Finska  Ken- 
- 	nelklubbens Tidskrift  1946 s. 18-19.  
• 14.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  I947 s. I32.  -

Kun vuoden  I935  eli Suomen Kennelliiton 
perustamisvuoden elinkustannusindeksiä mer-
kitään luvulla  I00,  talvisodan syttyessä hinta-
taso oli noussut vasta lukuun  110,  mutta 
inflaatio kiihtyi sotien aikana merkittävästi. 
Jatkosodan päättyessä indeksi oli  219.  Varsi-
nainen suunnittelua haitannut kehitys pääsi 
kuitenkin vauhtiin vasta sodan jälkeen: vuon-
na  1945  indeksi oli jo  307,  seuraavana vuonna  
490  ja sitten  636  ja vuonna  1948  peräti  856.  
Suomen taloushistoria  3. Helsinki 1983 s. 459. 

15. Kirjeenvaihto  6. 2. 1946, 11. 2. 1946, I4. 2. 
1946  ja  I1. 5. I946.  Suomen Kennelliiton ar- 
kisto.  

16. Ensimmäisen kerran tämä näkyi heti  1945  ka-
nakoirakokeiden peruuntuessa, koska kolme 
kuljettajaa oli poissa rauhanehtoihin liittynei-
den seikkojen takia. Suomen Kennelldubin 
Aikakauskirja  1945 s. 16. 

• 17.  Suomen Kennelklubin saapunut kirje  s.  d.  
Suomen Kennelliiton arkisto. -  Asia  huomat-
tiin myös kilpailevassa järjestössä. Suomen 

• Kennelliiton Julkaisu  I946 s. 321.  
• 18.  Yrjö Soini, Kalkki-Petteri. Erään kunnian- 

miehen elämänvaiheita. Keuruu  I965, s. 94- • 
I57  ja  I67.  

-  I9.  Suomen Kennelkhubin Aikakauskirja  I947 s. II9.  
• 20.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 101.  
• 21.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  I946 s. I39.  
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aikaisemmin omistaneet lemmikkieläi-
miä. Näyttelyihin tulvi väkeä; Messu-
hallissa oli  1947  peräti  11 000  katsojaa.24  

Rotukoiria kohtaan tunnettu kiinnostus 
yleistyi varmasti myös kenneljärjestöjen 
vihdoinkin saavuttaman keskinäisen so-
vun ansiosta, sillä toukokuun viimeisenä 
päivänä  1944  Kennelklubin edustajat 
tohtori  Uno  Tötterman ja agronomi Yrjö  
Bask  sekä Kennelliiton puolelta tohtori 
Kalle Rikala ja prokuristi  Paul  Klinge 
allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Ken-
neljärjestöjen Keskuselimen toiminnan 
käynnistäminen kesti tosin noin vuoden, 
sillä Kennelklubi vaati muutoksia ruot-
sinkieliseen tekstiin ja edustajien valinta 
kangerteli. Kennelliitto ei hyväksynyt 
professori  S.  E.  Multamäkeä Kennelklu-
bin varaedustajaksi ja oli purkaa yhteis-
työsopimuksen tuoreeltaan; sen sijaan 
vuorineuvos Petter Forsström, eversti 
Åke Wahren ja eläinlääkäri Torsten  Ny-
berg  eivät ärsyttäneet.25  

Järjestöt kasvavat 

Suomalaisten rotukoiria kohtaan tuntema 
aikaisempaa suurempi mielenkiinto oli 
molemmille järjestöille sekä haaste että 
suuren ilon aihe. Samalla  se  merkitsi 
nuoremman Kennelliiton lopullista kas-
vamista vanhaa Kennelklubia suurem-
maksi, sillä kaksikieliseen Kennelklubiin 
liittyi tuntuvasti vähemmän uusia jäse-
niä. Tämä koski sekä yksityishenkilöitä 
että varsinkin yhdistyksiä ja liittoutuneita 
järjestöjä. Kennelklubi ei ilmoittanut heti 
sodan jälkeen vuonna  1945  uusia jäseni-
ään, mutta parina seuraavana vuonna  se  
julkisti jokaisen uuden jäsenensä nimen. 
Kennelliitto sen sijaan painatti julkisuu-
teen heti sodan jälkeen kaikki uudet tu-
lokkaansa. 

Kenneljärjestöt kasvoivat toisistaan 
poikkeavalla tavalla, varsinkin jos ote-
taan huomioon sukupuolten välinen jako. 
Kaksikielinen Kennelklubi oli paljon 
naisellisempi järjestö kuin suomenkieli-
nen Kennelliitto. 

Taulukko I0. Suomen Kennelliiton uudet jäsenet 1945-I947. 
Jako sukupuolen mukaan 

vuosi miehiä naisia yhteensä naiset % 

I945 1 297 103 I 400 7,4 
I946 749 82 831 9,9 
1947 799 91 890 I0,2 

Taulukko II. Suomen Kennelliiton uudet jäsenet 1945-1947. 
Jako maantieteen mukaan 

vuosi Helsinki % kaupungit % maaseutu % Ruotsi % yhteensä % 

I945 161 11,6 46I 32,9 777 55,5 1 0,I I 400 I00,0 
1946 98 11,8 288 34,7 440 52,9 5 0,6 831 I00,0 
1947 101 11,3 345 38,8 441 49,6 3 0,3 890 100,0 
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Taulukko 12. Suomen Kennelklubin uudet jäsenet 1946-1947. 
Jako sukupuolen mukaan 

vuosi 	miehiä 	naisia 	yhteensä 	naiset % 

1946 170 67 237 28,3 
1947 181  130 311 41,2  

Taulukko I3. Suomen Kennelklubin uudet jäsenet 1946-1947. 

Jako maantieteen mukaan 

vuosi Helsinki % kaupungit % maaseutu % Ruotsi % 
1946 I07 45,1 45 19,0 8I 34,2 4 1,7 
1947 I37 44,1 75 24,1 83 26,7 16 5,I 

Myös maantieteellisesti jako oli selvä, 
sillä Kennelklubin uusista jäsenistä oli 
paljon enemmän naisia kuin Kennellii-
ton, vuonna 1947 jopa lähes puolet Ken-
nelliiton jäädessä noin 10 prosenttiin. 
Merkillepantavaa on, että kumpaankin 
järjestöön liittyi 1940-luvun vanhetessa 
yhä enemmän naisia.26  Naisellisuuden 
ohella Kennelklubi oli yhä pääkaupunki-
laisempi järjestö ja yhä vähemmän maa-
lainen. Kennelliiton voima sen sijaan oli 
jatkuvasti nimenomaan maaseudulla. 

Toisaalta järjestöistä jäi myös pois 
sekä henkilöitä että yhdistyksiä. Vuoden 
1944 lopussa Kennelklubissa oli 926 
henkilö-, 64 elinkautis-, 7 kunnia- ja 8 
kirjeenvaihtajajäsentä. Liittoutuneina Ken-
nelklubiin kuului 19 metsästys- ja kenne-
lyhdistystä sekä 3 siitosyhdistystä. Ken-
nelklubissa oli kolme paikallishallitusta 
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa. Osastoja toimi viisi, joista 
palveluskoiraosasto oli lamassa.27  

Kennelklubi pyrki kasvattamaan jä-
senmääräänsä aktiivisesti, mutta toisaalta 
se ei julkistanut ensimmäisen sodanjäl-
keisen vuoden 1945 vuosikertomustaan 
eikä jäsenmääräänsä, vain taloudellisen 
asemansa. Klubilla oli varoja lähes 
413 000 mk, ja vuoden toiminta oli tuot-
tanut noin 900 markan ylijäämän.28  Rahat  

olivat paremmin selvillä kuin miehet ja 
naiset. Postinkulku oli hankalaa, ja moni 
vanhakin jäsen sai odottaa turhaan mak-
sukuittiaan, jopa sellaiset joita oli yritetty 
houkutella Kennelliittoon, mutta jotka  

23. Suomen Kennelklubin saapuneet kirjeet. Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

24. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 
45. 

25. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 
29-30.  — Asiasta syntyi laaja kirjeenvaihto sen 
lisäksi, että ongelmia puitiin suullisestikin. 
Multamäki ei nauttinut "kennelmiehenä 
SKL:n taholla sellaista luottamusta eikä ar-
vonantoa, jota yhteistyö edellyttää".  Kennel-
liitto väitti sivuuttaneensa ansioituneen henki-
lön, nimeä mainitsematta, koska hänen per-
soonansa voisi olla esteenä. Kirjeenvaihto  11. 
10. 1944, 26. 11. 1944, 23. 12. 1944, 11. 	1. 
1945, 23. 1. 1945, 1.2. 1945, 9.2. 1945, 14.2. 
1945, 21. 1945, 8. 4. 1945  ja  s.  d.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

26. Naisten aktiivisuus  on  silmiin pistävää. Osa 
heistä joutui pyytämään jäsenkortin kirjoitta-
mista omalle nimelleen, kun Kennelklubin 
aikaisemmissa papereissa oli ollut aviomies. 
Esim. kirje  27. 8. 1945.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

27. Muut osastot olivat liitto-osasto, ajokoiraosas-
to, pystykorvaosasto ja kanakoiraosasto. Suo-
men Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 30. 

28. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 111-
112.  
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vaikeuksista huolimatta halusivat pysyä 
edelleen suomenkielisyydestäänkin vä-
littämättä entisen Kennelklubin jäseni-
nä!' 

Kennelklubin toiminta vilkastui ja sa-
malla selkiintyi enemmän vasta seuraa-
yana yuonna, jolloin siihen tuli uutena 
liittoutuneena yhdistyksenä helsinkiläi-
nen Upseerien Metsästysyhdistys30  ja 
ruotsinkieliselle Pohjanmaalle saatiin ai-
kaan pitkän kirjeenvaihdon tuloksena 
joulukuussa  1946  Lokalstyrelsen för  
Vasa  läns Kustområde  — Vaasan läänin 
rannikkoseudun paikallishallitus.31  Pai-
kallishallitusten toiminta tuotti myös vai-
keuksia, koska niillä ei ollut omia varo-
ja.32  Toisaalta samaan aikaan  Kennel-
klubi julisti poistavansa papereistaan 
käytöstä tiettävästi käyttämättömiksi jää-
neitä kennelnimiä. Näiden joukossa oli 
hyvinkin tunnettuja, kuuluisimpina  Mar-
garita  Särkän Marjaniemi.33  Eikä tämän-
kään vuoden vuosikertomuksessa sanota 
Klubin jäsenmäärää.34  Sen sijaan talou-
dellisen asemansa Kennelklubi julkisti 
avoimesti, tappioista huolimatta.35  

Jos  kenneljärjestöjen toimintaa punni-
taan pelkästään jäsenmäärän mukaan, 
Kennelklubin voi katsoa menestyneen 
paljon kilpailevaa järjestöä huonommin.  
Se  yritti kyllä laajentaa toimintaansa, 
mutta esimerkiksi Turkuun suunniteltua 
uutta yhdistystä ei saatu aikaiseksi?6 
Myös Hankoon rakennettiin paikallista 
kennelklubia;  se  syntyikin kaksikielise-
nä.37  Satakunnan paikallishallitus esitti 
suunnitelman, miten uusia alajärjestöjä 
syntyisi muuallekin, esimerkiksi Hämee-
seen.38  Ösittain Kennelklubi sai uutta jä-
senistöä Kennelliiton piiristä, koska jär-
jestöjen sovun ansioista oli mahdollista 
kuulua ristiriidoitta kumpaankin.39  

On  vaikea sanoa täysin kattavasti, mik-
si vanha Kennelklubi menestyi ainoas-
taan tyydyttävästi4°  Suuren yleisön sil-
missä  se  leimautui suurelta osin ruotsin- 

kieliseksi — siltä saatettiin kysyä, toimiko  
se  lainkaan suomeksi — ja pelkästään hel-
sinkiläiseksi,41  mikäli järjestöt lainkaan 
erotettiin toisistaan.42  Åsioita tarkemmin 
tuntevan koiramiehen silmin järjestössä 
oli paljon pienehköjä ja osin suuriakin 
puutteita, joita olisi kannattanut korjata. 
Kanslia toimi huolimattomasti kirjoitta-
essaan nimiä väärin eikä lehdissä julkais-
tu riittävästi tietoja Kennel-Keskuseli-
messä Kennelliiton kanssa harrastetusta 
yhteistyöstä, joten Kennelklubin jäsenis-
tö pelkäsi syrjäytyvänsä yleisvaltakun-
nallisesta työstä.43  Lehti myöhästyi luvat-
toman usein.44  

Hallintoa pyrittiin tosin kehittämään 
mahdollisimman tehokkaasti työmäärän 
kasvaessa. Vuoden  1946  alusta Ivar Ek-
bergin tehtäviä kevennettiin palkkaa-
malla rahastonhoitajaksi rouva  Rea  Han-
nula.45  Seuraavana vuonna Kennelklubi 
asetti toimikunnan hallintoa uudista-
maan, "koska maaseutu  on  katsonut tul-
leensa syrjäytetyksi". Satakunnan paikal-
lishallitus toivoi, että Kennelklubin ko-
kouksissa saisi äänestää myös valtakir-
join. Viiden miehen toimikuntaa ei saatu 
koolle metsästyskiireiden takia, mutta 
hallinnon uudistaminen koettiin silti tär-
keäksi. Sihteeri  G.  W. Hackman  otti sen 
sydämen asiakseen ja kävi ongelmasta 
laajaa kirj eenvaihtoa. 

Yleisimmäksi epäkohdaksi koettiin ker-
ran vuodessa aina Helsingissä kokoon-
tuva Kennelklubin yleinen kokous, jossa 
ei saanut äänestää valtakirjoin. Lääkäri-
liiton mallin mukaan ja samoin ruotsalai-
sen käytännön mukaisesti hän päätyi eh-
dottomaan kaksiportaista hallintomallia. 
Kennelklubin eduskuntana toimisi ken-
nelneuvosto, johon kuului edustaja kus-
takin paikallishallituksesta, osastosta ja 
liittoutuneesta yhdistyksestä. Kennelklu-
bin hallituksena toimisi puolestaan neu-
voston keskuudestaan valitsema hallitus. 
Näin oli mahdollista päästä Helsinki-kes- 
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keisyydestä, suuritöisestä ääntenlaskusta 
ja valtakirjojen käytöstä sekä samalla tur-
vata järjestön kaksikielisyys.  Kennel-
neuvoston olisi näet mahdollista kokoon-
tua muuallakin kuin Helsingissä. Han-
ketta puitiin pitkään ja värikkäästi.47  

Tuloksena oli kompromissi, sillä Ken-
nelklubiin saatiin neuvosto, mutta ylei-
nen kokous säilytti silti asemansa. En-
simmäisessä vuosiksi  1949-1950  vali-
tussa neuvostossa oli neljän osaston ja  16  
yhdistyksen edustajat sekä viisi henkilö-
jäsentä yleisedustajina. Ruotsin kieli säi-
lytti hyvin asemansa, sillä  vain  neljä jär-
jestöä oli suomenkielisiä. Kaksikielisiä ja 
ruotsinkielisiä oli molempia  8.48  

Toisaalta syytä oli jäsenistössäkin, ai-
nakin samassa määrin. "Sen sijaan, että 
jäsenet pyrkisivät kaikin tavoin helpotta-
maan toimiston työskentelyä,  he  päinvas-
toin huolimattomuudellaan ja ajattele-
mattomuudellaan mitä suurimmassa 
määrin vaikeuttavat toimiston työtä... 
Nämä suoranaiset rikkomukset klubin 
sääntöjä vastaan eivät näy mitenkään häi-
ritsevän jäsenten omantunnon rauhaa, 
vaan  he  pitävät ilmeisesti luonnostaan 
lankeavana, että toimiston  on  selvitettävä 
kaikki heidän aikaansaamansa sotkuiset 
vyyhdit.i49  Koirien omistajat käyttäytyi-
vät muutenkin sopimattomasti. Messu-
hallin koiranäyttelyn sivuhuoneessa ta-
pahtunut puolijulkinen paritus loukkasi 
yleistä siveellisyyttä.5°  

Ålueellisen menestymättömyyden vas-
tapainoksi Kennelklubiin tuli rotujärjes-
töjä. Johtaja  Gunnar Ölin,  pankinjohtaja 
Runar Moliis, tilanomistajaksi itsensä 
määritellyt  Maria  Åkerblom, neiti  Siri  
Sunell, professori  V.  K.  Noponen ja muu-
tamat muut ihmiset perustivat  11.5. 1947  
Suomen  Grand  Danoiskerho ry:n -  Finsk  
Grand  Danoisklubben  r. f: n.51  Suomen 
Terrieriklubi ry ja Suomen Spanielikerho 
liittoutuivat syksyllä  1947.52  Ösittain ro-
tuyhdistykset syntyivät Klubin omasta  

29. Esim.  Hugo  Kuivalaisen kirje  25. 3. 1946.  
Saapuneet kirjeet. Suomen Kennelliiton arkis-
to.  

30. Yhdistyksen puheenjohtajana oli kenraali  Ha-
rald  Öhgvist ja sen johtotehtävissä oli muita-
kin tunnettuja sotilaita. Yhdistys oli varsin laa-
ja, sillä sen  320  jäsentä muodostivat varuskun-
tiin  16  alayhdistystä. Liittymiskirje  27. 8. 1946.  
Saapuneet kirjeet. Suomen Kennelliiton arkisto.  

31. Yhdistys oli vireillä pitkään ja sen syntyminen 
oli hankalaa, koska siihen liittyi sekä henkilö-
että varsinkin kieliristiriitoja. Vaasan läänin 
ruotsinkieliset koiramiehet halusivat toimia 
hyvin itsenäisesti ja ainoastaan yksikielisesti. 
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja n:o  4 v. 
1946 s. 14.  Saapuneet kirjeet  1946.  Seuraava-
na vuonna Vaasan kennelyhdistys mietti mah-
dollisuuksia perustaa alaosastoja kaupunkia 
ympäröineelle maaseudulle, mutta hankkeen 
pelättiin pirstovan heikot voimavarat. Kirje  
14. 3. 1947.  Saapuneet kirjeet  1947.  Suomen 
Kennelliiton arkisto. 

• 32.  Varsinkin  Lokalstyrelsen för  Vasa  läns kus-
tområde  protestoi hyvin voimakassanaisesti,  
Pontius  Pilatukseenkin vedoten, koska pu-
heenjohtaja oli saanut pulittaa kustannuksia 
omasta kukkarostaan. Saapunut kirje  6. 2.  

• 1947  liitteineen. Suomen Kennelliiton arkisto. 
• 33.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1946  n:o 
• 5, s. 81. 

34.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947  n:o 
. 	4 s. 23-26.  
.  35.  Vuoden  1947  tappio oli lähes  22 000  mk. 
• Tämä oli tosin pieni summa, koska rahaa jär- 
' 	jestössä kulki tänä vuonna yli  700 000  mk. 
• Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1948 s. 71. 

36.  Hankkeesta käytiin kirjeenvaihtoa Kennelklu- 
. 	bin  toimiston huomattua Helsingissä, että sillä 
• oli Turussa noin  30  jäsentä. Toiminnan akti-
• voimiseksi näiden olisi kannattanut liittyä yh-

teen. Tuloksena oli kuitenkin  vain  palvelupis-
te, joka sekin toimi kehnosti, sillä edustajaa ei 
löytynyt suurellakaan vaivalla. "Hyvin hän ai-
nakin sitte osaa olla piilossa jos sellainen täällä  
on."  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1947 s. 51.  Saapuneita kirjeitä ja kirjejäljen-
nöksiä, erityisesti  14. 1. 1947. 

37. Kirjejäljennös  26.8. 1947  ja saapunut kirje  12. 
11. 1947.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

38. Satakunnan paikallishallituksen kokouksen 
pöytäkirja  11. 5. 1946  pykälä  9.  Saapuneet 
kirjeet. Suomen Kennelliiton arkisto.  

39. Aktiivinen ja tarmokas Kennelliiton jäsen ja 
Reipas-kennelin omistaja Aatu Ratia kysyi 
syyskuussa  1944,  saisiko hän liittyä  Kennel-
klubiin niin, että voisi säilyttää myös aikai-
semman jäsenyytensä. Hän sai luonnollisesti 
myöntävän vastauksen. Saapuneet kirjeet  8. 9. 
1944  ja  30. 5. 1945  vastausmerkintöineen. 
Suomen Kennelliiton arkisto. 
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Maria Åkerblomin tanskandoggit olivat varsin 
huomiotaherättäviä. Valokuva Museovirasto. 

0 
Maria Åkerblom 

Tanskandoggien kasvattaja  Maria  
Åkerblom  on  kaikkien aikojen kuului-
simpia suomalaisia kennelihmisiä, 
josta  on  kirjoitettu kirjoja ja näytelmä. 
Hän saarnasi jo  19-vuotiaana kotiseu-
dullaan Kokkolassa ja kokosi itselleen 
suuren omaisuuden kannattajiensa 
lahjoina. Uskonnon kääntöpuolella oli 
rikoksia;  Maria  Åkerblom oppi tunte-
maan elämässään sekä ylellisyyttä ja 
loistoa että vankilan ja mielisairaalan 
ennen kuin hän asettui asumaan Hel-
sinkiin. Tanskandoggien kerhoa pe-
rustaessaan hän oli  49-vuotias liike-
nainen, joka omisti Meilahdessa sit-
temmin  Villa  Toivolana tunnetun 
rakennuksen, jota aikalaiset kutsuivat 
jopa palatsiksi. Koirapiireissä hän 
kutsui itseään Toivolan mukaan tilan-
omistajaksi. Tuoreimpia yleistietoja 
Helsingin Sanomat  29. 12. 1995.  

Siri  Sunell oli hänkin omalla taval-
laan erikoinen nainen, sillä hänet 
määritellään jopa Ruotsiin suunna-
tussa virallisessa kirjeenvaihdossa 

tuittupääksi, jonka sanomisista ei tarvitse välittää. Saapuneet kirjeet  14. 11. 1947  
ja  19. 11. 1947  liitteineen sekä kirjejäljennös  25. 11. 1947.  Suomen Kennelliiton 
arkisto. 

piiristä.53  Kolme rouvaa, kaksi neitiä ja 
kolme herraa kokoontui helmikuussa  
1947  Kennelklubin kansliaan perusta-
maan  Finska Taxidubben  -nimistä yhdis-
tystä, koska  he  ja heidän olettamansa 
mäyräkoirien omistajien enemmistö ei 
hyväksynyt yksinomaan käytössä ollutta 
luolakoetta54  vaan halusi monipuolistaa 
rotuaan. Kennelklubi hyväksyi uuden yh-
distyksen, mikäli  se  suostuisi olemaan vi-
rallisesti kaksikielinen.' 

Kennelliitolla ei ollut mitään syytä sa- 

lata jäsenmääräänsä, sillä järjestö oli pai-
sumassa nopeasti ja toiminta elpymässä 
kuin mahla keväisessä puussa.56  Silti se-
kin julkisti vuoden 1944 päättyessä vain 
voitollisen taseensa — vuoden ylijäämä 
oli yli 60 000 mk ja edelliseltäkin tilikau-
delta oli jäänyt käyttämättä voittovaroja 
koko tulostaseen ollessa lähes 364 000 
mk — ja keväällä 1945 talvikauden vuosi-
kertomuksensa jäsenistöä mainitsemat-
ta." 

Taloudellisen tilanteen pelättiin heik- 
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kenevän kuitenkin pian toiminnan kiihty-
essä nopeasti vuoden mittaan, joten jou-
lukuussa I945 Kennelliiton edustajisto 
joutui miettimään uusia tulolähteitä. Tu-
loksena oli turvautuminen jäsenseuroihin 
eli vastedes näiden oli maksettava puolet 
valionäyttelyiden nettotuloista keskus-
järjestölle. Varoja kaivattiin sekä perin-
teisen toiminnan ylläpitoon ja laajenta-
miseen että palkkoihin varsinkin nyt, kun 
Kennelliitolle päätettiin pestata vakinai-
nen toiminnanjohtaja." Tähän toimeen 
tuli sittemmin maisteri ja WSÖY:n kus-
tannusvirkailija V.  I.  Mikkonen heinä-
kuun alusta 1946,59  lukijakunnan jo vuo-
sia hyvin tuntema erinomainen kynän-
käyttäjä ja monipuolinen koira-alan tun-
tija.6o  

Ensimmäisen rauhan vuoden 1945 ra-
hapula meni pian ohi, sillä vaikka joulu-
kuun viimeisen päivän omaisuustaseessa 
näkyykin 100 000 pankkilaina, tilivuosi 
tuotti silti ylijäämää lähes 127 000 mk ja 
entisiäkin voittoja oli käyttämättä. Jäsen-
määrän kasvu oli tuonut sekä pelottavia 
menoja että odottamattoman paljon tulo-
ja; vuoden 1945 lopussa Kennelliitossa 
oli 114 perustavaa jäsentä, 105 ainais-
jäsentä ja peräti 3 010 vuosijäsentä sekä 
97 yhdistystä yhden kunniajäsenen ja 1 
kirjaanvaihtajajäsenen ohella.6' Henkilö-
jäseniltään Kennelliitto oli siis noin kol-
me kertaa Kennelklubin kokoinen ja yh-
distysten lukumäärä oli suhteessa vielä 
suurempi, noin viisinkertainen. 

Kenmelliiton vanhaa järjestöä suurem-
pi kasvu osoittaa, että se ymmärrettiin 
kirjaimellisesti nimensä mukaisesti Ken-
nelliitoksi, jonka toimintaan oli helpompi 
tulla mukaan kuin epäsuomalaiselta ja 
suljetulta kuulostavan Kennelklubin. 
Osittain erityisesti vuoden 1945 laaja 
menestys oli juhlavuoden ansiota, sillä 
Kennelliitto täytti 10 vuotta ja juhli 28.4. 
merkkipäiväänsä näkyvästi. Keväisen 
näyttelyn vieraiden joukossa oli jopa ta- 

• 40.  Osittain syynä oli sen pienuus, jolloin yhden-
kin tärkeän henkilön kuolema jarrutti toimin-
taa. Kalastusneuvos Viljo Jääskeläisen kuole-
ma lamaannutti Uudenmaan paikallishallituk-
sen työn. Saapunut kirje  17. 1. 1947.  Suomen 

• Kennelliiton arkisto.  
41. "Olisiko minulle jotain hyötyä jos liityn Suo-

men Kenelklubiin Sillä  en  asu Helsingissä." 
Saapunut kirje  18. 1. 1947.  Suomen Kennellii-
ton arkisto.  

42. "Onko Suomen Kennelkludi ja  S.  Kennelk liit-
to sama." Saapunut kirje  24. 3. 1946.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

43. Wilfred  Hackmanin  kirje  s.  d.  1946.  Saapuneet 
kirjeet. Suomen Kennelliiton arkisto. Eläinlää-
käri  Wilfred Hackman  oli kokenut  kennel-
mies, sillä hän oli istunut edelliseen vuoteen 
asti palveluskoiraväen edustajana Kennelklu- 

• bin  keskushallinnossa.  
44. Näin väitettiin erityisesti Vaasassa.  Kennel-

klubin hallitus jätti valituksen huomiotta, mut-
ta yksityisesti sihteeri Ivar  Ekberg  selitti työn 
moninaisia vaikeuksia. Syytä oli myös vaasa-
laisissa, ei tosin pelkästään koiramiehissä, sillä 
Vaasan kirjapaino myöhästeli pahoin. Kirje  9. 
3. 1947  ja vastausjäljermös  13. 3. 1947.  Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

45. Kennelklubin kirjekokoelma  21. 1. 1946.  Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

46. Kirjejäljennökset  s. a. s.  d.  ja  25. 11. 1947, 8. 
1. 1948  ja  30. 1. 1948.  Saapunut kirje  3. 1. 
1948  ja  8. 2. 1948.  Kennelliiton arkisto.  

47. Vaasan kennelyhdistyksen edustaja  0. Leine-
berg  kuuli huhtikuussa  1948  pikkulintujen vi-
sertävän, etteivät satakuntalaisetkaan olleet 
tyytyväisiä pihtisynnytyksellä syntyneeseen 
sikiöön, vaikkei  se  ollutkaan siitetty aivan sa-
lavuoteudessa. Kirje  1.4. 1948.  Saapuneet kir-
jeet. Suomen Kennelliiton arkisto.  

48. Henkilövaaleista syntyi laaja kirjeenvaihto, 
ennen kuin pystykorvien, ajokoirien, kana-
koirien sekä seura- ja palveluskoirien osasto-
jen ohella Karlebybygdens Kennelförening, 
Kennelfóreningen Hau Kennelyhdistys, Kro-
noby Jaktvårdsfórening, Luvia Ajokoirasii-
tosyhdistys, Nykarleby  Nejdens  Kennelfö-
rening, Pedersöre  Nejdens  Stövarklubb, Porin 
Metsästysseura, Reposaaren Metsästysseura, 

. 	Träff-ringen,  Tusby Jaktvårdsföreningen,  Up- 

. 	seerien Metsästysyhdistys,  Vasa  Kennelfö- 
• rening, Finska  Taxklubben - Suomen Mäyrä-
• koirakerho,  Finska Spanielklubben  - Suomen 

Spanielikerho,  Finska  Grand  Danoisklubben -
Suomen  Grand  Danois -kerho ja  Finlands  Ter- 

. 	rierklubb - Suomen Terrieriklubi olivat saa- 
• neet edustajansa. Heidän ohellaan yleis- 
• edustajina olivat vuorineuvos Petter Fors-

ström, faktori Yrjö Helme, herra  G.  W. Hack-
man,  maisteri  H.  Lehmusto ja faktori Olavi 
Pasanen. Moniste saapuneen kirjeenvaihdon 
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Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykset 1945-1947. Toisessa maailmansodassa kärsinyt kenneltoiminta toi-
pui pian sodan jälkeen. Pari vuotta myöhemmin monella paikkakunnalla oli jo useampi kuin yksi jäsenjär-
jestö, Helsingissä jopa 19. Toisaalta suomenkielinen keskusjärjestö ei tavoittanut ruotsinkielistä rannikkoa. 
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savallan presidentti  C. G.  Mannerheim. 
Juhlat olivat kaikin puolin onnistuneet; 
Kalastajatorpan illallisten  400  korttia 
myytiin heti loppuun.62  

Juhlavuoden jälkeenkin Kennelliitto 
kasvoi nopeasti; vuoden  1946  lopussa 
siinä oli yhteensä yli  4 000  jäsentä, joista  
115  yhdistystä. Jäsenistön keskuudessa 
oli suurta intoa. Salpausselän Kennelker-
ho halusi olla paikkakuntansa koirajär-
jestöjen keskuselin; kerho halusi myös 
perustaa uusia yhdistyksiä sekä alueittain 
että roduittain.fi3  Taloudellinen asema oli 
erinomainen, sillä kaikki velat oli mak-
settu ja voittoa oli käyttämättä yli  
560 000  mk eli lähes sama summa, joka 
oli kertynyt jäsenmaksuista. Kennelliitto 
sai riittävästi tuloja rotukirjastaan ja 
muusta toiminnastaan, ei jäsenmaksuis-
taan. Eipä ihme, että näyttelytuomareille 
haluttiin maksaa palkkaa." Toisaalta jä-
senkenttä sai julkaisuunsa pikku-uutisia 
ainoastaan maksamalla.65  Laajenevaa toi-
mintaa varten saatiin uusi huoneisto kes-
keltä kaupunkia Kalevankadulta,  "vain 3  
minuutin kävelymatkan päästä Ylioppi-
lastalolta".66  

Nopea laajeneminen oli pääosin ilah-
duttavaa, mutta siitä aiheutui myös on-
gelmansa. Kaikki uusiksi jäseniksi ilmoi-
tetut eivät koskaan suorittaneet maksu-
jaan,  mikä vaikeutti toimiston työtä.67  
Ikävimmillään jäsenistön leväperäisyys 
aiheutti Kennelliitolle  20 000  markan 
tappion.68  Näiden ja muiden koira-alan 
monenlaisten epäkohtien poistamiseksi 
oli lopulta tehtävä päätös erityisen mus-
tan listan julkaisemisesta.69  Päätös jäi to-
sin pelkäksi päätökseksi, joten  se  tehosi 
jo pelkkänä uhkauksena. Ösa uusista jä-
senistä lienee ilmoittautunut mukaan pel-
kästään huvien takia.70  

Kasvavan Kennelliiton talous aiheutti 
huolia, erityisesti vuoden  1947  lopussa, 
jolloin budjetti ei pitänyt paikkaansa. 
Menot olivat inflaation myötä kasvaneet 

yhteydessä. Suomen Kennelliiton arkisto.  
49. Näin sapekkaan tekstin kirjoitti sihteeri  G.  W. 

Hackman.  Suomen Kennelklubin Aikakaus-
kirja  1947 s. 41  -  42. 

50. Tästä rikoksesta syytettiin rouva  Saga  Riskaa. 
Hän sekä katui että selitti ymmärtämättömyyt-
tään. Ajatus ranskanbulldoggin astuttamisesta 
koiranäyttelyn yhteydessä oli herra  J.  W.  Ehn-
bergin ja sopivan paikan neuvoi eläinlääkäri 
Bror-Erik  Borenius. Kirjejäljennökset  18. 4. 
1947  ja  21. 4. 1947  sekä saapunut kirje  19. 4.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

51. Saapuneet kirjeet  11. 5. 1947.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

52. Terrierien tulo oli hieman kankeaa, koska 
Kennelklubin hallitus käännätti ruotsinkieliset 
säännöt kielivirheiden takia uudelleen. Saapu-
nut kirje  25. 10. 1947  ja kirjejäljennös  6. 11. 
1947.  Spanieleilla ei ollut kieliongelmia, kos-
ka puheenjohtajana oli kaksikielinen  Kurt  
Westermarck. Saapunut kirje  27. 10. 1947  ja 
kirjejäljennös  6. 11. 1947.  Kennelliiton arkis-
to.  

53. Suomen Kennelklubi kysyi  Svenska  Taxklub-
benilta sääntöjä malliksi, koska perusteilla oli 
oma järjestö. Kirjejäljennös  29. 1. 1947.  
Kennelliiton arkisto.  

54. Luolakokeet olivat  1947  vaikeuksissa, sillä 
kettujen pelättiin kärsivän. Kennelklubin hal-
litus kehotti Liitto-osastoa juuri ennen uuden 
yhdistyksen perustamista hankkimaan eläin-
rääkkäyksen välttämiseksi kaksi kettua. Kirje-
jäljennös  13. 2. 1947.  Seuraavana vuonna ko-
keet aiheuttivat huolia kettujen puutteessa ja 
myös siksi, että niitä  25  vuotta järjestänyt Liit-
to-osasto menetti oikeutensa Terrieriklubille. 
Saapunut kirje  9. 4. 1948.  Suomen Kennellii-
ton arkisto.  

55. Perustavan kokouksen pöytäkirja  14. 2. 1947  
ja kirjejäljennös  12. 3. 1947.  Saapuneet kir-
jeet. Suomen Kennelliiton arkisto.  

56. Kielikuva Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 
s. 74-75. 

57. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 94-95  
ja  163-168. 

58. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 539. 
59. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 91. 
60. Mikkonen oli "niin puhdas teoreetikko kuin 

ihminen olla voi" ja erittäin arvostettu sekä 
"mukava kennelmies siinä, että hän oli loistava 
puhuja ja loistava kertoja ja muisti paljon asi-
oita". Häntä arvostettiin paljon myös sen takia, 
että hän oli erinomainen valokuvaaja ja valitsi 
lehteen tasapuolisesti eri rotujen kuvia. Käy-
tännön miesten kanssa hänellä sen sijaan saat-
toi olla joskus vaikeuksia, sillä  "me  ei jaksettu 
olla niin hitaita kuin Mikkonen oli". Jaakko 
Simolinnan tekemä 011i Korhosen haastattelu  
4. 8. 1988.  Kasetti Suomen Kennelliiton arkisto.  

61. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 84-86.  
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Suomenlahden saaristossa 
vanhastaan käytetyt koirat 
herättivät ennen sotia innos-
tusta, koska niistä olisi voinut 
jalostaa monipuolisia palve-
luskoiria ja metsästäjiä. Eri 
saarilla oli toisistaan poiken-
neita koiria. Tytärsaarelaisen 
koiran on valokuvannut Saka-
ri Pälsi 1924. Valokuva Mu-
seovirasto. 

suuresti, tulot sen sijaan eivät jäsen- ja 
rotukirjamaksujen jäätyä odotettua pie-
nemmiksi Johtokunta joutui korotta-
maan maksuja seuraavan vuoden alusta; 
lohdutuksena lukijoille kerrottiin koira-
harrastuksen olevan silti vielä halpaa ver-
rattuna moneen muuhun vastaavanlai-
seen toimintaan." Vuoden 1947 tulostase 
osoittaa huolen olleen aiheellista, sillä 
toiminnasta aiheutui 16 000 markan tap-
pio. Tämä oli tosin vähäinen summa ver-
rattuna kaikkeen Kennelliitossa pyöri-
neeseen rahaan eli 2,2 miljoonaan, mutta 
voittoa tuottaneiden aikojen jälkeen ke-
hitys tuntui ymmärrettävästi pelottavalta. 
Jäsenistöä oli vuoden 1947 päättyessä 
runsaasti, 127 yhdistystä ja kaikkiaan 
4 568 erilaista henkilöjäsentä.72  

Kielteiseksi koettiin myös se, että Jul-
kaisun sivuja oli käytettävä alkeellisten 
perusasioiden toistamiseen samalla kun 
osa jutuista joutui odottamaan. Tunteet 
kuumenivat ja lehteä syytettiin jopa 
sensuurista, kun se itse kirjoituksia pyy-
dettyään ei kuitenkaan ehtinyt julkaista 
kaikkia mielipiteitä riittävän nopeasti.73  
Vastapainoksi Kennelliiton laajeneva 
toiminta oli myös entistä monipuolisem-
paa. 

Kennelliiton laajetessa sen hallintoa 
oli mietittävä uudelleen. Vaikka  Kennel-
liitto oli perustettu valtakunnalliseksi jär-
jestöksi ja se oli syntynyt suurelta osin 
liian pääkaupunkilaisena pidetyn Ken-
nelklubin vastapainoksi, sodan jälkeen 
Kennelliitto itse koettiin osittain jäsenis-
tön keskuudessa kohtuuttoman helsinki-
läiseksi. Pääkaupungin koirien esittely" 
tuskin vielä herätti vastustusta, mutta 
koiranäyttelyt maaseutu halusi peltotöi-
den rytmiin eli toukokuuta aikaisemmik-
si.75  Hanke herätti jyrkkää vastustusta, 
kun tuomareiden sormien pelättiin palel-
tuvan talvipakkasissa.76  

Myös Kennelliiton johdon piirissä 
suunniteltiin uudistuksia. Liiton johdon 
ja jäsenyhdistysten väliin kaivattiin väli-
portaita, koska kaikki yhdistykset eivät 
voineet tuoda jokaista asiaa Kennelliiton 
hallitukseen; erityisen hankalaa oli joka-
keväinen kilpajuoksu näyttelyistä. Etelä-
Hämeen Åjokoirayhdistys sekä Lounais-
Suomen," Salpausselän ja Keski-Suo-
men Kennelkerhot olivat jo toimineet hy-
vin omilla alueillaan. Myös eri rotuja 
varten oli saatava entistä enemmän kes-
kusseuroj a.78  

Pääkirjoitus sai kannatusta.  Ensim- 

188  • PENNUSTA PITÄEN 



mäisenä siihen tarttui  E. J.  Raappana, 
joka analysoi tilannetta sekä juhlallisin 
sanakääntein että arkisen käytännöllises-
ti. Liiton toimisto ja johtokunta hukkui-
vat erilaisiin kysymyksiin ja anomuksiin. 
"Ja niinpä meneekin herroilta ilta ja yö 
avuksi, ennen kuin ovat ruuhkan selvittä-
neet." Liiton johtoa oli siis vahvistettava, 
mutta vielä tärkeämpää oli luoda maa-
kunnallisia kennelkerhoja, varsinkin kos-
ka laajassa maassa oli toisistaan suuresti 
poikkeavia alueellisia tarpeita.79  

Väinö Koistinen tarkasteli Kennellii-
ton toimintaa ja alueellista kattavuutta 
toiselta näkökulmalta edustajiston vaalin 
lähetessä. Hänen mielestään edustajistos-
sa oli turvattava maaseudun osuus, jopa 
tahallisesti Helsingin kustannuksella, 
minkä takia vaalit oli suunniteltava huo-
lellisesti ja ennen muuta  Suomi  piti jakaa 
kennelpiireihin. Kennelliiton pääkau-
punkikeskeisyydestä puhuttiin paljon eri 
puolella maata, joten epäkohta oli syytä 
korjata pikaisesti.80  - Kaikissa kolmessa 
kirjoituksessa  on  alueellisen edustavuu-
den ohella esillä samalla ajatus uusien 
voimien saamisesta mukaan. 

Åluehallinnon kehittäminen ei koh-
dannut vastustusta, joten edustajisto hy-
väksyi periaatteessa maakunnallisten 
kennelkerhojen perustamisen ja antoi 
johtokunnan tehtäväksi miettiä käytän-
nön toteuttamista.81  Kennelliitto oli ke-
hittynyt valtakunnalliseksi järjestöksi, 
jonka edustajisto oli jatkuvasti kasvanut. 
Toukokuussa  1947  edustajiston vaalin 
äänten lasku kesti pitkään; valituista  30  
edustajasta  vain Paul  Klinge, Veli Mik-
konen, Eino Natunen, Kalle Rikala ja 
Åntti Tanttu olivat pääkaupunkilaisia.82  

Ketään heistä ei voi pitää kaivattuna uu-
tena voimana, eikä järjestön hallinnon 
kehittäminen toteutunut vielä. Yleisval-
takunnallisuutta osoittaa  se,  että ääni-
määrät julkaistiin alueellisesti ryhmitel-
tyinä. Tästä luettelosta tosin näkyy, mi- 

62. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 136. 
63. Salpausselän Kennelkerhon vuosikertomus  

1946.  Vastaavia asioita tuli esiin toistenkin 
kennelkerhojen saman vuoden vuosikerto-
muksissa, esim.  5. 2. 1946  perustetun Keski-
Suomen. Vuosikertomukset. Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

64. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I946 s. 108  
sekä  1947 s. 91, 94-95  ja  221.  Päätöstä selitet-
tiin tuomarikunnan pienuudella, sillä näytte-
lyiden ja kokeiden tihentyessä samat tuomarit 
joutuivat tekemään kohtuuttomasti työtä. Sa-
malla tuomareiden toivottiin kirjoittavan ker-
tomuksensa aikaisempaa paremmin.  Kennel-
klubi puolestaan katsoi kenneltoiminnan ol-
leen aina vapaaehtoista ja maksutonta harras-
tusta. Saapunut kirje  9. 7. 1947  ja kirjejäljen-
nös  29. 9. 1947.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

65. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 148. 
66. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 168. 
67. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 251. 
68. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 355. 
69. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 259. 
70. Esim. Lounais-Suomen Kennelkerho mainos-

taa vuoden  1946  kertomuksessaan toimivuon-
na aloitetun myös tanssimisen. Kemin  Kennel-
kerho järjesti jopa hipat. Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

71. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 359. 
72. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1948 s. 56-57. 
73. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 470  ja  

1947 s. 348. 
74. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 27. 
75. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 153. 
76. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 197-

200. 
77. Kennelkerhon perusti Viipurista Turkuun 

muuttanut varatuomari Väinö Koistinen. Ker-
ho piti kokouksia ja pyrki toimimaan sodan 
aikanakin, vaikka näyttelyitä tai kokeita oli 
yrityksistä huolimatta mahdotonta järjestää. 
Kerho esim. kiirehti Kennelliittoa vahvista-
maan karjalankarhukoiran rotumerkit. Hau 
hau hau. Lounais-Suomen Kennelkerho  
1940-1990. Turku 1990, s. 5-14. 

78. Keski-Suornen kennelkerho perustettiin  5. 2. 
1946.  Muutamat muutkin järjestöt olivat jo 
aikaisemmin laajoja, esim. Keski-Pohjanmaan 
Kennelseura ry, joka käsitti lähes koko maa-
kunnan. Vuosikertomukset. Suomen  Kennel-
liiton arkisto. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1947 s. 1-3. 

79. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 47-51. 
80. Varatuomari Väinö Koistinen oli itse varsi-

naissuomalainen. Hänet asetettiin Lounais-
Suomen Kennelkerhon edustajaehdokkaaksi. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 82-87  
ja  135. 

81. Edustajiston pöytäkirja  11. 4. 1946.  Suornen 
Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 187.  

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

•  

Elpymisen kausi • 189 



Oslo 1  

E—  Stuvsta Ruotsi  

E—  Tukholma 2 

Suomen Kennelliiton kennelnimet 1948. Toisen maailmansodan jälkeen koiraharrastus oli vallannut koko 
maan. Pohjoisin  kennel  oli Muoniossa, eteläisin Hangossa. Helsingin tienoilla oli todellinen rypäs, ja lisäksi 
suomenkieliseen järjestöön kuului pari pohjoismaista nimeä. 
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ten  maakunnallisuus oli hyväksytty vasta 
periaatteessa, ehtimättä vielä selkeän 
edustukselliseksi. Luettelossa oli yhtä 
hyvin pieniäkin kaupunkeja omana vaali-
piirinään ja toisaalta läänin rajat ylittäviä 
kokonaisuuksia." 

Kotimaisen laajenemisen myötä Ken-
nelliiton toiminta suuntautui sodan jäl- 
keen myös ulkomaille, toisin kuin aikai-
semmin, sillä kenneljärjestöjen sovittua 
Suomen Kennel-Keskuselimen toimin-
nasta myös alun perin täysin kotimaiselle 
Kennelliitolle avautui mahdollisuus saa-
da tunnustusta kotimaan ulkopuolelta. 
Ensimmäinen ulkomainen kutsu tuli 
Sveitsiin, jossa järjestettiin toukokuussa 
1946 suuri näyttely.84  Keski-Eurooppaan 
oli pitkä matka, mutta Ruotsiin oli hel-
pompaa lähteä. Sekä Kennelklubin pu-
heenjohtaja eversti Åke Wahren että 
Kennelliiton puheenjohtaja tohtori Kalle 
Rikala olivat mukana Tukholmassa jär-
jestetyssä pohjoismaisessa kennelkonfe-
renssissa.85  Kymmenkunta suomalaista 
koiraa osallistui keväällä 1946 Tukhol-
man näyttelyyn, tosin suuremmin menes-
tymättä.86  Kennelliitto suhtautui ruotsa-
laisiin terveen itsetietoisesti. Ensimmäi-
sen vuosikirjan kehuttiin olevan paksum-
pi kuin Svenska Kennelklubbenin vastaa-
va julkaisu.87  

Erityisalojen pohjoismainen yhteistyö 
alkoi vielä aikaisemmin eli heti maail-
mansodan päätyttyä syksyllä 1945, jol-
loin sovittiin palveluskoirien pohjois-
maisesta yhteistyöstä. Syyskuussa 1946 
käytiin ensimmäinen neljän maan maaot-
telu. Suomalaisten kokemukset olivat 
sekä myönteisiä yhteistyön vähitellen 
käynnistyessä että kielteisiä, erityisesti 
sen takia etteivät ruotsalaiset osanneet 
järjestää käytännön asioita." 

Kennelliiton ei ollut yksinkertaista so-
peutua pohjoismaiseen yhteistyöhön, 
joka oli sille uutta ja jonka kutsut kulki-
vat aluksi Kennelklubin välityksellä, en- 

nen kuin ulkomailla opittiin uuden Ken-
nel-Keskuselimen olemassaolo.89  Tuk-
holman vuoden  1946  koiranäyttely oli 
pettymys, koska Suomessa osattiin kaik-
ki järjestelyt paljon paremmin. Kun Suo-
mesta ei huolittu yhtään tuomariakaan, 
oli syytä lähteä "miettimään, onko meillä 
suomalaisilla asiaa tällaisiin näyttelyi-
hin"  90  Vastaavia pettymyksiä koettiin 
myös Kennelklubin piirissä, perinteistä 
huolimatta.91  Skandinaavisten kongres-
sien päätöksiä sen sijaan kerrottiin kom-
mentoimatta.92  

Kansainvälisyys ulottui myös Neuvos-
toliittoon, oli sitten kysymyksessä  val- 

82.  Kennelliiton vuosikokouksen pöytäkirja  3. 5. 
1947.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 
182-183. 

83.  Alueet olivat epätasaisia, sillä  Helsinki  oli 
omana alueenaan, toisena Varsinais-Suomi  ja 
sitten Satakunnan, Tampereen ja Hämeenlin-
nan jälkeen Lahden, Kouvolan, Heinolan, Iitin 
ja Kotkan muodostama kokonaisuus. Lap-
peenranta, Etelä-Savo,  Pohjois-Savo,  Savon-
linna, Keski-Suomi,  Pohjois-Karjala, Etelä-
Pohjanmaa, Kaskinen, Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjois-Pohjanmaa täydensivät luettelon. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 188-
191. 

84.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 82. 
85.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  I946 s. 214. 
86.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 248 - 

251. 
87.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 177. 
88.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 300-

309. 
89.  Kirjeenvaihtoa Suomen Kennelklubin saapu-

neissa kirjeissä, esim.  26. 9. 1945.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

90.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 248- 
252. 

91.  Esim.  Johan  Brüningin kirje  25. 11. 1946.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

92.  Suomen Kennelliiton Julkaisu esim.  1947 s. 
289. 

93.  Sotavankeja oli jututtanut  Paul  Klinge. Hänen 
saamiensa tietojen mukaan "kaikki haastatte-
lemani olivat tyytyväisiä metsästysolojen 
järjestelyyn Neuvostoliitossa ja pitivät 
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Koiramaailmaan on liittynyt 
moni kuuluisa mies. Karl Fazer 
oli aktiivinen metsästäjä, mitä 
osoittaa sekä hänen pukeutu-
misensa että Freja-koiran pal-
vova katse. Valokuva Museovi-
rasto. 

vontakomission jäsenten tulo Messuhal-
lin näyttelyyn tai sotavankien haastatte-
leminen.93  Åmerikastakin kerrottiin uuti-
sia.94 Uusia jäseniä saatiin silti vain Ruot-
sista eikä heitäkään kuin muutama. Heitä 
olennaisempaa oli se, että Kennelliittoon 
tuli mukaan suomenruotsalaisia henki-
löitä ja ennen muuta vieraskielisiä ken-
nelnimiä.95  Heti sodan jälkeen, vasta kym-
menen vuotta toimittuaan, Kennelliitto 
oli menettämässä alkuperäisen luonteen-
sa puhtaasti suomenkielisenä järjestönä. 

Tilanne hallintaan 

Kummatkin kermeljärjestöt asettivat so-
danjälkeisen toimintansa päämäärät sa-
moin: Suomessa oli edistettävä puhdas-
rotuisten koirien kasvatusta. Tähän pää-
määrään pyrittiin edellisen kauden perin- 

teiden mukaisesti järjestämällä kokeita ja 
näyttelyitä sekä hyväksymällä koiria ro-
tukirjaan. Käytännössä toiminnat erosi-
vat jonkin verran toisistaan, järjestöjen 
sovusta huolimatta, koska niillä oli omia 
perinteitään ja niiden voimavarat poik-
kesivat toisistaan. 

Molempien järjestöjen ensimmäisenä 
tehtävänä sodan jälkeen oli pyrkiä selvit-
tämään sekä jäsenkenttänsä että Suomes-
sa olevat koirat. Erityisiä ongelmia tuot-
tivat ne koirat, joiden papereiden väitet-
tiin kadonneen sodassa joko lentäjäkap-
teenin syöksyessä koneineen maahan, 
saksalaisten lähtiessä maasta, pommituk-
sissa tai muuten sodan poikkeusoloissa, 
samoin kuin ne kauniit lahjaksi saadut 
koirat, joiden papereita ei ollut kehdattu 
kysyä. Kennelklubi hyväksyi rotukir-
jaansa ilman papereita ja pelkän tuoma-
rin lausunnon mukaan ainoastaan pysty- 
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korvia, ei muiden rotujen koiria, olivat ne 
miten edustavia tai tyypillisiä tahansa. 
Poikkeuksia toki tehtiin.9fi  Ruotsiin kir-
joittaessaan Kennelklubi korosti toimi-
vansa kansainvälisten kriteerien mukaan 
ja olevansa paljon ankarampi kuin Ken-
nelliitto.97  Naapurimaahan kuvailtiin 
muutenkin Suomen tilannetta. Yksi tuo-
mari ehti arvostella näyttelyssä keski-
määrin 100 koiraa viidessa tunnissa, kos-
ka hän voi hylätä heti joka kolmannen.98  
Erikoisvaivaa aiheutui rotukirjanumeroi-
den sekaantumisesta samojen koirien ol-
lessa molempien järjestöjen kirjoissa." 

Samalla Kennelklubi pyrki välittä-
mään mahdollisuuksiensa mukaan uusia 
koiria sekä kotimaisille kysyjille että ul-
komaille. Maija Hallman pyysi syksyllä 
1944 Rauhalahden kartanoon yhtä vahti-
koiran pentua, ehkä bernhardilaista. Jo 
seuraavassa kuussa hän kiitti ja ilmoitti 
ottavansa "New saund" -koiran.t0°  Klubi 
myös vastasi hintatiedusteluihin ja ylei-
siin kyselyihin. Mitään sovittuja astutus-
palkkioita tai koirien hintoja ei ollut ole-
massa, vaan maksut sovittiin tilanteen 
mukaan. Pentuja kasvatettiin ja kysyttiin 
heti sodan jälkeen hyvin paljon, mutta jo 
syksyllä 1946 kaupankäynti hiljeni.101  
Toisaalta Kennelliitonkin lempeä kanta 
oli enemmän kilpailevan järjestön luuloa 
kuin todellisuutta. Varsinkin metsästäji-
en piirissä katsottiin Kennelliiton toimis-
ton harrastavan aivan liian jyrkkää pape-
reihin tuijottamista.102  Toisaalta kuiten-
kin Kennelliiton tuomari voi arvostella 
paperinsa hukanneenkin koiran näyttelyn 
yhteydessä, vaikka tällaiselle koiralle ei 
voitu antaa julkisia palkintoja eikä sitä 
kirjoitettu viralliseen luetteloon.103  

Koska Kennelklubi pysyi jokseenkin 
entisensä kokoisena järjestönä, sen leh-
tien palstoilla ei ollut tarvetta miettiä laa-
j entumisen epäkohtia eikä suunnitella ai-
kaisemmasta poikkeavia toimintatapoja; 
olennaisinta oli elvyttää toiminta sodan  

poikkeusolojen jälkeen ja päästä normaa-
lioloihin. Jäsenistöllä oli tosin muitakin 
mielipiteitä, jopa sellaisia, joissa koirat 
sekoitettiin lehmiin tai hevosiin. Monet 
kirjoittivat koirien kantakirjasta tarkoit-
taessaan rotukirjaa ja yksittäisissä mieli-
piteissä suositeltiin otettavan oppia 
Åyshire-lehmien  j  alostamisesta.104  

sitä onnistuneena". Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1946 s. 139  ja  1947 s. 105-109. 

94. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 257-258. 
95. Esim. rouva  Hjördis  Dick  rekisteröi kasvat-

tajanimen av  Tamar.  Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1947 s. 21.  Vieraskieliset nimet eh-
tivät suurin mitoin jo ensimmäiseen sodan 
jälkeen julkaistuun rotukirjaan. Eniten suo-
menruotsalaisia koirien omistajia oli luon-
nollisesti seurakoirien rekisteröijinä. Esim. 
lähes kaikki vuoden  1945  rotukirjan Skot-
lannin terrierit olivat englanninkielisiä ja ai-
noa poikkeus ruotsalainen. Suomen  Kennel-
liiton Rotukirja  IX. Helsinki 1946 s. 260. 

96. Eräs tällainen oli  Paula  Horellin omistama 
virolainen  cockerspaniel  Sysi, jonka paperit 
tuhoutuivat lentäjäkapteeni Jouko Horellin 
syöksyessä koneineen maahan. Ulkonäkö-
tuomarin mukaan koira oli täydellisesti 
puhdasrotuinen, ja niin  se  otettiin  Kennel-
klubin hallituksen päätöksellä Rotukirjaan. 
Saapunut kirje  25. 10. 1945  liitteineen ja 
Suomen Kennelklubin rotukirja XXIX.  Hel-
sinki 1947 s. 150. 

97. Suomen Kennelklubin saapuneet kirjeet laa-
jasti, esim.  25. 10. 1945 

98. Kirjejäljennös  3. 3. 1947.  Saapuneet kirjeet. 
Suomen Kennelliiton arkisto.  

99. Ajokoiraosaston kirje  17. 12. 1946.  Myös 
kielikysymys tuotti ongelmia, erityisesti va-
lio- ja  champion  -termien käyttö ruotsin- ja 
suomenkielisissä Kennelklubin teksteissä. 
Saapunut kirje  5. 3. 1949.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

100. Saapuneet kirjeet  20.9. 1944  ja  21. 10. 1944.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

101. Kennelklubin laaja kirjeenvaihto, erityisesti  
1.4. 1946  ja  21. 11. 1946.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

102. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 468. 
103. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 255. 
104. Suomen Kennelklubiin saapuneet kirjeet, 

erityisesti  Tor  Nymalmin kirje  28. 8. 1945.  
Suomen Kennelliiton arkisto. 
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Taulukko I4. Suomen Kennelklubin rotukirjojen koirat 1945-1947. 

1945 I946 1947 
rotu (yhteensä/uusia) 
karjalankarhukoira, luettelo 24/22 3I/26 42/41 
karjalankarhukoira — I0/10 
lapin paimenkoira, luettelo 2/2 31/30 35/33 
lapin paimenkoira I5/15 
suomenpystykorva 208/175 242/176 243/I9I 

suomenajokoira 294/206 304/231 387/268 
Suomen risteytetty ajokoira 237/I88 322/270 370/258 
Hamiltonin ajokoira — — 3/3 
Schillerin ajokoira — — 2/2 

pointteri 38/26 52/36 56/30 
englanninsetteri 65/40 58/35 76/5I 
irlanninsetteri 50/38 5I/34 55/40 
lyhytkarvainen saksankanakoira 17/13 21/21 27/24 
karkeakarvainen saksankanakoira 47/43 30/18 57/51 

springerspanieli 1/1 — 
cockerspanieli 95/77 I47/I06 249/238 

sileäkarvainen mäyräkoira 33/24 39/22 
karkeakarvainen mäyräkoira 16/10 21/9 34/24 
pitkäkarvainen mäyräkoira 1/- — 
lyhytkarvainen mäyräkoira 55/42 

sileäkarvainen foksterrieri 23/13 23/I5 42/29 
karkeakarvainen foksterrieri  I68/140 195/166 25I/207 

saksanpaimenkoira  196/I67 245/I97 489/426  
doberman  16/11 I0/5 2I/I4  
rottweiler  15/12 I8/II 33/26  
suursnautseri  7/4 14/12 I0/7  

bokseri 49/33 65/44 92/71 
belgianpaimenkoira 7/7 9/9 11/7 
belgiansuursnautseri 1/1 — — 
airedalenterrieri 26/16 33/21 78/69 
griffon brabancon — 1/l 
cairnterrieri 2/- 2/2 7/5 
irlanninterrieri I/1  4/4 4/3 
kerryblueterrieri 1 /- 
sealynhamterrieri 1/1  2/ 1 
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48/30 
1/- 
1/1 
2/2 

skottlanninterrieri 
skyenterrieri 
walesinterrieri  
we  sthi glandwhiteterri eri 
lakelandterrieri 

38/21 	45/I9 
2/2 	 3/2 

1/1 
1/1 	 6/6 
1/1 	 2/2 

29/I9 snautseri 
kääpiösnautseri 

37/22 	57/3I 
4/2 	 2/2 	 9/8 

1/1 
1/- 

73/66 

2/1 	 1/- 
1/- 	 1/- 
2/2 	 1/- 

1/- 
1/1 

51/43 	120/100 

38/30 	46/24 
14/9 	13/8 
I/I 	10/10 
1/- 	 5/4 
7/- 	24/18 

yenäjänvinttikoira 
englanninvinttikoira 
vhippet 
afgaani 
vanhaenglanninlammaskoi 
skotlanninpaimenkoira 

tanskandoggi 
st.bernhardin koira 
newfoundlandin koira 
englanninbulldoggi 
ranskanbulldoggi 

norlanninpystykorva 
euroopanpystykorva 
samojedinpystykorva 
kääpiöpystykorva 
kääpiöpinseri 
kiinanpystykorva 
isovillakoira 
kääpiövillakoira 
kiinanpalatsikoira 
maltankoira 

yhteensä 
uudet % 

4/2 
8/5 
1/1 
I1/6 

23/I5 
9/6 
I/I 
I/1 
7/4 
2/1 

1 919/1 459 
70,0  

9/8 	 7/5 
7/5 	 4/3 

1/I 
2/I 	 3/1 

24/18 	26/22 
5/2 	 13/9 

17/17 	28/I7 
2/1 	 2/2 
I3/9 	20/I2 
7/4 	 9/8 

2 254/1 702 	3 213/2 	426 
75,5 	75,5  

Koirien määrät kehittyivät Kennelklubis-
sa hyvin. Vuonna  1947  rotukirjaan mer-
kittiin noin puolitoista kertaa niin paljon 
koiria kuin heti sodan päättyessä. Lähes 
kolme koiraa neljästä oli uusia. Myös 
Kennelliitossa koiria tuli rotukirjaan pal-
jon aikaisempaa enemmän, mutta uusien  

koirien suhteellinen osuus ei ollut aivan 
yhtä merkittävä kuin kilpailevassa järjes-
tössä. Tätä suhdetta voi tulkita eri tavoin. 
Eräs selitys saattoi olla nuoremman ken-
neljärjestön jarruttelussa, sillä Kennellii-
tossa käytiin kiivasta keskustelua kaupal-
lisuudesta ja pentutehtailusta. 
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Taulukko 15. Suomen Kennelliiton rotukirjojen koirat 1945-1947. 

rotu 

karjalankarhukoira, luettelo 
karjalankarhukoira, rotukirja 
suomenpystykorva 
suomenajokoira 

1945 

57 

824/654 
984/664 

1946 
(yhteensä/uusia) 

5I 

37/37 
1 014/749 
1 315/871 

1947 

68 
50/34 

1 196/860 
1 575/962 

risteytetty ajokoira 423/300 697/533 696/439 
lapinpystykorva, luettelo 4 — 

lapinporokoira, luettelo 7 

pointteri 22/16 27/21 28/16 
englanninsetteri 32/21 40/29 69/43 
irlanninsetteri 37/28 44/32 101/81 
sileäkarvainen saksanseisoja 21/16 26/15 45/25 
karkeakarvainen saksanseisoja 52/31 103/69 100/53 

cockerspanieli 58/51 93/71 I54/121 
sileäkarvainen mäyräkoira 17/12 13/7 29/23 
karkeakarvainen mäyräkoira 3/3 5/3 4/3 

norlanninpystykorva 12/10 6/3 2/1 
pommerinpystykorva 5/3 8/4 5/3 
kiinanpystykorva 3/2 3/1 4/4 
kääpiöpystykorva 6/2 4/2 2/- 
samojedinpystykorva - 2/2 — 

saksanpaimenkoira 407/303 660/490 902/622 
rottweilinkoira 20/12 42/33 50/3I 
englanninvanhalammaskoira 1/1 
skotlanninpaimenkoira 10/8 28/24 59/49 
belgianpaimenkoira 4/4 10/9 12/9 

st.bernhardinkoira 16/16 29/23 23/14 
newfoundlanninkoira 
tanskandoggi 24/9 36/20 41/19 

venäjänvinttikoira 2/1 3/1 1/- 
englanninvinttikoira 1/- 
hwippet 2/2 — 

afgaani 1/1 

bokseri 36/22 63/43 116/78 

ranskanbulldoggi 9/4 2/2 5/3 
englanninbulldoggi — 1/1 - 
villakoira  - 2/2 6/6 
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sileäkarvainen kettuterrieri 
karkeakarvainen kettuterrieri 
airedalenterrieri 
walesinterrieri 
skotlanninterrieri 
länsiylämaanvalkeaterrieri 
irlanninterrieri 
skyenterrieri 
sealyhamterrieri  

snautseri 

suursnautseri 

kääpiösnautseri 

belgiansuursnautseri 

dobermanpinseri 

kääpiöpinseri 

kiinanpalatsikoira 

japaninspanieli 

maltankoira 

yhteensä 

uudet % 

8/5 	22/20 	23/12 
86/67 	I36/102 	206/I66 
40/27 	76/57 	120/80 

1/1 	 — 	 1/- 
12/9 
3/3 
— 
— 
— 

10/7 21/I7 
19/23 27/17 
2/1 3/3 
7/6 — 

9/3 14/11 
18/8 7/30 
11/2 10/5 

— — 

6/4 7/5 

8/5 21/16 
5/4 I9/17 
1/1 1/I 
1/I 2/1 

— I/1 

11/7 
23/I7 

1/- 
4/4 
5/3 

24/17 
11/8 
2/- 
3/1 

3 320/2 361 	4 702/3 293 	5 869/3896 
7I,1 	70,0 	66,4 

Kaupallisuuskeskustelun aloitti 1945 
Erik Becker, jonka mielestä tilanne oli 
mennyt epäterveeseen suuntaan. Koirien 
hinnat olivat nousseet pilviin, varsinkin 
seurakoiraroduissa, joten ammattilaisten 
pitäisi perustaa oma koirakauppiasyhdis-
tyksensä. Beckerin mielestä kenneleiden 
ei tarvinnut tuottaa tappiota, mutta mis-
sään nimessä koirien kasvattamisesta ei 
saanut muodostua elinkeinoa.105  Seuraa-
vana asiaan puuttui Åatu Ratia laskel-
moiden, miten "eivät tule ne markat vä-
hin vaivoin, jotka koirankasvatuksella 
ansaitaan".106  Åjokoirien kannalta tilan-
netta pidettiin hankalana sen takia, että 
koirakauppiaat käyttivät siitokseen häi-
käilemättä vain muutamia näyttely-
menestyjiä, jolloin metsästysrodun käyt-
töominaisuudet jäivät toisarvoisiksi.107  
Tämänkin jälkeen keskustelu jatkui 
vilkkaana.108  

Mielipiteet risteytyivät, ja puhtaasti ta-
loudellisiin näkökantoihin sekaantui ai- 

nakin näennäisesti myös puolitieteellisiä 
perinnöllisyystulkintoja. Toisaalta koiria 
katsottiin jalostettavan samalla tavalla 
kuin karjaa, jolloin jalostajalla oli syytä 
olla paljon materiaalia, samalla kun hä-
nen oli syytä tuottaa jälkeläisiä vain par-
haista yksilöistä. Ölihan "hevosjalostuk- 

105. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1945 s. 345-
347. 

106. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1945 s. 412-
418. 

107. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1945 s. 466-
469. 

108. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1946 s. 11-14 
ja 174 sekä 191. — Keskustelu vaikutti myös 
ilmoituksiin. Esim. kun  J.  Sirola Kuopiosta 
tarjosi siitokseen kuuluisaa karjalankarhu-
koiraansa Sarikia, jonka isä oli Tuusik ja emä 
Sjorka, hän ilmoitti astutusmaksun olevan 
kohtuullinen. Suomen Kennelliiton Julkaisu 
1946 s. 123. 
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Uudenkirkon Lahdenperän Haapalaisia on kokoon-
tunut juhlalliseen ryhmäkuvaan Samuli Paulahar-
jun kameran eteen 1909. Takarivissä on pari nais-
takin, eivät tosin etualan koiran veroisina. Valoku-
va Museovirasto. 

semme keskittynyt muutamiin ensiluok-
kaisiin sukuihin ja nopeasti vienyt hevos-
kantamme nykyiselle korkealle tasolle". 
Vastapainoksi puolustettiin jyrkästi ur-
heilullisuutta ja ehdotonta epäkaupalli-
suutta. "Siitostyö  on  todella viime vuosi-
na muodostunut valitettavan usein häi-
käilemättömäksi liiketoiminnaksi, jossa 
järkiperäisen jalostustoiminnan alkeelli- 

simmatkin vaatimukset on heitetty yli 
laidan."109  

Vuoden 1947 alussa keinottelun kat-
sottiin olevan ohi, koska ihmisillä oli ai-
kaisempaa vähemmän rahaa. Parin so-
danjälkeisen vuoden tuloksena maassa 
oli paljon koiria, mutta varsinkin nuorten 
taso oli erittäin kirjava, mistä syystä ken-
neljärjestöllä oli runsaasti työtä koirama- 
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teriaalin jalostamisessa.10  Toisaalta sa-
maan aikaan ennustettiin tulevaisuutta 
katsomalla myös, että kenneltyö kasvaa 
tulevaisuudessa vielä paljon, koska se oli 
vasta alussa."1 

Tunneperäisestä tuomitsemisesta ja 
puolustamisesta siirryttiin vähitellen 
asialliseen harkintaan. Erik Becker todis-
ti 40 vuoden kokemukseensa perustuen 

109. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1947, s. 156-
161 ja 206-208. 

110. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1947 s. 1-3. 
111. Suomen Kennelliiton Julkaisu 1947 s. 158. 
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Koirakauppiaita 

Sodan jälkeen levisi huolestuttava ilmiö, pentutehtailu. Keskusteluissa ei nimetty 
ketään yksityistä koirakauppiasta eikä heitä ole helppo yksilöidä jälkikäteenkään.  
On  silti totta, että rotukirjoihin ilmestyi paljon aikaisempaa tarmokkaampia 
kasvattajia, joiden koiria oli rekisteröityinä kymmeniä. Kennelklubin puolella 
huomattava osa heistä oli naisia, Kennelliiton puolella miehiä. Esimerkiksi rouva 
Irja Hyyppä oli kasvattanut jo vuoden  1945  Kennelklubin rotukirjan mukaan  3  
Hesperia-kennelin saksanpaimenkoiraurosta ja peräti  10  narttua, vaikka  Marga-
rita  Särkän Marjaniemen  kennel  oli vielä suurempi. Rouva  M.  Gebhardin  von  
Tutzland -saksanpaimenkoiria oli peräti parikymmentä. Näiden helsinkiläisten 
naisten ohella Kauniaisissa asunut rouva  M.  Heldt oli kasvattanut yli kymmenen 
Öbotrit-snautseria. Suomen Kennelklubin Rotukirja  1945 passim.  

Kennelliiton puolella pistivät ensimmäisestä sodanjälkeisestä rotukirjasta eni-
ten silmään tyrvääläisen liikemies rautatienvirkamies  Å.  Lounan Kiho-pystykor-
vat, mutta hän oli vanha ja kokenut kasvattaja, ei uusi kauppias. Hän oli kasvat-
tanut peräti  52  suomenpystykorvaurosta ja  62  narttua. Liikemies  M.  Pennanen 
Tuusniemeltä oli sen sijaan uusia koiramiehiä Kiva-kennelillään, mutta silti 
hänelläkin oli jo  40  suomenpystykorvaa. Lehtiin ahkerasti kirjoitellut ja talou-
dellisia näkökantoja puolustellut karjalaisevakko, sodan jälkeen Punkalaitumelle 
siirtynyt kaupanhoitaja Åatu Ratia oli kasvattanut  45  Reipas-nimistä suomenpys-
tykorvaa. Saksanpaimenkoirissa oli Kennelliitonkin puolella kymmeniä Mar-
janiemen koiria, joiden ohella oli eniten helsinkiläisen johtajan Pentti Luotolan 
Taiston-koiria ja Matinkylässä asuneen herra  G.  Å.  Rökmanin  Vuohilammen 
koiria. Tästä huolimatta  on  vaikea tuomita ketään pelkästään määrän perusteella 
kauppiaaksi. 

Åinoa selkeästi ja lopulta myös virallisesti tuomittu kasvattaja oli rouva  Saga  
Lindroos-Palmgren, joka perusti Lönneboda-kennelin  1939  ennen avioitumistaan 
Pitäjänmäelle ja siirtyi sitten rouvana Loviisan lähelle Gislomiin. Hänellä oli 
ensin ongelmana saada kaikki koirien ostajat käyttämään Lönnebodan nimeä ja 
sitten kiirettä papereitten kanssa, mutta toisaalta hän pyrki hoitamaan kaikkien 
kymmenien pentujensa rekisteröinnit mahdollisimman täsmällisesti, muista ura-
koistaan huolimatta. Hän sai näet itsekin nopeassa tahdissa lapsia, kolmannen 
poikansa kolmen vuoden kolmen kuukauden kolmen viikon kuluessa. Silti hän 
hoiti pienokaisensa ja lemmikkinsä —  "älsklingar"  — apulaisetta  vain  aviomiehen-
sä kanssa. 

Lönneboda-kennel kasvoi nopeasti maan suurimmaksi. Eniten  se  tuotti skot-
lanninpaimenkoiria, lähes kaikki Suomessa syntyneet. Koiria riitti molempien 
järjestöjen rotukirjoihin; Kennelliiton rotukirjassa oli vuonna  1945 vain  yksi muu 
kuin Lönneboda-kennelin  collie,  sekin ainoastaan nimellisesti. Kirjeenvaihdon 
mukaan tämä ainakin, rouva  Birgit  Dahlströmin omistama  Lad,  oli kelvoton 
jatkamaan sukua, sillä yksikiveksinen uros ei kelvannut siitokseen. Ja sekin oli  
Saga  Lindroos-Palmgrenin kasvattama, vaikka omistaja ei halunnut käyttää Lön-
neboda-nimeä. Seurakoiratoiminta oli kuitenkin paljon yleisempää Kennelklubissa,  
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joten sen rotukirjassa oli peräti  69  Lönneboda-collieta ja näiden ohella  vain  viisi 
muuta. Collieiden ohella  Saga  Lindroos-Palmgren kasvatti suomenpystykorvia ja 
kääpiöpinsereitä. Vuoden  1945  Kennelklubin rotukirjassa oli  I3  suomenpysty-
korvaa ja  4  kääpiöpinseriä. Hänen tarmokkuutensa jatkui seuraavanakin vuonna. 
Kennelklubin skotlannin-paimenkoirista  vain  muutama oli syntyisin Lönnebodan 
ulkopuolelta, eräänä näistä  Malmgårdens Balbo,  jonka rouva Lindroos-Palmgren 
oli tuonut Ruotsista. Yhtä dominoiva Lönnebodan asema oli Kennelklubissa, 
jonka rotukirjassa oli  vain  pari muuta collieta. 

Suomen Kennelklubin rotukirja  1945 passim.  Suomen Kennelliiton Rotukirja  
1946 passim  mutta erityisesti  315. Saga  Lindroos-Palmgrenin kirje  9. 6. 1945.  
Saapuneet kirjeet. Suomen Kennelliiton arkisto. Suomen Kennelklubin Rotukirja  
1946 passim. Sara  Lindroos-Palmgrenin useita kirjeitä  1945-1947.  Suomen 
Kennelklubin saapuneet kirjeet. Kennelliiton arkisto. 

koirien kasvattamisen vaativan sekä va-
roja, innostusta että taitoa. Rodun jalos-
tuksen kannalta olisi tarkoituksenmu-
kaisinta kasvattaa pennut aikuisiksi ja va-
lita niistä vasta sitten siitokseen kelpaa-
vat menestyjät sekä lopettaa kaikki muut. 
Koska vain aniharvalla oli tähän varaa ja 
pennut oli pakko myydä pentuina,  kennel-
maailman oli määriteltävä harrastelijan ja 
ammattilaisen raja sekä punnittava koh-
tuulliset hinnat. Puheenvuoro sai kanna-
tusta.' 12 

Kennelklubin puolella koirakauppiais-
ta keskusteltiin vähemmän, mutta ongel-
ma tunnettiin silti hyvin. Siihen esitettiin 
myös käytännöllinen ratkaisuehdotus eli 
siirtyminen Ruotsin mukaiseen menette-
lyyn. Vastedes ei pitäisi viedä jokaista 
rotukirjassa olevien koirien pentuja auto-
maattisesti rotukirjaan, vaan valmista-
vaan rekisteriin, josta ne siirrettäisiin var-
sinaiseen rotukirjaan vasta näyttelyme-
nestyksen jälkeen.113  

Lönnebodan kennelin jalostustehtailu 
oli sekä vaivalloista ja raskasta että yk-
sinkertaista, sillä lähes monopolin saa-
vuttanut  kennel  käytti vain omia koiri-
aan. Urakoinnista huolimatta rouva Saga 
Lindroos-Palmgrenin vaivoja ei arvostet-
tu eikä hänen koiriaan pidetty Suomen  

parhaina.14  Toisaalta hänen onnistui le-
vittää yleistä mielenkiintoa skotlannin-
paimenkoiraa kohtaan, mutta mahdolli-
simman hyviä pentuja haluttiin hankkia 
muualta kuin häneltä.15  Tämä on ymmär- 

112. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 313-
315  ja  348-351. 

113. Finska  Kennelldubbens Tidskrift  1947 s. 111. 
114. Kun Suomen Kennelldubilta tiedusteltiin tam-

mikuussa  1946  mahdollisimman hyvää col-
lieta, Klubin toimisto pyysi kääntymään rouva 
Brita Dahlströmin puoleen, sillä hänen lois-
tonarttunsa oli lähdössä Ruotsiin astutettavaksi.  
Lorenz  Grönlundin saapunut kirje Turusta  7. 1. 
1947  ja siihen lähteneen vastauksen kopio  9. 1. 
1947.  Suomen Kennelliiton arkisto.  Dahlströ-
millä oli ainoastaan yksi koira, Ruotsista tuotu 
Asagårdens  I  as.sie, joka oli palkittu monissa 
näyttelyissä. Suomen Kennelklubin Rotukirjat  
1945 s. 187  ja  1946 s. 233. Paula  Lehtisen ky-
symykseen missä skotlanninpaimenkoiran voi 
kouluttaa Kennelklubi vastasi, ettei rotu kai-
vannut muuta kuin tavallista tottelevaisuutta ja 
hyvää koirakäytöstä, mutta lisätietoja sai  Sture  
Carlssonilta. Saapunut kirje  31. 12. 1947  ja vas-
tauskopio  2.1.1948.  Suomen Kennelliiton arkis-
to.  

115. Esim. Aune Mikkola Lappeelta tiedusteli 
mahdollisuutta ostaa Ruotsista mahdollisim-
man hyvä pentu. Vähitellen maahan saatiin 
lisää rodun edustajia, joita oli mahdollista 
suositella kiinnostuneille. Saapuneet kirjeet  
12. 4. 1947  ja kirjejäljennös  19. 3. 1947.  
Suomen Kennelliiton arkisto. 
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Suomen, Euroopan ja samalla 
koko maailman ensimmäinen 
naiseläinlääkäri  Agnes  Sjö-
berg tunnetaan hevoslääkäri-
nä, mutta hänelläkin oli koira 
lemmikkinään. 	1920-luvulta 
peräisin oleva kuva Eläinlää-
ketieteen historian museo. 

rettävää, sillä hänen koiransa olivat huo-
nossa kunnossa jopa näyttelyissä.16  

Koirakauppiaiden ohella yleinen ken-
nelmaailman huomio kiinnittyi sodan jäl-
keen koirien terveyteen. Poikkeusolojen 
huonot ruokamahdollisuudet, ihmisten 
liikkuminen ja kaikkinainen pula sekä 
yleinen tietämättömyys olivat luoneet 
uhkia, joista pyrittiin rauhan tullen pääse-
mään mahdollisimman pikaisesti. Sa-
moin laajamittainen pentujen teettämi-
nen ja yleinen koirainnostus sekä olojen 
sekavuus sai aikaan sen, että samalla kun 
yleensä haluttiin palata normaalioloihin  

ja niiden myötä kehittää hyviä koiria, 
kiinnostuttiin uudella tavalla koirien ter-
veydenhoidosta ja samalla sairauksien 
periytymisestä. 

Koirien terveys ei päässyt niinkään 
paljon esiin Kennelliitossa, jossa koirat 
olivat enemmän metsästysrotuisia ja 
käyttöä varten hankittuja kuin  Kennel-
klubissa.11' Poikkeuksen muodosti kui-
tenkin penikkatauti, koska sen torjumi-
seksi aloitettiin 1946 eläinlääkäreiden 
kanssa koe.18  Lääke loppui pian, mutta 
tuloksista ei osattu heti kertoa.' i9  Jäsen-
kenttää koirien terveys kiinnosti suuresti, 
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mikä käy ilmi Julkaisussa painetuista ky-
symyksistä. 

Myös Kennelklubin puolella kiinnitet-
tiin huomiota koirien käyttöön ja omista-
jille jaettavaan yleiseen informaatioon120  
— Åikakauskirjan palstoja enemmän tie-
toja sai esimerkiksi Johan Brüningin 
julkaisemasta kirjasta Koiran kasvatus ja 
opetus' — sekä koirakauppiaiden aikaan 
saamaan laadun huononemiseen. Tule-
vaisuuden kannalta oli kuitenkin merkit-
tävintä suomalaisten pohjoismaisessa 
kongressissa tekemä aloite, että kunkin 
pohjoismaan keskusjärjestö ryhtyisi ko-
koamaan aineistoa koirien perinnöllisten 
ominaisuuksien selvittämiseksi ja siten 
edistäisi koirien tieteellistä tutkimusta.122  

Erityishuomio ajokoiriin  

Hyvin suuri osa suomalaista kenneltoi-
mintaa sai alkunsa 1800-luvulla ajo-
koiramiesten piirissä, samoin kuin kilpai-
levan järjestön syntykin 1930-luvulla. 
Sotavuosina ajokoirat jäivät julkisuudes-
sa hieman syrjään, vaikka kokeita oli py-
ritty järjestämään normaalioloista poi-
kermein säännöin. Heti rauhan tultua ne 
pääsivät jälleen esille hyvin tehokkaasti. 
Kennelklubin puolella pystyttiin pitä-
mään 1944 vain yksi näyttely, kesä-
kuussa Vaasassa, mutta syksyn alkaessa 
kokeita suunniteltiin innolla. Valitetta-
vasti kehnot liikenneolot haittasivat suu-
resti 40 vuotta täyttänyttä Åjokoirajärjes-
töä.123  Koekautta yritettiin jatkaa talvella-
kin, vaikka tulokset olivat luonnonolojen 
takia perin vaihtelevia.124  Yhteensä Ken-
nelklubin Åjokoiraosastossa pidettiin 
1945 eli ensimmäisenä kokonaisena rau-
han vuonna 15 kilpailua, joihin osallistui 
143 koiraa; näistä palkittiin 54,5 %.125  

Samalla kun Kennelklubin ajokoiratyö 
elpyi vauhdikkaasti sodan jälkeen, se sai 
jäsenistön enemmistön harmistumaan.  

Suuri osa järjestön lehtien sivuista käy-
tettiin näet yleensä ajokoiratyöhön. Jul-
kaisujen yksipuolisuus lienee ollut 
osasyynä siihen, että vuoden 1947 alusta 
suomenkielisen Åikakauskirjan toimitus 
siirrettiin Vaasasta ajokoiramies Niilo 
Hermoselta Helsinkiin; maisteri  H.  T. 
Lehmusto oli sekä pystykorva- että seu-
rakoiraharrastaja.176  Paljon tilaa käytet-
tiin myös ajokoirien laajamittaiseen 
historian esittelyyn aina puolen vuosi- 

116. Suomen  Kennel-Liitto tiedotti Kennelklubil-
le ilmoittaneensa rouva  Saga  Lindroos-
Palmgrenille kiinnittäneensä huomiota koiri-
en kehnoon yleiskuntoon. Tilanne oli vaka-
va, sillä "palkintotuomari katsoi suoranaisen 
eläinrääkkäyksen olevan kysymyksessä ja 
toivoo viranomaisten puuttuvan asiaan". 
Saapunut kirje  17.2. 1947.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

117. Kennelliiton yleisestä informaatiosta  on  hy-
vänä esimerkkinä  Gustaf  Degerstedtin vuon-
na  1946  kirjoittama sarja Koiran työskente-
lyyn ja toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, 
jota varten hän oli lukenut paljon ulkomaista 
kirjallisuutta. Suomen Kennelliiton Julkaisut  
1945-1947 passim. 

118. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 277. 
119. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 27. 
120. Kennelklubissa suhtauduttiin periaatteessa 

myötämielisesti koirien vastuuvakuutuksiin. 
Saapunut kirje  27. 6. 1947  ja kirjejäljennös  
29. 7. 1947.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

121. Selostus  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1947 s. 97. 

122. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 
26. 

123. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 
59-62. 

124. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 
16-17, 18-19  ja  26-27. 

125. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1946 s. 
72. 

126. Kirjejäljennös  2. 12. 1946.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto. — Kirjeenvaihdosta käy ilmi 
myös, että osittain oli kysymys palkkioista-
kin  Hermosen olettaessa saavansa enemmän 
korvauksia työstään kuin Helsingissä katsot-
tiin hänelle luvatun. Kirjejäljennös  17. 1. 
1947.  Suomen Kennelliiton arkisto. 
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sadan takaa ja mikä turhauttavampaa, 
kirjoittelu sai ikävän henkilökohtaisia sä-
vyjä osanottajien kiistellessä Tammeli-
nin koirista ja muista vanhoista asioista. 
Rauhan tultua oli aika suunnata katseet 
tulevaisuuteen, ei menneisyyteen.127  En-
nen pitkää olikin syytä olla tyytyväinen, 
sillä metsästyksen kannalta ajokoira-
kanta edistyi erinomaisesti. Ulkomuoto 
tosin polki paikallaan.128  

Myös Kennelliitossa ajokoirat pääsivät 
hyvin ja monipuolisesti esiin heti sodan 
jälkeen,i29  sillä lukijakunta sai selonteko-
ja yhtä hyvin Mendelin perinnöllisyysla-
keihin pohjautuvista henkisistä ominai-
suuksista kuin metsästyskertomuksiakin. 
Historia tuli esille ainoastaan Kalle  Rika-
lan  täyttäessä  70  vuotta; hänen väitettiin 
panneen alulle koko ajokoirajalostuk-
sen.130  Riidoilta ei silti vältytty, sillä var-
sinkin koesääntöjen tulkinta sai aikaan 
mitä värikkäimpiä polemiikkeja.13' 

Käytännön koe- ja näyttelytoiminta 
käynnistyi myös Kennelliiton puolella 
heti sodan jälkeen, kaikista ongelmista 
huolimatta. Keväällä  1945  satoi Loimaan 
näyttelyssä taivaan täydeltä räntää, ja 
joulukuussa metsässä oli jo lunta, mutta 
onnettomat olot haittasivat  vain  koiria, ei 
isäntiä.132 Kaikkiaan syksyllä  1945  järjes-
tettiin  34  koetta,  joihin osallistui  332  koi-
raa. Näistä palkittiin  43  %. Tuloksissa oli 
paljon miettimistä, sillä hyvästä jänis-
kannasta huolimatta osa koirista epä-
onnistui täydellisesti. Ilahduttayinta oli 
Peuhan Eskon nouseminen kolmoisyali-
oksi.'33  

Kenneljärjestöt olivat jo paljon ennen 
sotia halunneet jalostaa puhtaasti suoma-
laisen ajokoirarodun,134  mutta vasta  1945  
ryhdyttiin käytännön toimiin siihen asti 
suomenajokoiran rinnalle hyväksytyn 
risteytetyn ajokoiran poistamiseksi rotu-
kirjoista. Åloitteen teki Suomen  Kennel-
liiton Åjokoirajärjestö helmikuussa  
I945.135  Kennelliiton johtokunta hyväk- 

syi hankkeen. Sen mukaan risteytettyjen 
ajokoirien rotukirjaluokka piti hävittää jo 
vuoden  1945  lopussa, minkä jälkeen 
osasta risteytettyjä koiria oli määrä pitää  
vain  luetteloa eli niistä, joiden toinen 
vanhempi oli suomenajokoira. Risteytet-
tyjen koirien luettelosta oli mahdollista 
päästä rotukirjaan suomenajokoiraksi sil-
loin, kun koirassa oli enää  1/16  ristettyä 
verta ja kun  se  menestyi sekä näyttelyissä 
että kokeissa vähintään toisen palkinnon 
veroisesti.136  

Hanke herätti tuoreeltaan vastustusta. 
Sodan jälkeisissä poikkeusoloissa monen 
koiran papinkirjat olivat sekaisin, mutta 
Kennelliitolla ei ollut varaa menettää näi-
tä erinomaisia ajokoiria.137  Jyrkimmän 
määritelmän mukaan mikä tahansa rakki 
oli otettava rotukirjaan, jos  se  pääsi kak-
sissa kokeissa ensimmäiselle palkinnol-
le, oli sen syntyperä mikä tahansa.'38  

Kennelliitto ei myöskään voinut päättää 
asiasta yksin, koska hanke koski myös 
Kennel-Keskuselintä.139  

Risteytetyillä ajokoirilla oli vankka 
asema Kennelklubissa; sen toinen kak-
soischampionkin  Flory  oli Luvia-sukui-
sia ajokoiria.140 Risteytettyjä haluttiin ke-
hittää suomenajokoiran suuntaan, hyvä-
rakenteisiksi ja luotettaviksi.141  Tosin 
Klubin piiriin mahtui risteytettyjen vi-
haajiakin, sillä näistä koirista voi erään 
tulkinnan mukaan tulla  vain  näyttelytäh-
tiä, ei rodun edistäjiä, joten niistä nautti-
minen oli itsekästä.142  Varsin arvovaltai-
set Kennelklubin miehet asettuivat ris-
teytettyjen ajokoirien puolelle, ennen 
muuta käytännön syistä, sillä Kennelklu-
billa ei ollut varaa menettää kolmannesta 
ajokoiristaan, Kennelliiton Kalle Rikalan 
mielipiteistä huolimatta.'43  

Kennelklubin väite siitä, että risteyte-
tyt ajokoirat muodostivat kolmanneksen 
kaikista ajokoirista, tuntuu tilastojen mu-
kaan oudolta. Risteytettyjä ajokoiria oli 
rotukirjassa näet lähes yhtä paljon kuin  
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suomenajokoiria, vuonna  1946  jopa 
enemmän. Muutos koski siis lähes joka 
toista rekisteröityä Klubin ajokoiraa. Sen 
sijaan Kennelliitossa risteytettyjä ajo-
koiria oli kaikista ajokoirista  vain  noin  
30 %.144  

Risteytettyjen ajokoirien kohtelukysy-
mys koetteli varsin perusteellisesti vasta 
yhteistyötä opettelevien järjestöjen suh-
teita. Kennel-Keskuselin oli päästä sopi-
mukseen yhteisestä rotukirjasta vuoden  
1947  alusta, ilman risteytettyjä ajokoiria, 
mutta puolen vuoden miettimisen jälkeen 
Kennelklubi hylkäsi ehdotuksen. Ken-
nelklubin syyskokous palautti rotukirja-
ohj esääntöehdotuksen "niin perinpohjin 
muokattuna, että siellä, missä asiaa ei ol-
lut muutettu, niin ainakin sanat oli pantu 
toiseen järjestykseen kuin alkuperäisessä 
esityksessä".'45  

Kennelklubin ja Kennelliiton yhteistyö 
ei silti vielä päättynyt, sillä järjestöt pää-
sivät asiasta kompromissiin. Risteytetty-
jen ajokoirien rotukirja suljettiin vuoden  
1949  alusta ja ne yksilöt, joiden voitiin 
katsoa olevan vereltään, ulkomuodoltaan 
ja käyttöominaisuuksiltaan suomenajo-
koiria, siirrettiin suomenajokoiriksi. Siir-
ron ehtoina oli  7/8  suomenajokoiran ver-
ta ja näyttelymenestys. Kennelklubissa 
oltiin tulokseen tyytyväisiä, koska Kalle 
Rikalan katsottiin hävinneen.146  Käytän-
nössä siirtymisajankohdan monet järjes-
telyt147  tuottivat jäsenistölle ja järjestöjen 
toimihenkilöille paljon huolta. 

Ongelmia aiheutui luonnollisesti myös 
koirien omistajille, sillä risteytettyjä ar-
vosteltiin näyttelyissä ankarasti suomen-
ajokoiran vaatimusten mukaan, mistä 
syystä monet aikaisemmin menestyneet 
koirat saivat tyytyä huonoon sijoituk-
seen.148  Tavoitteen katsottiin kuitenkin 
olevan vaivojen arvoinen eli ajokoirien 
yakiinnuttaminen ainoastaan suomenajo-
koirarodun kotoiselle pohjalle. Suomen-
ajokoiran rotumerkit päästiin lopullisesti  

127. Kiistaa kävivät varsinkin ruotsinkielisellä 
puolella nimimerkki Sfmx ja  Wilfred Hack-
man.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja 
ja  Finska  Kennelklubbens Tidskrift useissa 
paikoin  1944  ja  1945. 

128. Uno  Tötterman, Kennelvuosi  1947.  Suomen 
Kennelklubin vuosikirja  1947 s. 4. 

129. Osa huomiosta oli sellaista, että  se  korostaa 
ajokoiran merkitystä: yleisartikkelin otsik-
kona oli koira, mutta artikkelin sisältö pelk-
kää ajokoiraa. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1946 s. 129-134. 

130. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 1-3, 
37, 47-49  ja  54-55.  Ansioistaan hänet kut-
suttiin Ajokoirajärjestön ensimmäiseksi 
kunniajäseneksi. Sama  s. 98.  — Jälkikäteen-
kin  Rikalaa  on  arvostettu suuresti; hän oli 
omana aikanaan ehdoton auktoriteetti, jota ei 
keskusteluissa vastustettu. Toisaalta "hän ei 
ollut niin paljon metsästäjää, kuin olisi toivo-
nut hänen olevan". Jaakko Simolinnan suo-
rittama 011i Korhosen haastattelu  4. 8. 1988.  
Kasetti Suomen Kennelliiton arkistossa.  

131. Varsinkin Onni Pohjola ja Kalle Rikala kävi-
vät keskenään voimakasta riitaa ajokoirien 
arvostelemisesta.  V.  J.  Appelqvist ja Ilmari 
Ervamaa liittyivät mukaan keskusteluun 
maltillisemmin äänensävyin. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1945 s. 236-237,457-459  
ja  515-517.  Keskustelu jatkui laajana seu-
raavanakin vuonna. Kysymys oli ennen 
kaikkea kokeiden arvostelutaulukon riittä-
vyydestä. Osa kirjoittajista katsoi, ettei  0-6  
välille mahtunut taulukko ollut tarpeeksi laa-
ja, kun taas osa piti kaikkia uudistuksia tur-
hina, sillä tuomarit eivät käyttäneet nytkään 
koko voimassaolevaa skaalaa vaan yhtä hy-
vin  0, 1  tai  2  kuin  5  ja  6  jäivät varastoon.  

132. Suomen Kennelliiton Aikakauskirja  1945 s. 
70-71  ja  196. 

133. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 506-
508.  — Peuhan Esko oli ennestään muotova-
lio, ja nyt  se  saavutti ensin käyttö- ja sittem-
min vielä siitosvalion arvot. Koiran omisti 
toimitusjohtaja  V.  Lairila Kausalasta. Sama  
s. 527. 

134. Samoin olivat toimineet monet yksityiset 
harrastajat, esim. tullivirkailija  A.  Palmqvist, 
joka paritti ensimmäisen narttunsa jälkeläiset 
aina suomenajokoirauroksella. Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 19-20. 

135. Järjestön puheenjohtajana oli prokuristi  Paul  
Klinge. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 
s. 98. 

136. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 90. 
137. Tämän kannan esitti muun muassa Väinö 

Mäkelä. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 
s. 43. 

138. Näin ajatteli esim. Väinö Piha. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1945 s. 466-469.  
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Suomenlahden saariston van-
ha hyijekoirarotu yritettiin pe-
lastaa, mutta tavoite jäi saavut-
tamatta. Jäljellä on vain valo-
kuvia. Valokuva Sakari Pälsi 
1924, Museovirasto. 

hyväksymään  1947.149  
Risteytettyjen ajokoirien poistamisen 

ohella Kennelklubia kiinnosti maakun-
nallisten ajokoirakilpailujen järjestämi-
nen; aloite tuli Satakunnasta.150  Suunnit-
teilla oli myös koppelikilpailut, mutta 
tämä pareittain kilpaileminen ei onnistu-
nut.151  Menestyksellisintä oli ruotsalais-
ten kanssa harjoitettu toiminta, sillä toista 
maailmansotaa edeltäneen ajan maaotte-
luiden korvikkeeksi järjestettiin  Väster-
bottenin  läänin ja Vaasan Kennelyhdis-
tyksen välinen ottelu, joka oli suoma-
laisittain riemukkaine matkoineen sekä 
elämys että menestys. Seuraavana vuon-
na pohjalaiset olivat vuorostaan isänti-
nä.152  

Taloudellisia ongelmia oli myös Ken-
nelliiton puolella, jonka perinteinen Kil-
pa-ottelu oli hyvin arvostettu mutta kal-
lis153; vuonna  1946  voittajalle päätettiin 
antaa Åjokuninkaan nimi.154  Ensimmäi-
senä tämän arvonimen voitti risteytetty 
Savonlinnasta kotoisin ollut toimitusjoh-
taja  Johannes  Kärjen omistama ajokoira-
narttu Hokki. Järjestelyissä oli silti vielä 
kehittämisen varaa, sillä erityisesti län-
nen, idän ja pohjan edustajien mahdolli-
simman tarkoituksenmukainen valinta 
tuotti ongelmia.155  Seuraava voittaja oli 
kauppias  0.  Kilpeläisen suomenajokoi- 

rauros Ukko Seinäjoelta.'56  

Kennelliitossa oli samalla osittain jär-
jestöllisiä pulmia, sillä Åjokoirajärjestö 
joutui kärsimään puheenjohtajansa, ken-
raalimajuri  E. J.  Raappanan pidätyksestä 
ja kunniajäsenen Kalle Rikalan sairastu-
misesta. Jotta välillä laimentunut toimin-
ta olisi saatu uudelleen ja entistä vilk-
kaammin käyntiin, työn painopiste pää-
tettiin siirtää pääkaupungista Kymen-
laaksoon.157  Uusi luuta lakaisikin tehok-
kaasti, rahapulasta huolimatta.158  

Pystykorvaongelmia  

Kotimaiset pystykorvat jäivät suurelta 
osin ajokoirien varjoon. Koiria oli kyllä 
rotukirjoissa edelleen paljon, mutta ne ei-
vät saaneet yleistä huomiota. Kennelklu-
bin puolella kiinnostus suuntautui osit-
tain asiapitoisesti historiaan Hugo Roo-
sin muistellessa vuosien 1889-1925 vä-
listä aikaa,159  osittain kaunokirjallisuu-
teen Ludvig Munsterhjelmin kirjoittaes-
sa hirven metsästyksestä.160  Pystykorva-
osasto pysyi toiminnassa, mutta siinä oli 
vain 27 jäsentä. Sen tärkeimpänä tehtävä-
nä oli ottaa kantaa Suomen Kennel-Kes-
kuselimen tekemiin suomenpystykorvan 
ja karjalankarhukoiran rotumerkkeihin.'61 
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Kennelklubin pystykorvaosasto piris-
tyi kuitenkin nopeasti vuoden  1947  puo-
lella, jolloin  se  päätti ylimääräisessä ja 
ilman puheenjohtaja professori  S.  E.  
Multamäkeä pidetyssä kokouksessaan 
uudistaa sääntönsä, palauttaa pystykorvi-
en erikoispöytäkirjan, julkaista kirjasen, 
järjestää kokeita ja näyttelyitä sekä tuo-
mareiden neuvottelutilaisuuksia. Edel-
leen osasto suunnitteli pohjoismaista yh-
teistyötä ja kaikille koiraroduille sopivaa 
yleistä tottelevaisuuskoulutusta. Ålku-
vuodesta osastoon liittyi  20  uutta jäsentä. 
Vuosikokouksessa puheenjohtaja  S.  E.  
Multamäki oli paikalla, mutta menetti ää-
nestyksessä asemansa ja ennen pitkää hä-
net erotettiin kokonaan. 

Pystykorvaosaston työ jakaantui jalos-
tuksellisesti kahtia. Toisaalta sen kes-
keisenä tehtävänä oli yrittää pitää yllä 
vanhaa kotimaista koirarotua eli suomen-
pystykorvaa, toisaalta  se  laajensi tehtä-
vänsä käsittämään myös muut pystykor-
vat eli karjalankarhukoirat, lapinpaimen-
koirat ja muut maassa olevat skandinaa-
viset pystykorvat.162  

Toimialat poikkesivat toisistaan, sillä 
suomenpystykorva koettiin ongelmalli-
seksi. "Minne ovat kadonneet nuoret kau-
niit pystykorvat?i163  Rotumerkkien uusi-
ja  H.  Roos  kertoi laajalti muistelmiaan ja 
korosti yhteenvedossaan jalostuksen eden-
neen väärään suuntaan, sillä tuloksena oli 
liian pieni ja heikko koira. Karjalankar-
hukoira oli ollut pakko kehittää vanhan 
pystykorvan tilalle korvikkeeksi.f64  Hän 
ei ollut ajatuksineen yksin, vaan samaa 
sanoi myös Åntti Tanttu.'65  

Myös Årtturi Saarnio puuttui samaan 
asiaan. Kotimainen pikinokka oli mennyt 
pilalle, sillä useimmista puhdasrotuisista 
suomenpystykorvista ei ollut enää met-
sälle, mutta toisaalta ne eivät kelvanneet 
hyviksi seurakoiriksikaan. Suomessa 
metsästettiin edelleen paljon tarkkojen ja 
tehokkaiden pystykorvien avulla, mutta  

139. Suomen Kennelliiton Julkaisu  s. 170  ja  173. 
140. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 

101.  Luvian koirissa oli harrieria ja suomen-
ajokoiraa; parhaimmillaan ne ajoivat myös 
kettua. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1946 s. 23. 

141. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 104. 
142. Nämä ajatukset nostettiin esille  Einar  Thes-

löffin nekrologissa.  Finska  Kennelklubbens 
Tidskrift  1945 s. 40-41. 

143. Puoltajia olivat ennen muuta  Wilfred Hack-
man  ja Niilo Hermonen.  Finska  Kennelklub-
bens Tidskrift  1946 s. 16-17  ja  81-85  ja 
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1946  
n:o  3 s. 16-17.  Tämä yksimielisyys ei estänyt 
näitä miehiä käymästä kiivasta  debattia  his-
torian  tuntemuksesta.  Finska  Kennelklub-
bens Tidskrift  1946 s. 13-16.  Eräänä muu-
tosten vastustamisen syynä oli näkemys, jon-
ka mukaan suomenajokoira oli jalostettu lii-
an pieneksi ja äänettömäksi, mistä syystä tar-
vittiin ulkomaista verta. Suomen Kennelklu-
bin Aikakauskirja  1946 s. 30-31  ja  Finska  
Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 38. 

144. Katso taulukko  15. 
145. Siteeraus  on  Veli Mikkosen tekstiä. Suomen 

Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 15. 
146. Päätös oli osittain vastoin Rikalan alkupe-

räistä kantaa, mutta toisaalta hän äänesti 
Kennelliiton edustajiston kokouksessa muu-
toksen puolesta. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1947 s. 14-17  ja  54.  Finska  Kennel-
klubbens  Tidskrift  1947 s. 9. 

147. Siirtymiskauden määräykset olivat varsin 
yksityiskohtaiset ja samalla mutkikkaat. 
Vuonna  1947  rotukirjaan merkittiin ris-
teytettyjä ajokoiria entiseen tapaan, mutta 
vuosina  1948  ja  1949  syntyperältään kelvol-
lisia ja näyttelyissä menestyneitä risteytetty-
jä siirrettiin suomenajokoiriksi. Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 25-26.  Näitä 
sääntöjä oli selitettävä jäsenkentälle yhä uu-
delleen.  

148. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 178. 
149. Esim.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 

s. 73. 
150. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 

91  ja saapunut kirje  9. 10. 1945.  Satakunta-
laiset halusivat pitää kiertopalkinnon kilpai-
lujen välin maakunnissa eikä Helsingissä. 
Suomen Kennelliiton arkisto.  

151. Ainakin osasyynä olivat taloudelliset ongel-
mat, sillä kaikkien kilpailujen järjestäminen 
ja niihin osallistuminen oli kallista.  Finska  
Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 63. 

152. Sotien jälkeen matka Pohjanlahden yli kesti  
7,5  tuntia. Suomen Kennelklubin Aikakaus-
kirja  1946 s. 75-78.  Seuraavan vuoden ko-
keesta Suomen Kennelklubin Vuosikirja  
1947 s. 27-29.  
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Eräs henkiiökiista 

Kenneljärjestöihin kuului monta aktiivista, mutta samalla kiistanalaista henkilöä. 
Eräs heistä oli tarmokas pystykorvakasvattaja professori  S.  E.  Multamäki  Ham-
mon-koirineen. Helsingissä asunut, mutta Ähtärissä maita omistanut Multamäki 
oli Kennelklubin pystykorvaosaston puheenjohtaja ja merkittävin jäsen; hän 
toimitti koiria Englantiinkin. 

Vähitellen häntä alettiin vastustaa. Kennelliitto ei hyväksynyt häntä Kenneljär-
jestöjen Keskuselimen varajäseneksi, ja sodan jälkeen hän ajautui omassakin 
järjestössään vaikeuksiin. Häntä ei valittu Pystykorvaosaston puheenjohtajaksi 
enää vuosikokouksessa  4.2. 1947  umpilipuin toimitetussa äänestyksessä, ainoas-
taan hallituksen jäseneksi. Vaali herätti pahennusta niin, että metsänhoitaja  Y.  
Koski  jätti paikkansa hallituksessa. Tämän tapahtuman taustalla oli Multamäkeä 
vastaan tehty valitus, jonka mukaan hän oli menetellyt syksyllä  1946  epäkorrek-
tisti luovuttaessaan astutukseen huonoksi tietämänsä uroskoiran. Vaikka hän 
yritti vapautua tilanteesta ostamalla pennut, vieläpä kaksinkertaisella hinnalla, 
hänen menettelyään luonnehdittiin Kennelklubin jäsenistölle myöhemmin anne-
tussa selityksessä epäkorrektiksi ja hyvien tapojen vastaiseksi. Hänen väitettiin 
pettäneen luottamuksen ja hänet erotettiin keväällä  1947  pitkällisen kirjeenvaih-
don jälkeen Kennelklubista. Multamäen erottaminen tuotti ongelmia häneltä 
pentuja ostaneille sivullisille, koska hän kieltäytyi kirjoittamasta todistuksia. 
"Näin meidän kesken, kyllä koira  on  puhdas, mutta papereita  en  anna." 

Saapunut kirje  4.6.1948.  Suomen Kennelliiton arkisto.  Finska  Kennelldubbens 
Tidskrift  1947 s. 25.  Suomen Kennelklubin Åikakauskirja  1947 s. 35-36  ja  56.  

nämä olivat maatiaisia. "Herrojen paperi-
koirista" ei sen sijaan ollut metsälle. 
Ösaston oli kiinnitettävä erityistä huo-
miota käyttökoiraluokkiin ja metsästys-
kokeisiin.166  Peräti 90 % näyttelyissä me-
nestyneistä koirista ei käynyt lainkaan 
metsällä ja pystyi haukkumaan korkein-
taan oravia. Tilanne oli osittain ymmär-
rettävä, koska vähällä toimeen tuleva 
pystykorva oli helpompi ylläpitää pula-
vuosinakin kuin moni muu rotu, mutta 
kehitys oli ehdottomasti yäärä.1fi7  Jäsen-
kenttäkin kiinnitti paljon huomiota suo-
menpystykorvien metsästystaitoon, sekä 
kysymällä mistä saa ostaa puhdasrotui-
sen hyvän lintukoiran168  että tarjoamalla 
erinomaisia metsästäjiä rotukirjaan.  Pa- 

perittomia koiria ei kuitenkaan otettu, 
olivat ne todistetusti miten hyviä tahansa, 
ei silloinkaan kun niiden emänisä oli kaa-
tunut sodassa sankarina.169  

Muiden rotujen osalta tilanne oli va-
loisampi mutta yhtä aikaa haastava. Pys-
tykorvaosasto keskusteli joulukuussa  
1946  kotimaisesta paimen- ja vahtikoi-
rasta. Rotuna lähes valmis  Lapin  paimen-
koira katsottiin sopivaksi varsinkin maa-
seudun oloihin; sen toivottiin yleistyvän 
ja syrjäyttävän sekarotuiset koirat.170  La-
pinpaimenkoiria oli ollut rotukirjoissa jo 
aikaisemmin ja ne olivat herättäneet 
myönteistä huomiota sekä yhtenäisyy-
dellään että ominaisuuksillaan. Öngel-
mia tosin koettiin, koska lapinpaimen- 
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• 
• 

• 
• 

•  

koira haluttiin erottaa lapinpystykorvasta 
sekä kotimaassa että pohjoismaisessa yh-
teistyössä. Suomenpaimenkoira-nimeä ei 
silti pidetty hyvänä, koska rotu oli selväs-
ti pohjoinen."` 

Pystykorvaosasto valmisti lapinpai-
menkoiralle rotumerkkiehdotuksen mää-
ritellen koiran keskikokoiseksi, korkeut-
taan pitemmäksi, tuuhea- ja pitkäturk-
kiseksi, älykkääksi, rohkeaksi, rauhalli-
seksi ja uskolliseksi. Koira sopi "mai-
niosti paimen-, kartano- ja vahtikoirak-
si".12  Kennelklubin hallitus hyväksyi äksyi  ro-  
dun  rotukirjaan samalla kuin karjalankar-
hukoirankin.13  Tilanne oli  1947  toisaalta 
hyvä, toisaalta onneton. Lapinpaimen-
koiria oli Lapissa vähän, koska saksalais-
ten tuhot olivat ulottuneet koiriinkin ja 
koska porojen omistajat eivät välittäneet 
paimenkoiriensa rotupuhtaudesta. Sen si-
jaan Etelä-Suomessa oli noin sata lapin-
paimenkoiraa ja tulevaisuus näytti hyväl-
tä, koska vahdittavaa riitti ja pihavahtina 
koira oli ylittämätön.14  Kennel-keskus-
elin vastusti rotumerkkien vahvistamista 
ennen poronhoitoalueen koira-aineksen 
selvittämistä.15  

Karjalankarhukoirat eivät saaneet Ken-
nelklubissa samaa huomiota kuin muut 
pystykorvat, vaikka niiden rotumerkit 
hyväksyttiinkin samalla kuin lapinpai-
menkoiran. Kun naapurimaihin kysyttiin 
hyviä pentuja, oli turvauduttava  Kennel-
liiton jäsenten puoleen.16  Rodun yleisenä 
ongelmana oli epätasaisuus ja kirjavuus.'" 

Kennelliiton mielenkiinto pystykorvia 
kohtaan oli laajaa ja monipuolista, sillä 
olivathan nämä rodut ennen muuta koti-
maisia. Samalla kiinnostus lähti sodan la-
maannuksen jälkeen18  suurelta osin koi-
rien tarpeesta ja käytännön työstä, ei niin-
kään roduista. Kieltämättä hirviä oli käy-
tännöllisempää metsästää koirien kanssa 
kuin ilman, mutta millaisten koirien 
kanssa?19  Entä miten korvattaisiin sadat-
tuhannet maaseudun piskit? Lähes jokai- 

153. Taloudellista turvaamista pohdittiin jo vuon-
na  1945.  Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 
s. 471-472  ja  539. 

154. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 143. 
155. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 169-

70, 274-276  ja  310. 
156. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 344-347. 
157. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 101. 
158. Jäseniksi pyrittiin saamaan jokainen ajo-

koiramies ja mieluummin vielä maksamaan 
kerralla ainaisjäsenen maksu. Suomen Ken-
nelliiton Julkaisu  1947 s. 136. 

159. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 3-
8.  Edellisenä vuonna julkaisussa ei ollut sa-
naakaan pystykorvista. - Toisaalla myös  
Roos  osasi halutessaan kirjoittaa runollisesti. 
Hänen määritelmänsä mukaan suomenpys-
tykorvan "piti olla vaalea kuin hallayö Poh-
jolassa, mutta niin kuin revontulet leimahtaa, 
muuttuu väri vähitellen selän yli hieman 
punaisemmaksi ja hännässä  on  sen kantapuu 
ja korvissa sen sielun ilmiö". Suomen Met-
sästysmuseon näyttelytekstit  1992. 

160. Hän piti suomenpystykorvaa liian pienenä, 
joten siihen ei tarvinnut kiinnittää paljon-
kaan huomiota.  Finska  Kennelklubbens Tid-
skrift  1946 s. 11 47. 

161. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 6-
7, 13-14  ja  29-30. 

162. Mukana olevat rodut määriteltiin  10.3. 1947  
pidetyssä osaston ylimääräisessä kokoukses-
sa. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1947 s. 77. 

163. Näin kysyi  Uno  Tötterman vuonna  1947.  
Suomen Kennelklubin Vuosikirja  1947 s. 4. 

164. H.  Roos  päiväsi rotumerkkinsä  4. 5. 1946.  
Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 36-
45  ja  72-73. 

165. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 69. 
166. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947  

n:o  3 s. 3-4. 
167. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 

122-125. 
168. Hyvien rotukoirien pulaa osoittaa  se,  että ra-

nualaiselle ostajaehdokkaalle neuvottiin lä-
himmän kasvattajan olevan Uudessakaarle-
pyyssä asti. Kirje  13. 10. 1946  ja vastauskon-
septi  11. 11. 1946.  Saapuneet kirjeet. Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

169. V.  R.  Peltosen kirje  6.6. 1947  ja vastauskon-
septi  11.6. 1947.  Saapuneet kirjeet. Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

170. Pystykorvaosaston kirje  7. 12. 1946.  Saapu-
neet kirjeet. Suomen Kennelliiton arkisto.  

171. Finska  Kennelldubbens Tidskririft  1947 s. 3-9. 
172. Suomen Kennelklubin Aikakauskirjan koe-

numero  1946 s. 79. 
173. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 

60  ja  75.  Saapunut kirje  10.3. 1947.  Suomen 
Kennelliiton arkisto. 
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Antti Tanttu 

Antti Tanttu on Suomen kenneihistorian tun-
netuimpia nimiä. Tässä kuvassa hän on vielä 
nuori, mutta nimikirjoitus paljastaa määrätie-
toisuutta. Valokuva Museovirasto. 

Åntti Tanttu  on  suomalaisen  kennel-
historian  tunnetuimpia miehiä; Viipu-
rissa  1884  syntynyt Tanttu hankki en-
simmäiset ajokoiransa  1910-luvulla ja 
samaan aikaan hänellä oli myös pysty-
korvia, joista oli tunnetuin Nätti, en-
simmäinen suomalainen  champion.  
Tanttu työskenteli noin puoli vuosisa-
taa sekä pystykorvien että ajokoirien 
hyväksi. 

Henkilökohtaisesti Tanttu muiste-
taan jäyhänä, rauhallisena ja tasaisena 
miehenä sekä paljon enemmän teo-
reetikkona kuin käytännön metsästäjä-
nä.  Toisaalta hänet tunnettiin musikaa-
lisena ja taiteellisena miehenä, vaikka 
hän soittikin kanneltaan  vain  parhaille 
ystävilleen. Keskusmetsäseura Tapion  
vt-toimitusjohtajaksi noussut ja mo-
niin luottamustehtäviin valittu Tanttu 
oli sekä tiedemiesluonne että käytän-
nön ihminen. Hän tunsi koirien ohella 
sekä lehmien että hevosten jalostusta. 
Hän oli monissa luottamustehtävissä, 
ja  1960  hänet valittiin Kennelliiton 
kunniapuheenj ohtaj aksi. 

Jaakko Simolinnan tekemä 011i 
Korhosen haastattelu  4. 8. I988.  Ka-
setti Suomen Kennelliiton arkisto.  

sessa  maalaistalossa ja mökissä oli koira, 
jonka tehtävänä oli toimia talonvahtina ja 
lasten seurana sekä samalla haukkua yhtä 
hyvin oravaa kuin lintuakin. Näiden kor-
vaaminen suomenpystykorvilla oli lähes 
mahdotonta, sillä pystykorvakanta oli lii-
an suppea ja heikko, pentueet olivat liian 
pieniä ja penikkatautiin kuolleisuus har-
vinaisen suuri. Koirien metsästysominai-
suudet olivat heikentyneet.180  Näyttelyis-
sä korkeasti palkittujen ja raakkien  mää- 

riteltiin heittävän häränpyllyä.18 ' Myös 
Suomen Pystykorvajärjestö käynnisti 
toimintansa sodan jälkeen, vaikkakin hi-
taasti ja ehkä hieman salamyhkäisesti-
kin.18- 

Jatkokeskustelussa esitettiin vastak-
kaisiakin väitteitä; hyvästä nartusta sai  6  
penikkaa kahdesti vuodessa. Pystykorvi-
en metsästysvaisto oli tallella, vaikkakin 
sota-aikana kokeet olivat jääneet pitä-
mättä. Lisäksi pelkkien lintujen haukku- 
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minen  oli epätarkoituksenmukaista. Ora-
vanmetsästys oli kiinnostavampaa ja 
tuottavampaa kuin lintujen ampumi-
nen.183  Paperiton koira voi olla metsästä-
jänä aivan huippua.184  

Monet  kirjoittajat olivat vakavasti huo-
lissaan pystykorvien kehityksestä ja eri-
tyisesti niiden metsästysominaisuuksien 
jalostamisesta. Lintujen pyytäminen pys-
tykorva avulla oli paljon hankalampaa 
kuin ajokoirien jänisjahti metsästyskau-
den lyhyyden ja metsästyksen luonteen 
takia; ajokoiraa voi käyttää kokonainen 
seurue, lintukoiraa  vain  yksi mies.185  Tu-
levaisuus näytti huonolta kokeiden pe-
ruuntuessa.'86  

Suuren yleisön mielenkiinto suuntau-
tui enemmän muihin pystykorvarotuihin 
kuin suomenpystykorvaan. Karjalankar-
hukoira ja lapinpystykorva haluttiin rotu-
kirjaan jopa yleisönosastokirjoituksin.187  
Tähän päämäärään Kennelliitossakin py-
rittiin, vaikka työssä nähtiin myös vai-
keuksia. Karjalankarhukoirien ongelma-
na oli uuden, idästä sotavuosina saadun 
aineksen tyrehtyminen, sillä rauhan jäl-
keen ei ollut enää odotettavissa uusia koi-
ria. Kun rodusta oli tulossa muotikoira, 
mikä tiedettiin Ruotsin hovissakin,188  tu-
levassa jalostuksessa piti olla maltilli-
suutta ja tarkkuutta, jotta jo saadut hyvät 
tulokset eivät vaarantuisi.i89  Åunuksesta 
talteen otettuihin koiriin ei saanut sekoit-
taa Vienan koirien verta; jos vienalaisia 
koiria löytyisi riittävästi, niistä voi kehit-
tää oman rodun.190  Näin ei kuitenkaan 
tapahtunut vaan karjalankarhukoiraan tu-
li noin  1/3  kotimaista ja  2/3  itäkarjalaista 
verta.191  

Suomen Kennelliiton edustajisto hy-
väksyi karjalankarhukoiran rotumerkit 
joulukuussa  1945.192  Koirien rekisteröi-
mistä varten asetettiin asiantuntijatoimi-
kunta ja pyydettiin koirien omistajia il-
moittautumaan.193  Käytännön työssä ha-
luttiin korostettavan enemmän metsäs- 

174. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947  
n:o  4 s. 1-3.  Samaa kantaa tuli esille Suomen 
Kennellubin Vuosikirjassa  I947 s. 30-32,  
jossa rotu esiteltiin perusteellisesti.  

175. Saapunut kirje  11. I2. 1947.  Kennelliiton 
arkisto.  

176. Palopäällikkö  J.  Sirola Kuopiosta oli valmis 
myymään Ruotsiin Hirven-Terun ja Sarikin 
pentuja, jos hänelle maksettaisiin  6 500  mk. 
Saapunut kirje  I0.9. 1946.  Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että erittäin hyvän englannin-
setterin sai joko lahjana tai ostamalla  6 000  
mk:lla. Seurakoirakoirat olivat tuntuvasti 
kalliimpia, sillä mäyräkoirapennun hintana 
oli  12 000  mk. Cockerspanielin hinnat laski-
vat syksyllä  1947  niin, että pennun sai jopa  8 
000  mk:lla. Kirjeet  24.4. I947  ja  5. 1. 1947  
sekä vastausjäljennös  9. 1. 1947.  Suomen 
Kennelliiton arkisto.  

177. Uno  Tötterman jopa katsoi rotumerkkien 
vahvistamisessa kiirehdityn liikaa, sillä laji 
olisi pitänyt ensin kehittää  val  miimmaksi. 
Suomen Kennelklubin Vuosikirja  1947 s. 4. 

178. Suomen Pystykorvajärjestö kokoontui en-
simmäisen kerran sodan jälkeen keväällä  
1945,  jolloin todettiin toiminnan pysähty-
neen täysin sodan ajaksi. Suomen Kennellii-
ton Julkaisu  1945 s. 238. 

179. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I945 s. 9-I3. 
180. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I945 s. 76-78. 
181. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 70-

73.  Mielipide oli Väinö Koistisen.  
182. Järjestö pääsi sodan jälkeen hitaasti jaloil-

leen, sillä  se  tilastoi laamantuneina sota-
vuosina samat  66  jäsentä vuosina  1939-
1944,  minkä jälkeen jäseniä laskettiin olevan 
ainoastaan  49  vuonna  1945  ja seuraavana 
vuonna  31.  Myös taloudellisesti sotavuodet 
olivat pysähtyneisyyden aikaa, eikä rauha 
tuonut pikaista toipumista. Suomen Pysty-
korvajärjestö  20 v. 1938-1958. s. 1. s. a. s. 12  
ja  24.  Tosin vuonna  1945  valittu johtokunta 
pyrki käynnistämään toiminnan mahdolli-
simman vauhdikkaasti, yhtä hyvin hirviko-
keet ja linnunmetsästyskokeet kuin ulko-
tuomarikurssit ja näyttelytkin. Suomen Pys-
tykorvajärjestö -  Finska Spetsklubben  r.  y.  
50  vuotta. Oulainen  1987 s. 14.  Kehnoon 
organisointiin viittaa Aatu Ratian kirjoitus, 
jonka mukaan järjestöstä ei saanut mitään 
tietoa eikä sille kelvannut jäsenmaksukaan. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  I946 s. 246 -
247.  Hänelle vastattiin seuraavana vuonna. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 18- 20. 

183. Tällaisen väitteen esitti oman kokemuksensa 
perusteella Aatu Ratia. Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1945 s. 412-418. 

184. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 106. 
185. Suomen Kennelliiton Julkaisu  I946 s. 229 -

232.  
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Suomalaiset metsästyskoirat 
on kehitetty eri vaiheissa. 
Haukkuva lintukoira ja jänis-
tä  ajava ajokoira ovat van-
himmat rodut, joita seurasi-
vat karhun ja hirvenmetsäs-
tykseen käytetyt koirat. Ja-
lasjärven Modesjärven Sal-
melan koira on sen sijaan 
ajanut kettua. Museovirasto. 

tysominaisuuksia kuin ulkonäköä.194  

Metsästys kiinnosti muitakin kuin Ken-
nelliiton jäseniä, sillä maatalousministe-
riö lahjoitti kiertopalkinnon Kennelliiton 
hirvikokeisiin.195  Kokeet voitti eversti V. 
Kivikon Selki.196  

Hirvien metsästys herätti paljon mieli-
piteiden vaihtoa, koska se oli sodan jäl-
keen uutta. Keskustelua käytiin aivan pe-
rusasioista, ennen muuta koiran tehtäväs-
tä ja kokeiden säännöistä, joita tunnettiin 
huonosti. Åntti Tanttu nosti Kennelliiton 
10-vuotisjuhlajulkaisussa kysymyksen 
esiin hyvin näyttävästi.197  Åjokoira ei so-
pinut hirvimetsään, sillä riista oli py-
säytettävä, ei ajettava tiehensä.  Kennel-
liiton jäsenistö kaipasi lisätietoja sekä 
hyvän hirvikoiran ominaisuuksista että 
kokeista ja yleensä hirvien metsästämi-
sestä.198  

Esille nostettiin myös Suursaaren pys-
tykorva, josta olisi mahdollisesti voinut 
kehittää hyljekoiran, minkä ohella sitä 
olisi voinut ehkä käyttää myös hirven ja  

karhun metsästykseen. Valitettavasti koi-
rakanta oli ollut ennen sotaakin perin pie-
ni, ja Suursaari joutui rauhassa Neuvos-
toliitolle.199 Tytärsaarelaisilla koiraa saat-
toi olla.200  Etsinnät jäivät kuitenkin pel-
kiksi suunnitelmiksi ja haaveiksi, sillä 
viimeinen hyljekoira ajautui evakkoper-
heeltään seurakoiraksi Loviisaan. Muut 
suursaarelaiset hyljekoirat käskettiin tap-
paa, ja määräystä myös toteltiin.2o1  

Suursaaren koiran kohtalo herätti suur-
ta surua, mutta siitä oli syytä ottaa myös 
opiksi. Lapista oli koottava kaksi koira-
rotua ja vahvistettava niille rotumerkit: 
sekä Lapin pystykorva, jolle oli jo ole-
massa ruotsalaiset rotumerkit ja Lapin 
paimenkoira, jolle oli saatava omat.202  

Sota oli tosin koetellut koirakantaa rajus-
ti, mutta Kennelliitossa päätettiin ottaa 
selvää Lapin tilanteesta.203  Pohjoisimmat 
koirarodut kiinnostivat myös Kennelklu-
bia, mistä syystä Kennel-Keskuselin kat-
soi, että Lapinpaimenkoirille voidaan 
vahvistaa kokeet vasta rotumerkkien saa- 
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201.  
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203.  

204.  
205.  

206.  

207.  

misen jälkeen.204  Suomen Poronjalostus-
yhdistys puolestaan aloitti porokoirien 
kasvattamisen ostamalla Kennelliiton 
välityksellä pari huippukoiraa ja sijoitta-
malla nämä tunnetun poromiehen käyt-
töön.2" 

Sekä suomenpystykorvan rappiotila 
että muihin kotimaisiin pystykorvarotui-
hin keskittynyt huomio toi Kennelliiton 
lehden palstoille ulkomaisetkin pysty-
korvat, sekä pohjoisesta että etelästä.2" 

Kanakoirat monipuolistuvat 

Setterit ja pointterit olivat vanhastaan 
Kennelklubin piirissä keskeisen tärkeitä, 
mutta sodan jälkeen järjestön huomio 
kiintyi enemmän niitä monipuolisem-
paan saksanseisojaan. Monien hyvin to-
teutuneiden ajatusten isä eläinlääkäri Jo-
han  Bruning  esitti 1947 Kennelklubin 
suomenkieliselle lukijakunnalle saksan-
seisojakarman vakiinnuttamista. Rotu oli 
hyvin käyttökelpoinen, koska hyvä sak-
sanseisoja haukkuu kaadettua tai haavoit-
tunutta riistaa, ajaa jänistä ja tappaa ketun 
tai kissan muitta mutkitta. Rodun vaarana 
oli vain liika sisäsiitos, minkä takia kir-
joittaja oli hankkinut Ruotsista hyvän sii-
tosuroksen.207  Ivar Ekberg oletti rodun 
yleistyvän nopeasti, joten sen osallistu-
mista kenttäkokeisiin oli harkittava pe-
rinpohjaisesti.208  Samalla vanhan järjes-
tön lehdessä selostettiin laajalti kilpaile-
van järjestön saksanseisojien metsästys-
kokeiden sääntöjä.209  Saksanseisojia ei 
silti tunnustettu muiden kanakoirien rin-
nalle, sillä ne suljettiin pois Derbystä.21°  

Samoin  Brüning  esitti Ruotsin mallin 
mukaisia koirien kasvattajia, erityisesti 
kanakoirille.21' Kanakoiraosasto toimikin 
edelleen entiseen tapaan ja sen jäsenmää-
rä oli nousussa, mutta se sai huomiota 
vain ruotsinkielisessä jäsenlehdessä.212  

Jopa kaikki kanakoirien näyttelytulokset 

Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 284.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 501.  
Ruotsin kuninkaallakin oli hirvikoirana kar-
jalankarhukoira. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1945 s. 359.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 121-133.  
Tällaisen mielipiteen esitti  E. J.  Raappana. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 383.  
Juho Perttola, Karjalaisesta karhukoirasta 
karjalankarhukoira. Myllykoski  1989 s. 47-48.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 534-535.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 147  ja  
152.  
K. G.  Suvenvuo halusi erivärisiä karjalan-
karhukoiria ja töpöhännän, koska  se  oli met-
sällä käytännöllinen. Suomen Kennelliiton 
Julkaisu  1946 s. 161-163.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 544.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 139.  
Antti Tanttu, Hirven metsästyksestä koirilla. 
Suomen  Kennel-Liiton 10-vuotisjuhlajulkai-
su  1945.  s.l. s.a.  s. 32-41.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 193-
196.  Kokeita väitettiin järjestettävän täysin 
ilman sääntöjä, vaikka Antti Tanttu tiesi 
sääntöjen olleen voimassa jo yli kolme vuot-
ta. Hän ryhtyikin pontevasti selittämään niitä 
julkisuudessa. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisut  1946 s. 244-246,284  ja  295-299  sekä  
1946 s. 193- 203  ja  321.  
Koirien harvinaisuutta kuvaa hyvin sekin, 
että Oiva Oksasen artikkeli kuvitettiin muilla 
pystykorvilla. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1945 s. 220-223.  
Samalla kun mietittiin, olisiko jostain löydet-
tävissä muutamia Suomenlahden saanen al-
kuperäisiä koiria, pohdittiin niiden ominai-
suuksia. Erimielisyyttä herätti erityisesti  se,  
oliko Suursaaren koira lainkaan pystykorva, 
sillä sen korvat "kaatuvat puolivälistä  alas  
aivan hakonaan". Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1945 s. 418.  
Reijo Pasi, Viimeinen hyljekoira. Suomen 
Pystykorvajärjestö -  Finska Spetsklubben  ry  
1938-1987 50  vuotta. Oulainen  1987 s. 239-241.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 257-162.  
Kennelliitto lähetti kevättalvella  1947  kaksi 
edustajaansa, kenraalimajuri  E.  Raappanan 
ja toiminnanjohtaja  V. I.  Mikkosen ottamaan 
selvää tilanteesta. Suomen Kennelliiton Jul-
kaisu  1947 s. 27.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 290.  
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 329-
336.  Uutinen  on  Taisto Mäen kirjoituksessa, 
jossa hän teki muutenkin laajalti selkoa poro-
koirista. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 145-
151,241-244,265-270  ja  297-304.  
Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 
21-23.  

Elpymisen kausi • 213 



Sodanjälkeisessä levottomas-
sa yhteiskunnassa poliisikoiria 
tarvittiin yleisen järjestyksen 
takia satamassa. Valokuva Po-
liisikoirakoulu. 

julkaistiin vain toisella kotimaisella.213  
Kieli oli ymmärrettävää, sillä kanakoira-
miehet olivat suomalaisen yhteiskunnan 
ruotsinkielistä yläluokkaa.214  Koirat tun-
nettiin heidän piirissään aivan yksitellen 
ja viimeistä veripisaraa myöten.215  Osasto 
ei järjestänyt vuonna 1945 omia metsä-
kokeitaan vaan kehotti jäseniään käy-
mään Kennelliiton kokeissa,216  tosin tur-
haan. Toisaalta se sai aikaan kanakoirien 
käsittelyoppaan.217  Taloudellisesti vuosi 
tuotti tappiota.2's  

Kennelklubin Kanakoiraosasto pyrki  

tehostamaan toimintaansa Suomen olo-
jen vakiinnuttua. Se ei tuntenut mitään 
vastakohtaisuutta Kennelliiton kanssa, 
vaan ryhtyi suunnittelemaan 1946 yhtei-
siä metsäkokeita.219  Kenttäkokeet järjes-
tettiin osaston omilla mailla Sulvassa ja 
Kennelklubin kokeet Härmässä. Tulevai-
suus näytti hyvältä, varsinkin huippujen 
osalta. Wanantaka-setterit ja Fieldborn-
pointterit olivat maineensa veroisia.22°  

Hyvät pennut maksoivat noin 6 000 
markkaa.22' 
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Mäyräkoirat esille 

Myös mäyräkoirien ja terrierien luolako-
keiden toivottiin pian taas alkavan Ken-
nelklubissa, ensin vain ruotsiksi.222  Tässä 
oli tosin ongelmia, koska luola oli jäänyt 
Porkkalan puolelle, ja uuden järjestämi-
nen maksoi paljon.223  Niitä onnistuttiin-
kin  järjestämään Kilossa sekä keväällä 
että syksyllä.224  Pari vuotta myöhemmin 
kokeet kestivät pitkään, peräti neljä ke-
väistä päivää.225  Luolakokeet herättivät 
kansainvälistäkin huomiota, sillä Suo-
men ohella niitä tunnettiin vain Ruotsis-
sa, tosin naapurimaassa ilman elävää 
kettua.226  

Samalla kielellä kirjoitti  G.  W. Hack-
man vaatiessaan toimia mäyräkoiraja-
lostuksen tiukentamiseksi; ei ollut tarkoi-
tuksenmukaista, että saman pentueen yk-
si koira oli näyttelyssä karkea- ja toinen 
sileäkarvainen.227  Ruotsissa muotikoi-
raksi levinneen mäyräkoiran haluttiin 
yleistyvän Suomeenkin mutta ensin vain 
seurakoirana, sillä se oli pieniruokai-
nen.228  Mielipide sai nopeasti vastineen, 
jossa korostettiin rodun metsästyskyky-
jä.229 Vuodesta 1947 sekä mäyräkoirien 
luolakokeesta että kanakoirista alettiin 
kirjoittaa myös suomeksi.23°  

Kennelklubin piirissä oli totuttu otta-
maan oppia Ruotsista, ja tämä tapa jatkui 
1947, jolloin perustettiin kaksikielinen  
Finska  Taxklubben - Suomen Mäyräkoi-
rakerho. Kerho asetti päämääräkseen 
"edistää mäyräkoirien jalostusta sekä ul-
komuotoa että käyttöominaisuuksia sil-
mälläpitäen". Suunnitelmissa oli valmis-
tella jäljestämis- ja ajokokeita, jotta Suo-
messa voitaisiin Ruotsin tavoin "kokeilla 
mäyräkoirien vainua ja metsästyshalua 
muutenkin kuin yksinomaan luolako-
keissa".231  Kerhon toimialueena oli koko 
Suomi, mutta käytännössä sen jäsenet 
olivat eteläsuomalaisia.232  

Mäyräkoirakerho oli niin laajassa yh- 

208.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1945 s. 35- 
37.  

.  209.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 
43-47  ja  47-53  sekä  74-76.  

-  210.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 60.  
• 211.  Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 

49-51.  
• 212.  Osaston vuosikokoukseen tuli  28. 2. 1945  

noin  30  osaston jäsentä. Toimintaa oli pyritty 
ylläpitämään mahdollisimman tehokkaasti, 
mutta kokeet olivat peruuntuneet kolmen kil-
pailijan ollessa poissa rauhanehtojen takia ja 
koiria oli menetetty. Rauhan tultua oli silti 
syytä olla tyytyväinen, sillä osaston jäsen- 

. 	määrä oli selvässä nousussa ja oli nyt  149.  
• Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1945 s. 14- 
• 17.  
• 213.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1945 s. 78- 

85.  
•.  214.  Yläluokkaisuutta osoittaa hyvin vuoden  

1946  kanakoiraosaston tuomariluettelo, sillä  
15  miehen joukossa oli kaksi vuorineuvosta,  
Henry Hackman  ja  Eric  Rosenlew, kolme 
vapaaherraa ja muutama muu aatelinen. 
Kanakoiraosaston kirje  24. 11. 1946.  Suo-
men Kennelliiton arkisto. Ruotsinkielisyyttä 
osoittaa myös vuosikokouksen pito  Svenska  

• Klubbenilla.  Finska  Kennelklubbens Tid-
skrift  1946 s. 57.  Seuraavana vuonna kokous 
oli Savoyssa, ja tällöin erityistä huomiota 
herättivät naisten upeat puvut, kauniit kam-
paukset ja runsaat turkikset.  He  olivat näet 
rouva Björkenheimin johdolla päässeet mu-
kaan juhlaan.  Finska  Kennelklubbens Tidsk-
rift  1947 s. 18-19. 

215.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 9- • 10.  
• 216.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1945 s. 76.  
• 217.  Sen kirjoitti Ivar Wallgren. Kirjan kritiikki  

Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 23- 
24. 

• 218.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 69-
71.  

• 219.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 74.  
• Nämä eivät kuitenkaan ilmeisesti onnistu-

neet, sillä osasto piti omat kokeensa Kihniös-
sä.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946  

• koevihko  s. 5.  -  6.  Hyviä välejä Kennelliit- 
• toon rakennettiin myös pyytämällä maisteri 
• Mikkonen näyttelytuomariksi. Kirjejäljen-

nös  4.3. 1948.  Suomen Kennelliiton arkisto.  
220. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 

119-122  ja  123-131. 
221. Kirjejäljennös  17. 2. 1947.  Suomen  Kennel-

liiton arkisto.  
222. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1945 s. 

126-127. 
223. Saapunut kirje  10. 11. 1945.  Suomen Ken-

nelliiton arkisto.  
224. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 31.  
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teistyössä ruotsalaisten kanssa, ettei naa-
purimaasta saatua tukea eikä apua voi 
yliarvostaa. Monet ruotsalaiset kennelit 
lahjoittivat siitoskoiria Suomeen. Ruot-
salaisuutta oli myös käytännössä kieli, 
sillä vasta 1963 jäsentiedotteisiin otettiin 
mukaan myös suomi.233  Niinpä on luon-
nollista, että Kennelklubin lukijakun-
nalle tarjottu yleinen mäyräkoiratietous-
kin tarjottiin ruotsalaisena.234  

Kennelliiton kanakoiratyö ehti päästä 
hyvään alkuun ennen sotaa, sillä Suomen 
Kanakoirakerho perustettiin 1935. Ker-
hon viettäessä 10-vuotisjuhliaan sodan 
jälkeisissä ankeissa oloissa hyvien aiko-
jen toivottiin vielä palaavan.235  Jotta tämä 
ajatus ei olisi jäänyt vain toiveeksi, Lii-
ton piirissä ryhdyttiin järjestämään no-
peasti kanakoirien koulutuskursseja; tar-
koituksena oli oppia sekä kuria että kent-
tätyöskentelyä. Tämä oli tarpeen, sillä 
yleisö toivoi enemmän koulutusta.236  Sitä 
saatiinkin, muunkinlaista kuin oli esitet-
ty, sillä ulkomuototuomarikurssit pidet-
tiin yliopiston eläinlääketieteellisellä lai-
toksella.237  Tunnetuin sodanjälkeinen ka-
nakoira oli pointterivalio  Westfield  Jana, 
Åarne Beckerin Tanskasta tuoman valion 
Ranfelts Jimin tytär, sekä ulkomuodol-
taan kaunis, käyttöominaisuuksiltaan yk-
könen että erinomainen siitoskoira.238  

Valitettavasti koira kuoli pian tämän jäl-
keen pentuineen keisarinleikkaukseen.239  

Englanninsetterien laita oli kehnom-
min, sillä Suomessa oli huutava pula vir-
heettömistä uroista.240  Irlanninsetterit kär-
sivät penikkataudista.241  Gordonsettereitä 
ei mainittu edes sanana.242  Huolia oli muu-
tenkin, sillä metsäkokeisiin tuli vain kak-
si setteriä ja yksi pointteri, mutta onneksi 
kenttäkokeisiin saatiin myös  Kennel-
klubin koiria.243  Vastapainoksi  Kennel-
liitto kehotti jäsenistöään Kennelklubin 
Derbyyn ja selosti laajalti tämän ikä-
kausikilpailun sääntöjä." Suomalaisve-
risten ruotsalaisten ja tanskalaisten point- 

terien menestys herätti kiinnostusta myös 
Kennelliitossa.245  Pohjoismaisia suhteita 
olisi voitu kehittää myös maaotteluin.246  

Kennelliittoon perustettiin sodan kes-
kellä  1943  Saksanseisoja-kerho, ennen 
muuta Åino Kostamuksen247  ansiosta, 
vaikka kaikki eiyät olleet vakuuttuneita 
erikoiskerhon tarpeellisuudesta. Kerho 
ryhtyi nopeasti toimimaan varsin moni-
puolisesti;  se  jopa koulutti ja lahjoitti so-
kean opaskoiran. Jäsenmäärä kasvoi no-
peasti, kansakoulun käyneistä professo-
reihin, ja oli vuonna  1947  jo lähes  200.248  

Muita kanakoiria monipuolisempi sak-
sanseisoja tuntui sopivan erityisen hyvin 
Suomeen, varsinkin jos sen koulutukseen 
jaksettiin paneutua kunnolla. Heti sodan 
jälkeen koirien metsästyskoesääntöjä uu-
distettiin.249  Tavoitteena oli aikaisempaa 
monipuolisempi koe veteen menemisi-
neen, haun keskeyttämisineen ja vartioi-
misineen, joten koiran opetuksen määri-
teltiin vaativan sammumatonta innostus-
ta, suurta rakkautta sekä loppumatonta 
kärsivällisyyttä ja itsehillintää.25°  

Koska saksanseisojat ovat koirina mui-
ta kanakoiria monipuolisempia ja koska 
niiden kokeet oli uudistettu, kouluttajien 
opastamiseen kiinnitettiin paljon huo-
miota. Parhaille kouluttajille oli luvassa 
sekä upea malja että tuntuvia rahapalkin- 
toja.251  Tulokset olivat hyvät ja rotu mo-
nipuolistui entisestään, jopa vetokoirak- 
si.252  Valitettavasti  vain  rotu oli myös va-
kavasti heikentymässä, koska siitä teetet-
tiin liikaa pentuja.253  Vastakeinoksi Sak-
sanseisojakerho harkitsi siitosneuvoston 
perustamista254 ja yhteistyön rakentamis-
ta Ruotsiin.255  

Saksanseisojien piirissä tuli esiin sel-
lainen seikka, joka mahdollisesti tuotti 
kitkaa muissakin rotujärjestöissä ja nii-
den suhteissa kennelalan keskusjärjestöi-
hin. Suuri osa Suomen Kennelliiton val-
tuuttamista saksanseisojien tuomareista 
liittyi näet Saksanseisojakerhoon, mutta  

216 • PENNUSTA PITÄEN 



eivät kaikki, ja Kennelklubin tuomareista 
vain harva oli mukana kerhossa. Kerhon 
piirissä tämä koettiin epäkohtana, sillä 
jäseneksi liittymättä oli vaikea pysyä ro-
dun kehityksen mukana.256  

Palveluskoiramurros 

Palveluskoiratyö oli sodan jälkeen uusi-
en haasteiden edessä, sillä paljon mainet-
ta tuoneet sotakoirat oli kotiutettu - mii-
nakoirat jatkoivat tosin Lapissa257  - ja 
siirretty valtiolla muihin tehtäviin. Näyt-
telytoiminta jatkui silti ennallaan; Ken-
nelklubin dobermankanta koki suuren 
menetyksen arkkitehti Kaarlo Niverän  
Graf  Götz  von der  Schanzenhöhen kuol-
lessa  1945.258  Syksyn näyttelyssä ei ollut 
yhtään rottweileriä ja  vain  yksi suur-
snautseri, mutta sen sijaan palveluskoi-
riin laskettuja boksereita paljon. Eniten 
oli kuitenkin saksanpaimenkoiria, joiden 
tasoa luonnehdittiin loistavaksi."' Eräi-
den mielipiteiden mukaan niiden pelkkä 
ulkonäkö ei tosin riittänyt, vaan jokaisen 
voittajaluokan koiran olisi pitänyt saada 
myös palvelukoulutus.26°  

Jatkossa saksanpaimenkoirien kehi-
tyksen pelättiin olevan vaarassa, koska 
uusia yksilöitä ei voitu enää tuoda Sak-
sasta.26' Suomen kaikki saksanpaimen-
koirat olivat enemmän tai vähemmän su-
kua keskenään.262  Toisaalta rotua kysyt-
tiin paljon, minkä takia markkinoille tuli 
jopa valkoisia yksilöitä;263  valitettavasti 
Suomessa ei ollut tapana kieltää kehno-
jen koirien jalostuskäyttöä.264  Onneksi 
sekä rottweilerit että suursnautserit olivat 
yleistymässä saksanpaimenkoirien kor-
vaajiksi.265  Åiredalen terrierit sen sijaan 
poistettiin Ruotsin mallin mukaan palve-
luskoirien ryhmästä liian vaikeasti kou-
lutettavina.266  

Käytännön työtäkään ei laiminlyöty, 
vaan Suomessa järjestettiin palvelus- 

• 225.  Näiden vuoden  1948  kokeiden perusteella 
Börje Ehnbergiä suositeltiin uudeksi koe-
tuomariksi, sillä hän oli hyvin perillä kokeen 
säännöistä, käyttäytyi rauhallisesti ja ajatteli 
nopeasti tulkitessaan tarkkakorvaisesti koi-
ran etenemistä. Saapuneet kirjeet  16.9. 1948  
ja  18. 9. 1948.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

226. M. U.  Kallingilta saapunut kirje  28. 11. 1946  
sekä kirjejäljennökset  25. 11. 1946  ja  25. 11. 
1946.  Suomen Kennelliiton arkisto.  

227. G.  W.  Hackmanin  kirje  13. 11. 1945.  Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

228. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 11-
13. 

229. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 13. 
230. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 

14-20  ja  21-23. 
231. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 71  

ja Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  
1947 s. 62. 

232. Suomen Mäyräkoiraliiton -  Finska  Taxklub-
ben ry:n tiedonanto. - Järjestö  on  muuttanut 
nimensä  historian  mittaan kahdesti, ensin 
vuonna  1964  alkuperäisen nimen kielet vaih-
dettiin toiseen järjestykseen ja sitten  1968  
muodostettiin liitto.  

233. Börje Ehnberg, Suomen Mäyräkoiraliiton 
synty ja ensimmäiset vuodet. Mäyräkoiram-
me - Vara  Taxar  1987  n:o  2. 

234. Merkittävin artikkeli oli  M. U.  Kallingin jo 
aikaisemmin  Hundar och Hundsport  -lehdes- 

• sä  julkaisema  Om  taxar och deras träning för 
jakt. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 
s. 81-86.  

• 235.  J.  Hankajärvi, Suomen Kanakoirakerhon 10-
vuotistaipaleelta. Suomen  Kennel-Liiton 10-
vuotisjuhlajulkaisu.  Helsinki 1945 s. 46-52. 

236. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 87  ja  92. 
237. Uutisesta ei näy, oliko laitoksen hyvin moni-

puolinen johtaja, professori Valto Klemola 
mukana suunnittelemassa kursseja. Suomen 
Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 17. 

238. Tämän koiran omisti  Skohan  toimistopääl-
likkö Eino Ronkanen, joka oli myös itse sen 
kasvattaja. Suomen Kennelliiton Julkaisu  
1945 s. 151-152. 

239. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 358.  
Ikään kuin lohdutukseksi sama omistaja sai 
kuitenkin seuraavankin koiransa eli  Flighty  
Dinahin valioksi. Tämäkin pointteri oli sekä 
näyttelyiden että metsäkokeiden voittaja ja 
menestyi myös kentällä. Sama  1947 s. 354-355. 

240. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 259. 
241. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 278-279. 
242. Kennelklubissakin oletettiin, ettei Suomessa 

ollut sotavuosien jälkeen yhtä ainoaa tämän 
rodun edustajaa. Kirjejäljennös  17. 2. 1947.  
Suomen Kennelliiton arkisto.  

243. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 487-
488.  

Elpymisen kausi • 217 



Hämeenlinna on tarjonnut sekä 
poliisin että muiden viran-
omaisten palveluskoirille ihan- 
teelliset 	koulutusolosuhteet. 
Koulu sijaitsee kaupungissa, 
mutta silti keskustan ulkopuo-
lella. Valokuva Poliisikoirakou-
lu. 

koirille yksityistä koulutusta,267  minkä 
ohella erityisesti Palveluskoiraliitto pyr-
ki toimimaan jatkuvasti varsin aktiivises-
ti, varsinkin päästyään sodan jälkeisestä 
ensimmäisestä lamaannuksesta. Sen lehti 
oli silti suurissa vaikeuksissa.268  Liiton 
sääntöjä oli tosin uusittava niin paljon, 
että huhtikuussa 1945 oli vaihdettava 
koko hallituskin ja jälleen kesällä 1946. 
Palveluskoiraliittoon kuului jatkuvasti 
ainoastaan yhdistysjäseniä, joihin lasket-
tiin myös rajavartiosto ja sisäasiainmi-
nisteriön poliisiasiainosasto; vuonna 
1946 tilastoitiin kaikkiaan 11:ssä jäsen-
yhdistyksessä noin 1 100 ja seuraavana 
vuonna 1 200 henkilöjäsentä.269  

Yksityiset palvelukoirayhdistykset oli-
vat osittain vanhoja, mutta rauhan tultua 
ne saivat uudet nimet, jotka eivät enää 
viitanneet armeijaan tai sotakoiriin.270  
Helsingissä toimi nyt Palveluskoirahar-
rastajat ja samoin Karjalassa eli käytän-
nössä eteläisessä Suomessa siirtolaisten 
yhdyssiteenä, Kouvolassa ja Turussa Pal-
veluskoirayhdistys sekä Lahdessa Käyt-
tökoira ry. Näiden nimensä muuttaneiden 
yhdistysten lisäksi kevättalvella 1946 
saatiin perustetuiksi uudet Keski-Suo-
meen, Joensuuhun, Mikkeliin, Lappeen-
rantaan ja Riihimäelle; nimissä vaihteli-
vat sanat palvelus- ja käyttökoira.27' 

Nimien muutoksen ohella palvelus-
koirayhdistysten oli kehitettävä uusia toi-
mitapoja armeijan koiratyön päätyttyä. 
Ennen sotia kenttäkokeiden sääntöjä oli 
uusittu tiheään, mutta työn edistämiseksi 
niitä oli entisestään lisättävä viidestä seit-
semään eli viesti-, lääkintä-, suojelu-, po-
liisi- ja vetokoirien ohelle ehdotettiin 
partio- ja opaskoiria.272  Säännöt saatiin 
valmiiksi parissa vuodessa; vuoden 1947 
alusta astuivat yoimaan Suomen  Kennel-
liiton hyväksymät palvelus-, paimennus-, 
opastus- ja vetokoirasäännöt.273  

Kokeet olivat silti vain osa toimintaan-
sa ripeään kehittäneiden palveluskoira-
yhdistysten työstä. Helsingin suuressa 
yhdistyksessä pidettiin 1946 kaikkiaan 
neljät kokeet ja yhdet vetokilpailut. Sekä 
tulojen saamiseksi että yhteiskunnallis-
ten suhteiden hoitamiseksi yhdistys aje-
lutti lapsia. Huvi ja hyöty yhdistyivät 
myös pikkujoulussa ja kerhoilloissa; li-
säksi yhdistys hankki opaskoiria sivii-
lisokeille ja tuki kummilastaan. Vuosi oli 
menestyksellinen ja aktiivinen, sillä kai-
ken monipuolisen toiminnan ohella jä-
senmääräkin kasvoi kaksinkertaiseksi. 
Suuressa yhdistyksessä oli  collie-,  bokse-
ri- ja rottweilerkerhot.274  

Muut palveluskoirayhdistykset toimi-
vat Helsingin tapaan, vaikkakin pienem- 
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min  voimin. Siinä missä pääkaupungissa 
oli peräti  475  jäsentä, Keski-Suomessa 
oli  vain 14  ja Joensuussa  12,  mutta Tu-
russa  162.  Muut olivat kooltaan tältä vä-
liltä. Ripeimmin oli kasvanut vanha Kou-
volan yhdistys, jossa oli vuoden  1946  
alussa  16,  mutta lopussa  83  jäsentä. Pal-
veluskoiraharrastajissa oli monen am-
mattialan edustajia; sodan jälkeisen yh-
teiskunnan turvattomuus selittänee liik-
keenharjoittajien suuren osuuden. Ennen 
sotaa naiset olivat mukana  vain  poik-
keuksina - Helsingin palveluskoirayh-
distyksen  13  perustajien joukkoon kuului 
ainoana naisena rouva  Margarita  Särkkä, 
Marjaniemen kennelin kuuluisa omistaja 
- mutta  1940-luvun puolivälin jälkeen 
heitä oli runsaasti.275  

Palveluskoirayhdistysten kasvaessa ja 
naisistuessa toiminta monipuolistui. Mo-
nissa yhdistyksissä järjestettiin erilaisia 
illanviettoja, tansseja ja pikkujouluja. 
Seuratoiminta veti puoleensa myös hu-
vittelunhaluisia suomalaisia, ei ainoas-
taan innokkaita koiraihmisiä. 

Käytännön ehkä parasta ajatusta to-
teutettiin Lahdessa, jonne järjestettiin 
Salpausselän hiihtokisojen innottamana 
Suomen ensimmäiset vetokoiramesta-
ruuskilpailut maaliskuussa 1945.27fi  Koe 
onnistui hyvin, sillä kilpailuun ilmoit-
tautui  19  valjakkoa ja yleisöä tuli noin  
300.  Isännät olivat syystä tyytyväisiä, 
varsinkin kun lahtelaiset vielä voittivat 
sekä naisten että miesten sarjat. Naisten 
paras valjakko oli Maila Kokko ja sak-
sanpaimenkoirauros  Rai  sekä miesten 
Untamo Kairanen ja saman rotuinen  
Jack. Vain  parivaljakon voitto lähti Lah-
desta rajavartiolaitoksen  V.  Kymäläisen 
ollessa paras Isku- ja Kutti -nimisillä koi-
rillaan.277  

Seuraavana vuonna vetokoirakilpailun 
voittajat olivat lähes samat, mutta nyt 
yleisöä oli Lahden kylmässä talviaamus-
sa  vain  kourallinen. Rata kierrettiin kah- 

244. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 164-166. 
245. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 254. 
246. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 233-240. 
247. Tuttavallisessa puheessa häntä kutsuttiin 

kasvattajanimensä mukaan rouva  von  Wes- 
teniksi. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 
s. 181.  Hän rekisteröi koiriaan myös  Kennel-
klubissa, tosin liikaakin eli enemmän kuin 
omisti. Saapuneet kirjeet ja niiden vastaukset  
17. 1. 1947, 25. 1. 1947, 12. 2. 1947, 17. 3. 
1947  ja  4. 12. 1947  liitteineen. Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

248. Saksanseisoja-Kerhon 	10-vuotisjulkaisu.  
Turku 1953 s. 14-17.  Tähän oli päästy edel-
lisen vuoden taantuman jälkeen, sillä vuoden  
1946  lopussa jäsenmäärä oli  160,  kun vuo-
den mittaan oli eronnut  8  jäsentä. Saksansei-
soja-Kerho  r.  y:n  vuosikertomus  1946.  Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

249. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 14-18  
ja  102-114.  Kennelliiton vuosikokous hy-
väksyi sen keväällä  1945.  Sama  s. 173. 

250. Määritelmä  on  mekaanikko Antti Anttilan. 
Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 224-
228. 

251. Uutinen Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 
s. 243,  kouluttajamaljan säännöt sama  s. 
250-251.  Uutinen palkinnon voittajista sama  
s. 500. 

252. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1946 s. 271-273. 
253. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 10 -

13. 
254. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 101.  -

Saksanseisojakerhon omat historiikit vai-
kenevat asiasta täysin, joten  se  ei näytä toteu-
tuneen.  

255. Aino Kostamus osti  1946  Ruotsista siitos-
koiran. Saksanseisoja-Kerho  r.  y:n  vuosiker-
tomus  1946-47.  Suomen Kennelliiton arkis-
to.  

256. Saksanseisoja-Kerhon 	10-vuotisjulkaisu.  
Turku 1953 s. 18. 

257. Palveluskoiralehti  1945 s. 70. 
258. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 

35.  Niverä kirjoitti itse koiransa nimen hie-
man toisin, ensin väliviivalla Graf-Götz ja 
sitten kennelnimen  v.  d.  Selanzenhöhe 
anoessaan sekä tälle Saksasta tuomalleen 
urokselle että samoin omistamalleen naaraal-
le  Niddi  von der  Schwarzwaldperlelle näyt-
telychampionaattia joulukuussa  1944.  Mo-
lemmat koirat oli todistettavasti opetettu 
viesteiksi, vaikka sodan poikkeusvuosina ei 
ollut järjestetty kokeita. Kaarlo Niverän kirje  
27. 12. 1944.  Saapuneet kirjeet. Suomen 
Kennelliiton arkisto. Hän saavutti tavoitteen-
sa, sillä myöhemmissä rotukirjoissaNiddi  on  
merkitty championiksi. - Niverän koira-
harrastus herätti kiitoksia myös Ruotsissa.  
Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1946 s. 29.  
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Arvokkaimmat koirat on lasket-
tu perheenjäseniksi jo noin 
sata vuotta sitten. Kauppaneu-
vos Julius Johnssonin liiketoi-
minta oli Jyväskylässä, mutta 
kuva saattaa olla peräisin 
myös hänen kartanostaan 
Kuokkalasta. Valokuva Museo-
virasto. 

desti, joten miesten kilpailu kesti lähes 
puolitoista tuntia. Koiramiesten petty-
mykseksi Lahden Hiihtoseura ei ollut 
kiinnostunut koirista.278  Ösallistujina piti 
olla myös ruotsalaisia, mutta järjestäjät 
eivät olleet osanneet hoitaa kansainväli-
siä yhteyksiä.279  Jatkossa toimintaa ehdo-
tettiin rikastettavan koirasuunnistuk-
seksi.28°  

Vetokoirakilpailu kiinnosti myös Ken-
nelklubia, sillä tässä oli yksi pohjoismai-
seen yhteistyöhön sopiya kohde. Yleisen 
pohjoismaisen suuntauksensa ohella 
Kennelklubi oli näet kehittämässä myös 
palveluskoirien harrastajien kontakteja. 
Ensimmäinen pohjoismainen kokous pi-
dettiin lokakuussa 1945, jolloin päätettiin  

aloittaa seuraavana vuonna PM-kilpai-
lut.281  Jo samana vuonna järjestettiin Tu-
russa ensimmäinen palveluskoirien maa-
ottelu Suomen ja Ruotsin välillä.282  

Pohjoismainen yhteistyö tuotti ilon 
ohella kuitenkin myös pettymyksen, var-
sinkin Kennelklubin miehille. Suomalai-
sista oli hyvin kehittävää nähdä 1946 
Tukholmassa ruotsalaisia valiokoiria ja 
kokea naapurimaan palvelukoirien tasoa, 
mutta ruotsalaiset isännät eivät olleet 
koiriensa veroisia. Palvelukoiramiesten 
tapaamiset järjestettiin näet epätasaisesti 
niin, että suomalaiset yrittivät pula-ajan 
ongelmista huolimatta tarjota ruotsalai-
sille vierailleen kaiken saatavissa olleen 
tason, mutta Ruotsiin matkustaneet suo- 
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malaiset majoitettiin surkeisiin matkus-
tajakoteihin.283  Kennelklubin piirissä häm-
mästeltiin myös sitä, miten ruotsalaiset 
voivat ilmoittaa vain Suomen Palvelus-
koiraliiton edustavan suomalaisia.284  

Pohjoismaiset mestaruuskilpailut käy-
tiin viesti-, suojelu- ja jälkikoirilla. Pal-
veluskoiraliitonkin mielestä ruotsalaisten 
järjestelyt olivat epätyydyttäviä ja mat-
kalla oli paljon ongelmia. Tarjottu ruoka 
oli hyvin vaatimatonta eikä suomalaisille 
vaivauduttu järjestämään mitään ohjel-
maa kilpailujen lomaan. Kun vielä mat-
kaa tehtiin jääkylmässä laivassa ilman 
nukkumapaikkaa, vaikeuksiin tottuneet 
reippaat suomalaiset olivat pettyneitä.285  

Käytännön toiminnan ohella Palvelus-
koiraliitto halusi monipuolistaa palvelus-
koiravalikoimaa. Saksanpaimenkoira oli 
yleisin ja tunnetuin, mutta sen ohella suo-
siteltiin bokseria, collieta ja rottweile-
ria.286  Nämä rodut herättivät Suomessa 
tähän aikaan yleisemminkin kiinnos-
tusta, sillä sekä bokserit että skotlannin-
paimenkoirat saivat omat, kaksikieliset 
erikoisyhdistyksensä, vuosina 1944 ja 
1946. Tosin Suomen ilmasto ja bokse-
reiden luonne on estänyt niiden käytön 
palveluskoirina.287  

Colliet menestyivät tässä suhteessa pa-
remmin, sillä ensin huhtikuusta 1946 
Helsingin palveluskoiraharrastajien col-
liekerhona ja pari vuotta myöhemmin it-
senäistyneenä rotujärjestönä toimineet 
collienaiset ja -miehet saivat rodun hy-
väksytyksi palveluskoiraksi vuosikym-
menen lopussa.288  

Seurakoiralama  

Suomen kielelläkin on sääntönsä, todet-
tiin Suomen Kennelklubissa närkästy-
neesti 1947. Tämä itsestään selvyys to-
kaistiin moitteeksi Klubin Liitto-osaston 
julkaistessa 25-vuotishistoriikkinsa.2s9  Huo- 

259. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1945 s. 
183.  - Boksereita oli Suomessa ostettavissa, 

• jos halusi maksaa  7 000  mk. Kirjejäljennös 
Wivi  von  Troilille  1946.  Suomen Kennellii- 

• ton  arkisto. Ruotsista tarjottiin erikoishyviä 
saksanpaimenkoiria, joiden isä oli palkittu 

• näyttelychampionina ja äiti oli saanut Ruot-
sin armeijan viestikoulutuksen.  Ingeborg 
Tingen  kirje  21. 6. 1946.  Saapuneet kirjeet. 
Suomen Kennelliiton arkisto. 

• 260.  Palveluskoiralehti  1945 s. 36.  
• 261.  Mahdollisesti koiria odotettiin saatavan 

Tanskasta. Suomen Kennelklubin Aikakaus- 
kirja  1946 s. 48-52. 

262.  Palveluskoiralehti  1947 s. 7-8.  
-  263.  Palveluskoiralehti  1947 s. 49-50.  
• 264.  Näin kirjoitti alan suuri auktoriteetti  Johan 

Brüning.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1947 s. 109  -  110.  

• 
265.  Tämän mielipiteen esitti  Uno  Tötterman kir- 

. 	joituksessaan Kennelvuosi  1947.  Suomen 
Kennelklubin Vuosikirja  1947 s. 6.  Toisaalta 
kaikkea jalostustoimintaa haittasi  se,  etteivät 
tuomarit olleet sota-ajan takia nähneet hyviä 
ulkomaisia yksilöitä. Kennelklubin sihteerin 
kirjejäljennös  7. 5. 1947.  Suomen Kennellii-
ton arkisto.  

266. Kirjejäljennös  31. 1. 1947.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

267. Kysyjille suositeltiin  Margarita  Särkän, Bir-
ger Brüningin ja  R.  Vailen kouluja, joissa sai 
maksaa koiran opetuksesta noin  12 000-15 
000  mk. Kirjejäljennös  12. 11. 1947.  Suo-
men Kennelliiton arkisto.  

268. Vuoden  1945  pääkirjoitus ennusti lehden 
pian sammuvan: emme jaksa uskoa suhtau-
tua toiveikkaasti. Palveluskoiralehti  1945 s. 2. 

269. Palveluskoiralehti  1945 s. 47  ja  1947 s. 61.  
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n toimintaker-
tomus  1. 3. 1946-28. 2. 1947.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

270. Vanha nimi voi näkyä vielä jonkin aikaa 
suluissa kuten esim. Kouvolan Palveluskoi-
rayhdistys (Kouvolan Armeijakoirayhdistys  
r.  y.).  Palveluskoiralehti  1945 s. 60. 

271. Vuosikertomuksia. Suomen Kennelliiton ar-
kisto.  

272. Toisaalta lehden piirissä myönnettiin tämä 
ohjelma perin optimistiseksi. Paiveluskoira- 

• lehti  1945 s. 85-87.  
• 273.  Palveluskoiralehti  s. 47.  
• 274.  Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry:n vuo-

sikertomus  1946.  Suomen Kennelliiton arkisto.  
275.  Naisten osuus vaihteli yhdistyksittäin. Eni- 

• ten  eli  180,  siis  38  %, heitä oli Helsingissä, 
• mutta esim. Kouvolassa alle viidennes. 

Vuosikertomukset  1946.  Suomen Kennellii-
ton arkisto.  

276.  Vetokilpailun säännöt Palveluskoiralehti  
1945 s. 84-85.  
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mautukseen oli syynsä, sillä  1921  perus-
tettu terrierien ja mäyräkoirien, palvelus-
ja seurakoirien yhdyselimeksi muodos-
tettu osasto oli suurelta osin ruotsin-
kielinen. Koirien nimet olivat osittain 
vielä hienompaa kieltä kuin ruotsia;  his-
torian  lehdille katsottiin kuuluvan  15-
vuotiaan loistavan skotlanninterrieri-
uroksen  Highland Gay  Gordonin, joka 
iästään huolimatta voitti kansainväliset 
kilpailijansa  1945,  yhtä hyvin kuin rans-
kanbulldoggichampionin Fleuretten.290  

Osaston toiminta oli taloudellisesti me-
nestyksellistä ja nopeasti laajeneyaa;  
1946  osastossa oli  195  jäsentä.291  

Sota koetteli luonnollisesti tuntuvasti 
seurakoiria, varsinkin koska niistä ei ol-
lut samaa hyötyä omistajilleen kuin met-
sästys- tai palvelusroduista. Paperit huk-
kuivat herkästi, varsinkin Berliinin pom-
mituksissa.292  Toisaalta monet seurakoi-
rat olivat pieniä, joten niitä oli helppoa 
elättää heikommissakin oloissa. Bichon 
frise tosin suositeltiin uudeksi roduksi 
muutenkin kuin keveyttään.293  Pelkkä 
koko ei silti ollut ratkaisevaa vaan kas-
vattajien  into;  neiti  Siri  Sunell hankki en-
simmäisen tanskandogginsa  1927  ja on-
nistui säilyttämään koiransa sodankin 
jälkeen niin, että hän saavutti  9.  ja  10.  
championaatin  1946 294  Seuraavana vuon-
na rodun harrastajat perustivat  Kennel-
klubiin liittoutuneen oman kerhonsa.295  

Samat koirat olivat mukana Kennelliiton 
näyttelyissä, mutta siellä niiden sanottiin  

kärsineen sodan aikana nälästä; puuttees-
ta huolimatta doggit olivat pohjoismai-
den parhaita.296  Kennelklubin Seurakoi-
raharrastus poikkesi muista myös koiran 
omistajien sukupuolen mukaan, sillä seu-
rakoirapuolella oli paljon naisia.297  Toh-
torinna Margit Töttermanin täyttäessä 50 
vuotta häntä juhlittiin sileäkarvaisen 
foxterrierin luojana.29s  

Kokonaisuudessaan seurakoiraihmisil-
lä oli Kennelklubin puolella paljon työtä. 
Rotumääritelmät oli julkaistava kaikille 
tiedoksi, ja maaseudun näyttelyihin kai-
vattiin tuomareita.299  Terrierit voivat hy-
vin, sillä maassa oli monia loistoyksilöi-
tä, mutta uutta siitosmateriaalia kaivattiin 
silti. Mäyräkoirat olivat hyvin lupaavia ja 
vuoden 1947 aikana maahan oli saatu 15 
hyvää yksilöä. Sen sijaan cockerspanielit 
olivat vain suosittuja, eivät laadukkaita. 
Uudella rotujärjestöllä oli paljon työtä 
edessään.  Collie  oli näyttelyiden surun-
lapsi jäykkine korvineen ja korkeine jal-
koineen.300  

Suomen Kennelliiton piirissä seura-
koiratyötä harjoitettiin Seurakoira- ja 
Terrierikerhossa, joka täytti 10 vuotta so-
dasta toipumisen aikana 1946.301  Koska 
Kennelliitto oli perustettu ennen muuta 
suomalaisten rotujen edistämiseksi ja 
metsästysrotujen kehittämiseksi, seura-
koirien hoitoa oli opetettava alkeista pi-
täen.302  Samalla seurakoirista kirjoitettiin 
vähän; vuonna 1947 ainoa huomiota saa-
nut seurakoirarotu oli kettuterrieri.303  
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• 277. Palveluskoiralehti  1945 s. 60-6I. 
278. Lahden Käyttökoira ry:n vuosikertomus  

1946.  Suomen Kennelliiton arkisto. Kilpai-
lut tai mikään kenneltoiminta ei ole jaksanut 
kiinnostaa myöskään Lahden  historian  kir-
joittajaa Antero Heikkistä, vaikka hän  on  
yleensä käsitellyt sekä lahtelaista yhdis-
tyselämää että erityisesti Salpausselän kisoja 
varsin perusteellisesti. Lahden historia.  Lahti 
1980, passim. 

279. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1946 s. 
26-28  ja  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1946 s. 107-110. 

280. Palveluskoiralehti  1947 s. 9. 
281. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1946 s. 

7-10. 
282. Palveluskoiralehti  1945 s. 66. 
283. Pettymyksestä  Johan  Brüningin kirje  25. 11. 

1946.  Saapuneet kirjeet. Suomen Kennellii-
ton arkisto. Maaottelusta ja samoin sen taus-
tasta sekä ruotsalaisille Suomessa järjeste-
tystä vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta 
perusteellinen selvitys Palveluskoiralehti  
1945 s. 73-81. 

284. Suomen Kennelklubin Seurakoiraosaston 
pöytäkirja  5. 9. 1946.  Saapuneet asiakirjat. 
Suomen Kennelliiton arkisto. - Ruotsalaiset 
olivat puolestaan olleet kesällä hyvin epätie-
toisia Suomen tilanteesta, koska  he  eivät ym-
märtäneet keitä heidän olisi pitänyt kutsua. 
Saapuneet kirjeet  26. 7. 1946  ja  9. 8. 1946.  
Keväällä  he  olivat vielä tiedottaneet toimis-
taan myös Kennelklubille. Saapuneet kirjeet  
4.4. 1946  ja  6.6. 1946.  Suomen Kennelliiton 
arkisto.  

285. Palveluskoiralehti  1947 s. 2-6. 
286. Palveluskoiralehti  1946 s. 44-45. 
287. Kari Järvinen, pääkirjoitus julkaisussa Bok-

seri  40  vuotta -  år.  1984. 
288. Suomen Collieyhdistys -  Finlands  Colliefö-

rening  r.  y:n  tiedonanto kirjoittajalle.  
289. Suomen Kennelkhubin Aikakauskirja  1947 s. 64. 
290. Ritva Raita, Oi niitä aikoja. SSKY:n näytte-

lyluettelo  12. 6. 1982. 
291. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  1947 s. 67-

69.  

292. Tytti Berghell esitti laajan kertomuksen puh-
dasrotuisista skotlanninterrieristä, jonka hän 
oli saanut lahjaksi konttoripäällikkö Hallber-
gilta  1940  ja tämä edelleen suomalaissyntyi-
seltä mutta Saksaan avioituneelta vapaaher-
ratar Brita  von  Wiedersheimilta. Gipsyn 
pennut olivat ulkonäöltään erinomaisia. Saa-
puneet kirjeet  14. 11. 1944.  Suomen  Kennel-
liiton arkisto.  

293. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1947 s. 
52-54. 

294. Suomen Kennelklubin Aikakauskirja  1946 s. 
5-6. 

295. Siihen liittyi heti kymmeniä jäseniä. Puheen-
johtajana oli pankinjohtaja Runar Moliis ja 
sihteerinä rouva Mirja Sunell. Suomen Ken-
nelklubin Aikakauskirja  1947 s. 25. 

296. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1945 s. 277-
278. 

297. Luonnollisesti miehiäkin oli tuntuvasti mu-
kana; pankinjohtaja  Gunnar  Ridderstad oli 
harrastanut skotlanninterrierejä jo 1920-1u-
vusta.  Finska  Kennelklubbens Tidskrift  
1946 s. 41-42. 

298. Finska  Kennelklubbens Tidskrift  I947 s. 95.  
- Osittain häntä voi pitää liiankin innokkaa-
na. Hän luovutti näet uroksen siitokseen  vain  
sillä ehdolla, ettei pentuja yritetä rekisteröi-
dä. Kirjejäljennös  16.6. 1946.  Suomen Ken-
nelliiton arkisto.  

299. Kirjejäljennös  24.5.1949.  Saapuneet kirjeet. 
Suomen Kennelliiton arkisto.  

300. Uno  Tötterman, Kennelvuosi  1947.  Suomen 
Kennelklubin Vuosikirja  1947 s. 5-6. 

301. Suomen Kennelliiton Aikakauskirja  1946 s. 
225-228. 

302. Opettajana oli vanhemman järjestön edusta-
jia. Tunnettu skotlanninterrierin kasvattaja  
Anna Eklund  kirjoitti  1946  pitkän selostuk- 
sen koiran trimmaamisesta. Suomen  Kennel-
liiton Julkaisu  1946 s. 239-243. 

303. Suomen Kennelliiton Julkaisu  1947 s. 12I-
124  ja  162-167.  

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

•  
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KATSE TAAKSE JA KATSE ETEEN 

Vanha tausta 

Koiran merkitys ihmisen koti- ja seura-
eläimenä, metsästyksessä ja maatalou-
dessa, mutta myös harrastuksen kohteena 
sai suomalaisessa yhteiskunnassa uuden-
laista arvonantoa viime vuosisadan lo-
pulla. Yleisen yhdistystoiminnan elpyes-
sä ja yleisen huomion kiinnittyessä moni-
puoliseen karjanjalostukseen koiriakin 
haluttiin jalostaa eri tarkoituksiin. Kes-
keisintä oli metsästys, mutta samalla ha-
luttiin kiinnittää huomiota koirien ulko-
muotoon ja ihmissilmää viehättäviin piir-
teisiin. Koska ilmapiiri oli muutenkin 
suotuisa sekä taloudellisten että harras-
tuspohjaisten yhdistysten synnylle, koi-
raharrastus organisoitui järjestötoimin-
naksi.  Finska  Kennelklubben — Suomen 
Kennelklubi perustettiin  1889.  

Uuden yhdistyksen toiminta monipuo-
listui ja rikastui nopeasti.  Se  otti mallia 
kansainvälisestä kenneltoiminnasta, eri-
tyisesti Englannista, ja asetti itselleen 
selkeitä päämääriä. Erityisen tärkeää oli 
kehittää suomalaisia metsästyskoiria, 
sekä haukkuvaa lintukorvaa kotoisen 
pystykorvan pohjalta että maahan eri 
puolilta tuoduista ajokoirista omaa suo-
malaista ajokoirarotua. Toisaalta jäsenis-
tön koostumus ei vastannut väestön yh-
teiskunnallista eikä kielellistä jakaumaa, 
sillä harrastus sai yläluokkaisen ja ruot-
sinvoittoisen leiman. Samalla  se  tunnet-
tiin parhaiten pääkaupunkiseudulla, vaikka  
se  levisi varsinkin rautateitä pitkin no-
peasti eri puolille maata. 

Kenneltoiminta alkoi laajentua koko  

kansan harrastukseksi Suomen itsenäis-
tyttyä ja yhteiskunnallisten erojen ta-
saantuessa. Samalla itsenäisen Suomen 
järjestö lähti mukaan myös kansainväli-
seen toimintaan. Kiinteimmät kontaktit 
rakennettiin pohjoismaihin, Baltiaan ja 
kenneltoiminnan kannalta ohittamatto-
maan Englantiin, mutta varsinkin palve-
luskoiratoiminnassa otettiin oppia ja 
mallia Saksasta. Ennen toista maailman-
sotaa armeija kasvatti sotakoiriaan, suo-
jeluskunnissa oli yleisesti koiratoimintaa 
ja monet yksityisetkin valmensivat koiri-
aan sotaan. Koiran laskettiin olevan rin-
tamalla alkeellisia radioita nopeampi 
viestinviejä. 

Harrastuksen levitessä ja toiminnan 
laajetessa Kennelklubin piirissä syntyi 
myös runsaasti ristiriitoja. Rotujärjes-
töissä ja ennen muuta koko Kennelklu-
bissa kiisteltiin toimintatavoista, tavoit-
teista ja erityisesti kielestä. Maaseudun 
koiramiehet — naisia oli mukana vain vä-
hän — pitivät keskusjärjestöä yksipuoli-
sen pääkaupunkikeskeisenä ja liian ruot-
sinkielisenä. Eniten Kennelklubin johto-
miesten talutusnuorasta haluttiin päästä 
irti 1920-luvun Viipurissa ja Karjalassa, 
olihan rikas Karjala perinteisine omine 
kulttuureineen kaukana länsisuomalai-
sesta ruotsinkielisyydestä. 

Karjalaisten erohankkeet jäivät kuiten-
kin pelkiksi suunnitelmiksi ja puheiksi 
sen rinnalla, että hämäläiset näyttivät 
mitä syntyy, kun toimeen tartutaan. Suo-
menkielinen Suomen Kennelliitto syntyi 
etelähämäläisten ajokoiramiesten organi-
soidessa vanhaa järjestöä kohtaan tunne- 
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tun  närän ja katkeruuden vuonna 1934. 
Aitosuomalainen uusi järjestö löysi heti 
innokkaita jäseniä ja kannattajia, sillä sen 
työ sopi paremmin sotia edeltävän ajan 
yleiseen talonpoikaisuuden nousuun kuin 
vanhan elitistisemmän Kennelklubin. 

Kahden järjestön kausi 

Suomalainen kenneltoiminta jakaantui 
kahteen keskenään kilpailevaan järjes-
töön lähes  30  vuotta. Suomen Kennelklu-
bi halusi jatkaa toimintaansa perinteitten-
sä  mukaisesti ja säilyi edelleen kaksikie-
lisenä.  Se  menetti jäsenkenttäänsä kilpai-
lij alleen, mutta pysyi silti maan ainoana 
kansainvälisesti tunnustettuna koirajär-
jestönä. Samalla  se  säilytti yläluokkaisen 
leimansa, mistä syystä sen piirissä har-
rastettiin erityisesti kartanoiden laajoilla 
peltoaukeilla viihtyneitä kanakoiria ja 
ulkomailta tuotuja kalliita seurakoiria. 
Seurakoirien korostumisen myötä Ken-
nelklubiin tuli entistä enemmän naisia, ja 
järjestö avartui miesten klubimaisuu-
desta molempien sukupuolten seuraelä-
mäksi. Kotimaiset koirarodut jäivät vä-
hemmälle, vaikka niitäkään ei unohdettu. 
Menestyksekkäimmillään Kennelklubin 
ajokoirat löivät ruotsalaiset kilpailijansa 
maaotteluissa  1930-luvun lopussa. 

Suomenkielisen Kennelliiton toiminta 
pääsi hyvään vauhtiin ennen sotaa, sillä 
siihen liittyi runsaasti jäseniä ja  se  sai 
toimintansa käynnistämiseksi merkittä-
viä lahjoituksia. Ruotsinkielisen pääkau-
punkiseudun vastapainoksi syntyneellä 
Kennelliitolla oli voimakas kannattaja-
kunta ympäri maata, sillä  se  saavutti var-
sinkin metsästysseurojen luottamuksen. 
Samalla sen työ keskittyi paljon enem-
män pystykorvan ja ajokoiran kehittä-
miseen kuin kilpailevan järjestön, eikä 
sillä laajuudestaan huolimatta ollut pal-
jonkaan ulkomaisia suhteita. Palvelus- 

koirat sopivat luontevammin Kennellii-
ton toimintakenttään kuin Kennelklubin, 
mutta seurakoiria Kennelliitossa oli vä-
hän. Samalla Kennelliitto oli kilpailijaan-
sa maskuliinisempi. Molemmat järjestöt 
kiinnittivät huomiota koirapsykologiaan 
ja koirien yhteiskunnalliseen asemaan. 

Sota-aika muodosti kenneltoiminnan 
käännekohdan monessa mielessä. Koiria 
tarvittiin rintamilla, joissa niitä oli sa-
doittain. Vielä enemmän olisi tarvittu, 
sillä Suomen armeija olisi kaivannut tu-
hansia koiria. Pula-aika tuotti suuria on-
gelmia kaikelle koiranpidolle ja erityi-
sesti kenneltoiminnalle, sillä kaikkinai-
nen puute haittasi järjestötoimintaa, yhtä 
hyvin bensiinin loppuminen kuin paperin 
ankara rajoittaminen, elintarpeiden vä-
hyydestä puhumattakaan. Kansainväliset 
suhteet katkesivat lähes kokonaan. 

Sopu häämöttää 

Toisaalta sodan ajan ponnistelut kehitti-
vät suomalaisten yksimielisyyttä. Ken-
neltoiminnassa oli mahdollista päästä pa-
remmin eteen päin yhteisvoimin, ei kes-
kenään katkerasti kilpailemalla. Lopulli-
nen yhteistyö saatiin aikaan vasta 1962, 
mutta sitä kehitettiin ja hierottiin jo sodan 
jälkitunnelmissa. Sovun luominen ei ol-
lut helppoa, koska järjestöillä oli omia 
perinteitään ja kielikysymys kaihersi jat-
kuvasti, mutta varsinkin kansainvälisiin 
suhteisiin ja yleensäkin toiminnan kehit-
tämiseksi oli välttämätöntä työntää julki-
set ristiriitaisuudet taka-alalle. 

Samalla sota-aika ja sen jälkeinen jäl-
leenrakennuskausi muovasivat suoma-
laista koiramaailmaa uuteen malliin. 
Koirien määrä alkoi kasvaa nopeasti 
1940-luvulla, jopa niin vauhdikkaasti, 
että oli aihetta puhua pentutehtailusta. 
Sekä järjestöjen välinen osittainen sopu 
että koirien lisääntyminen asettivat ken- 

Katse eteen ja katse taakse • 225 



neljärjestöjen päättäjät monien uusien 
tehtävien ja haasteiden eteen. Sodan jäl-
keen yhdistystoiminta oli kasvanut sel-
laisiin mittoihin, ettei järjestöjä voitu 
johtaa enää pelkästään pääkaupungista 
käsin vaan niille oli organisoitava pai-
kallishallintoa. Muutaman ruotsinkieli-
sen säätyläisherran muodostamasta kes-
kustelukerhosta ja metsästysklubista oli 
kasvamassa keskisuuri yleissuomalainen 
ja kaikkia kansankerroksia yhdistävä kat-
toj ärj estö. 

Myös yhteiskunnan ja tekniikan kehi-
tys heijastuivat koiramaailmaan. Kun-
niakkaat sotakoirat olivat tuoneet paljon 
mainetta ja suosiota, mutta viestin viejinä 
koirat jäivät silti kehittyvän radioliiken-
teen varjoon. Sen sijaan sotasokeille kai-
vattiin silmiä, mistä kehittyi vähitellen  

siviilisokeittenkin koiratarve. 
Sotien mittaan monen koiran paperit 

katosivat eikä pulakausina ollut mahdol-
lista etsiä parhaita siitosmahdollisuuksia, 
joten koirien puhdasrotuisuuteen oli kiin-
nitettävä paljon aikaisempaa enemmän 
huomiota, ja samalla esille nousi koirien 
terveys. Lääketieteen kehittyessä koirien 
terveyteen alettiin näet kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Sairaudet eivät ol-
leet enää väistämätön kohtalo, vaan pa-
rannettavissa oleva poikkeustila tai pe-
rinnöllisesti syntynyt epänormaalius, jos-
ta oli päästävä irti määrätietoisella jalos-
tuksella. Sotien jälkeen kenneljärjestöjen 
johtoon tulleilla miehillä, samoin kuin jo-
kusella naisellakin, oli paljon uusia haas-
teita edessään. 
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Miltä mahtanee näyttää koirien tulevaisuus? Iloiselta vai surulliselta, hyvältä vai 
huolestuttavalta? Valokuva Museovirasto. 



EPILOGI: MENESTYSTARINA? 

"Elvis  elää, kuninkaalliset pistäytyvät, 
rotukavalkadeja ja välkyn etsintää", tie-
dotettiin suomalaisessa koiramaailmassa 
kesäkuussa  1998.  Helsingissä oli "näyttä-
vä koirarotujen esittely, vuoden välkyim-
män koiran valinta, virkakoirien pelas-
tus- ja huumenäytökset, maailmanmesta-
ri Gorban kisaharjoitus, tottelevaiset koi-
rat ja lammaspaimennusnäytökset" sekä 
paljon muuta.' Pääkaupungin ohella koi-
rat näkyivät koko maassa monin tavoin, 
postimerkeistä alkaen. 

Suomessa  on 1990-luvun lopulla noin  
550 000  koiraa eli joka kymmenennellä 
suomalaisella  on  oma koira. Koirien tark-
kaa lukua ei tunneta, koska verotuksen 
muututtua niitä ei enää tilastoida. Koiris-
ta  on  puhdasrotuisia noin  400 000;  ne 
edustavat noin  300  rotua. Kahden keske-
nään kilpailevan kennelalan keskusjär-
jestön sijasta maassa  on  yksi, tosin kaksi-
kielinen Suomen Kennelliitto -  Finska  
Kennelklubben, jonka jäsenmäärä  on  yli  
100 000  henkeä. Noin  2  % suomalaisista 
kuuluu kenneljärjestöön, mikä suhdeluku 
lienee maailmanennätys, samoin kuin 
koirien määräkin väestöön yerrattuna. 

Suomen Kennelliitto  on  yli tuhannen 
koira- ja metsästysjärjestön katto-organi-
saatio, jonka palkkalistoilla  on  noin  50  
työntekijää. Suuria lukuja voi esittää 
myös kesän  1998  Helsingissä pidetystä 
maailmannäyttelystä, johon osallistui  
50 000  ihmistä ja  15 000  koiraa noin  50  
maasta. Suomalaisen kenneltoiminnan 
tausta  on  kansainvälinen, ja Kennelklu-
bin perustajien tavoitteena oli edistää puh-
dasrotuisten koirien kasvatusta, joten lu- 

kumääräisesti mitaten heidän päämää-
ränsä on saavutettu. 

Toisaalta kennelharrastuksen sisältö 
on muuttunut runsaan sadan vuoden aika-
na. Yksittäisten miesten suljetusta met-
sästys- ja koiraklubista on tullut yleissuo-
malainen ja demokraattinen kaikille 
avoin järjestö. Jäsenpohjan muuttumista 
voi pitää menestyksenä. Jäsenkenttää ei 
enää tunneta tai ajatella sosiaaliryhmit-
täin; tosin kaksikielisessä järjestössä on 
jatkuvasti toimittava myös toisella koti-
maisella, ja pinta-alaltaan suuressa maas-
sa on alueellisia näkökantaeroja. 

Ruotsinkielisten herrojen ja tavallisen 
suomenkielisen kansan vastakkainasette-
lun sijasta asioita hahmotetaan nykyään 
sukupuolittain. Uuden tasa-arvolain tul-
tua voimaan 1995 Kennelliitossa pysäh-
dyttiin pohtimaan tilannetta. Vuosikym-
menien mittaan koiraharrastus oli muo-
dostunut kuin luonnostaan varsin masku-
liiniseksi miesten omistaessa rotukoirat, 
kulkiessa metsässä ja lähtiessä järjestö-
toimintaan. Naisen osana oli huolehtia 
sekä miesten että koirien muonituksesta 
ja muusta hyvinvoinnista. 

Perinteinen roolijako sopii yhä metsäs-
tykseen, mutta se on ainoastaan osa ja 
samalla entisellään pysyvä puoli nykyis-
tä kenneltoimintaa. Kasvavilla aloilla, 
varsinkin näyttelyissä ja erityisesti agili-
tyssa, naiset ovat enemmistönä. Kaikista 
Kennelliiton jäsenistä on naisia yli puo-
let. Johtopaikoille he eivät silti olleet 
edenneet, sillä 1995 todettiin jokaisen 19 
kennelpiirin johtajaksi mies. Rotujärjes-
töjä oli 57, joista naisjohtoisia vain 2I; 
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Eugen Schaumanista ja hänen 
Lucas-koirastaan lienee otettu 
mallia lukuisissa valokuvaamois-
sa, joissa haluttiin kuvata isäntä 
ja hänen paras ystävänsä. Valo-
kuva Museovirasto. 

sihteerin kynä oli toki uskottu lähes kai-
kissa naisille. Kennelliiton suuressa val-
tuustossa oli 77 miestä ja 28 naista, mutta 
hallituksessa oli vasta yksi nainen yhdek-
sän miehen joukossa ja hänkin vasta toi-
sena satavuotiaan suuren järjestön histo-
riassa. 

Samalla kun naisten liian vähäinen 
osuus nostettiin esille, otettiin tarkastel-
tavaksi myös Kennelliiton kriisit. Sään-
nöistä oli tullut "valtoimenaan rehottava 
viidakko" ja työ kaipasi uusia ajatuksia 
sekä harrastuksen ajanmukaistamista.2  

Sääntöviidakko sopii hyvin määrittele-
mään Kennelliittoa, sillä se on kasvanut  

ja kehittynyt runsaan sadan vuoden aika-
na rönsyillen ja laajentuen. Åinoa sel-
keyttävä hallintotoimenpide  on  ollut 
vuoden  1962  toteutunut kahden järjestön 
yhteensulautuminen, sillä muuten hallin-
to toimii vuosikymmeniä vanhalla poh- 

1. Kaikki tämän luvun numerotiedot ja muut 
Suomen Kennelliittoa koskevat tiedot ovat pe-
räisin Koiramme-lehdestä ja Kennelliiton 
muusta yleisölle jakamasta aineistosta. 

2. Koiramme-lehti 1-2/1996. 

Epilogi: Menestystarina? • 229 



jalla. Kennelliiton kasvaessa  on  perus-
tettu uusia sekä alueellisia että toiminnal-
lisia yksiköitä. 

Kenneltoiminnan kasvua voi tarkastel-
la parhaiten rekisteröityjen koirien luku-
jen mukaan ja osittain myös jäsenmäärän 
mukaan. Luvut eivät kuvaa kehitystä 
tarkkaan, sillä rekisteröintisäännöt eivät 
ole pysyneet muuttumattomina, ja toi-
saalta jäsenistön määrä  on  ilmoitettu uu-
simpia aikoina ainoastaan summittaise-
na. Kokonaiskehityksen voi silti hahmot-
taa hyvin, ja samalla lukujen taustalta voi 
etsiä monia selittäjiä. Kennelklubin ja 
Kennelliiton yhdistäminen nosti lukuja  
1960-luvun alkuvuosina, ja sen jälkeen 
nousu oli nopeaa ja lähes tasaista. 

Maatalouden hyötyeläinten määrän 
vähentyessä ja yhteiskunnan urbanisoi-
tuessa koirat säilyttivät asemansa. Koiria 
oli sekä maaseudulla — vielä  1966  met-
sästyskoirien osuus oli  56  % ja niiden 
luontainen paikka  on  maalla — että kau-
pungeissa ja muissa taajamissa. Vuonna  
1985  maaseudun metsästäjät olivat pu-
donneet  46  %:n  osuudellaan suhteelli-
seen vähemmistöön, mutta toisaalta hei-
täkin oli paljon enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin. 

Viime vuosien kehityksessä  on  sil-
miinpistävintä  1980-luvun lopun talou-
den nousukausi ja sitä seurannut jyrkkä  
lama.  Kennelliiton jäsenmäärä kaksin-
kertaistui muutamassa vuodessa, ja koi-
ria harrastettiin  1990-luvun alussa enem-
män kuin koskaan aikaisemmin Ihmisen 
paras ystävä tarjosi turvallisuutta  post-
modernissa, tasapainottomassa ja epä-
varmassa maailmassa? Yhä useampi koi-
ra  on  aidosti perheenjäsen.  

Taulukko I6. Suomen Kennelliiton koirat ja 
jäsenet 1947-I997. 

vuosi rekisteröidyt 
koirat 

jäsenet 

1947 3 899 4 668 
I949-54 2 500 4 424-7 23I 
1955 2 850 7 8I0 
I956 2 813 7 978 
I957 3 068 7 945 
1958 3 86I 7 813 
I959 6 101 8 3I6 
1960 6 727 8 760 
I961 I0 698 
I962 I3 093 
I963 14 092 
1964 14 592 I3 465 
1965 16 083 14 480 
1966 17 078 I5 568 
1967 18 236 I6 2I0 
I968 20 099 I6 793 
I969 2I 014 18 266 
I970 22 427 20 267 
197I 24 256 22 308 
1972 25 034 25 346 
I973 27 724 28 505 
I974 29 030 29 944 
I975 31 025 33 504 
1976 28 314 36 459 
1977 25 819 38 372 
I978 25 005 38 70I 
I979 24 820 39 500 
I980 23 808 41 II9 
1981 26 005 42 521 
1982 27 188 45 092 
1983 29 082 48 I53 
1984 30 027 5I 443 
1985 30 769 52 527 
1986 29 486 54 500 
I987 32 046 60 000 
1988 33 885 
1989 37 547 67 000 
I990 4I 669 
1991 46 003 
I992 46 623 100 000 
1993 47 093 
I994 44 950 
1995 40 062 
1996 35 932 108 000 
1997 33 843 

230 • PENNUSTA PITÄEN 



Suomen tunnetuin vanhan ajan 
palveluskoira oli  Lapin  kauhuk-
si kutsuttu  Caesar,  joka piti tuk-
kikämppien huligaanit kurissa. 
Valokuva Poliisikoirakoulu. 

Nykyisellään suureen järjestöön ja vielä 
enemmän kaikkien koirien omistajiin ja 
heidän harrastukseensa mahtuu suoma-
laisen elämänmenon koko kirjo. Palve-
luskoirat ovat tuoneet eniten myönteistä 
julkisuutta; vuodesta 1977 ihmishenkiä 
pelastaneille on myönnetty sankarin 
arvo. Kenneltoiminnan sisällä on kehitty-
nyt paljon uusia toimintatapoja, joista ei 
tiedetty pari sukupolvea sitten, ja uusia 
on tulossa. Salakuljetettavien huumeiden 
tai rakennusten homeen haistajana koiran 
nenä ylittää sekä ihmisen omat aistit että 
keinotekoisen tekniikan. Näkövammais-
ten ohella koirista hyötyvät muutkin in-
validit. Muutama poikkeuksellisen vihai-
nen koira tai yksittäinen onnettomuus he-
rättävät vastapainoksi runsaasti kiihkeitä 
tunteita. 

Toisaalta koiriin liittyy erittäin paljon 
kaupallisuutta ja liiketoimintaa; kukaan 
suomalainen ei voi välttyä kennelmaail-
man mainoksilta. Materialismin vasta-
painona on kosolti romantiikkaa, isän-
maallisuutta ja karelianismia, joka elää 
edelleen kotimaisissa roduissa. "Vienan 
Karjala on ollut kalevalaisen runouden ja 
eräkulttuurin viimeisiä elinalueita. Sen 
vuoksi on kummallista, etteivät Vienan ja 
Åunuksen karjalaiset ole tunteneet  kar- 

huriittejä, karhunpalvontamenoja, eivät-
kä karhunmetsästykseen liittynyttä riitti-
runoutta. Kuitenkin Kainuussa Suomen 
puolella karhun riittirunous on säilynyt 
elävänä tämän vuosisadan alulle asti.i3  

Ääripäiksi voi asettaa myös toisaalta 
silkan ajanvietteen, jossa on mahdollista 
nähdä tehokasta nais- ja tyttöenergiaa ja 
toisaalta tieteellisen tutkimuksen. Koiri-
en kauneuskilpailut kiinnostavat paljon 
naisia, ja tottelevaisuuskoulutus eri muo-
doissaan sekä agilityharrastus vetävät 
nuoria tyttöjä. Koirien estekilpailuihin eli 
agilityyn osallistuu noin 2 000 koiran ja 
ohjaajan muodostamaa paria, joista suuri 
osa on tyttöjä. Miehetkin metsästänevät 
enemmän sosiaalista mielihyvää, rentou-
tumista ja omaa kuntoaan kuin taloudel-
lisesti merkittävää riistaa. 

Lukumääräisesti ja alan monipuoli-
suutta arvosteltaessa suomalaista  kennel-
maailmaa ja sen kehitystä voi pitää kiis-
tatta menestystarinana. Näköpiirissäkään 
ei ole mitään uhkatekijöitä. Åsianlaita on 

3. Koiramme-lehti 6/1998. 
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toisin, mikäli katsotaan koiranjalostusta 
ja varsinkin sen tulevaisuutta tieteel-
lisesti. Koirahan on ainoa kotieläin, jota 
on määrätietoisesti jalostettu pelkän ul-
konäön eikä tuotantokyvyn takia; palve-
lus- ja metsästyskoirilla on tosin ollut 
myös tavoitteena kehittää muitakin omi-
naisuuksia kuin rotumääritelmän ulkois-
ten ihannenormien täyttämistä. 

Kynologia eli koiranjalostus on vanha 
tiede, vaikkei sen nimeä yleisesti tunneta. 
Jalostuksessa on omat vaaransa, joita ei 
otettu huomioon menneinä vuosikym-
meninä. Kansainvälisestikin sekä kää-
piökoirien että kaikkein suurimpien rotu-
jen ja eräiden muiden erikoisuuksien ke-
hittämisestä on ongelmansa. Ulkomuo-
doltaan kaunis, siro tai massiivisuudel-
laan hätkähdyttävä koira saattavat olla 
eläiminä luonnonvastaisia samoin kuin 
hengitysvaikeuksista kärsivä. Åinoas-
taan eläinlääkärin suorittaman keisa-
rinleikkauksen avulla pentuja saava lem-
mikki on etääntynyt kohtuuttoman kauas 
eläimellisyydestään. Koiramaailma saat-
taa olla pian eettisten kysymysten edessä. 

Suomalaiseen kennelherrastukseen eri 
rotuja luovan ja niiden puhtautta vaalivan 
kenneltoiminnan rinnalle tuli koiran ter-
veys, erityisesti 1950-luvusta, jolloin 
koiran polvesta väitellyt professori  Saki  
Paatsama tuli Kennelliiton johtoelimiin. 
Lääketieteellinen näkökulma sai entistä 
enemmän painoa sekä jalostuksessa että 
kaikissa sairauksien hoidossa. Öntuvien 
koirien lonkkakuvaukset aloitettiin 1950-
luvun lopussa, ja dysplasian vastustami-
nen nousi keskeiseksi seuraavalla vuosi- 

4. 	Saki  Paatsama, Dysplasioiden vastustamisessa 
uudenlaisen ajattelun aika? Koiramme 6/1998 
s. 92-94. 
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kymmenellä. Vain terveet koirat saavat 
jatkaa sukua, jotta sairaudet eivät periy-
tyisi. 

Nykyhetken tilanne on huolestuttava. 
Yleismaailmallisten ongelmien lisäksi 
Suomessa on omia vaikeuksia. Suoma-
laiset koirat ovat syntyneet hyvin kapeis-
ta geenipooleista; geneettisesti kaikki 
bedlingtonin terrierit ovat identtisiä kak-
sosia ja suomalaiset saksanpaimenkoirat 
veljeksiä keskenään. Yhtä sairautta estet-
täessä muut vaivat leviävät, ja sairaita 
koiria karsittaessa geenistö supistuu 
edelleen. Perinnöllisiä sairauksia ehkäi-
semään luotu suomalainen Kennelliiton 
PEVISÅ-ohjelmakin on itse räätälöity 
pakkopaita.  Saki  Paatsama, yksi kaikkein 
tunnetuimpia suomalaisia tiedemiehiä ja 
maailmanmaineen saavuttanut koira-
mies, on huolissaan. 

Lisäksi koirien hoito on etääntynyt 
luonnosta; väärä ruoka saa aikaan sen, 
että luovutusikäiset koirat ovat enemmän 
lihotettuja broilereita kuin lihaksikkaita 
terveitä pentuja. Tilannetta vaikeuttaa 
edelleen tiedonkulun hankaluus ja myös 
ristiriitaiset näkemykset, koska tieteelli-
set totuudet uudistuvat jatkuvasti.  Saki  
Paatsaman viimeiseksi jääneen mieli-
piteen mukaan koiranjalostuksen tulevai-
suus on hyvin problemaattinen, sillä 
yleismaailmallisesti "näyttää siltä kuin 
sairaiden yksilöiden siitokseen käytön 
kielto perustuisi hankittujen sairauksien 
periytyvyyden tunnustamiseen. Jos näin 
on, olemme palaamassa menneisyyteen, 
aikaan ennen Darwinia.i4  



Anneli Mäkelä-Alitalo 

OM  DET FINLÄNDSKA 
KENNELARBETETS HISTORIA 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ORGANISERÅD HÖBBYVERKSÅMHET 	  236  
Bakgrund till kennelföreningsverksamheten i  Finland  	236  
Passar hundar i föreningsverksamhet? 	238  
Finska Kennelklubbens verksamhetsmål  	239 
De  första framgångarna  	243  
Utmaningar under självständighetstiden  	245  
Traditionerna fortgår  	246  
Finska Kennelklubben stärker sin ställning  	247  

SPLITTRINGENS TID 	  250  
På skilda vägar  	250  
Gamla mål och nya 	252  
Resurser och medel  	253  

Ekonomiska förutsättningar  	253 
De  ledande personerna  	253  
Medlemskårerna 	255  
Verksamhetsformerna  	256  

DEN FINLÄNDSKA KENNELVERKSÅMHETENS UTVECKLING 
PÅ 1930-TÅLET 	  258  

Blandras och ren ras  	258  
Konkurrerande hundarbete  	263  

Spetsar  	263  
Hönshundar  	265  
Stövare  	266  
Tjänstehundar 	269  
Sällskapshundar  	27I  

KRIGSTIDEN 	  273  
Förändrade förhållanden  	273  

Vinterkriget  	274  
Tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget  	275  
Försoning?  	276  
Fortsättningskriget  	277  

Resultaten av kriget  	279 
Den  allmänna utvecklingen av antalet hundar  	279  
Karelsk björnhund  	279  
Krigshundar  	280  
Ledarhundar  	282  



ÅTERHÄMTNINGENS TID 	  283  
Fortsatt fattigdom 	  283  
Entusiastiska människor 	  283  
Organisationerna växer 	  284  

Läget stabiliseras  	286  
Stövarna uppmärksammas 	  291  

Spetsproblem 	  293  
Brytningstid fór tjänstehundar 	  295  

Sämre tider för sällskapshundar 	  295  

BLICKÅR BÅKÅT OCH FRÅMÅT 	  297  



ORGANISERAD 
HOBBYVERKSAMHET 

Bakgrund till kennelförenings-
verksamheten i  Finland 

De  nuvarande hundraserna i världen har 
utvecklats under tusentals och hundratals 
år. I olika förhållanden och på olika håll i 
världen har det under historiens gång be-
hövts hundar som ofta starkt avvikit från 
varandra. Hunden är både det äldsta och 
det mest mångsidiga husdjur som anpas-
sat sig till människan och blivit männis-
kans vän, i de mest varierande miljöer 
och för de mest varierande uppgifter. 

Hundrasernas rika historia har väckt 
allmänt intresse också i  Finland.  Till och 
med för den vanliga tidningspressens lä-
sare har under de senaste årtiondena be-
rättats hur faraohunden härstammar från 
den forna Egypten för ca  5 000  år sedan, 
hur den tibetanska spanieln i sitt ursprun-
gliga hemland har snurrat munkarnas bö-
nekvarnar och hur dobermannen i mot-
sats till dessa mycket gamla raser första 
gången visades på utställning så sent som 
år  1897.  

Hundrasernas mångfald och deras upp-
komst har fórklarats på många sätt. Van-
ligtvis har hundarnas utveckling anknutit 
till den traditionellt maskulina historie-
skrivningen, där näringslivets allmänna 
utveckling, jakt och krigshistoria samt 
förändringarna i samhällsstrukturerna 
spelat huvudrollen. I undantagsfall har 
utvecklingen av hundarna och hundaveln 
räknats som det kvinnliga könets för-
tjänst: hundarna har i tusentals år och i  

alla kulturer varit såväl kvinnornas be-
skyddare, betjänter, sällskap som keldjur.  
De  dugliga hundarnas mångsidighet har 
vi därför kvinnorna att tacka för, men 
också felslagen i aveln kan räknas kvin-
norna till last. 

Husdjurens historia anknyter till män-
niskornas fórflutna. Därfór är det för-
ståeligt, att även om hundar använts fór 
olika ändamål i tusentals år och att hun-
draserna i sig delvis är urgamla, grunda-
des olika samfund och föreningar med 
anknytning till hundar i de europeiska 
länderna fórst på 1700-talet, då många 
andra sällskap grundades.  De  första 
hundfóreningarna anknöt främst till 
hundsport, dvs. kapplöpningar och jakt, 
som hörde till de högre samhällsskiktens 
fritidsintressen. I följande historiska ske-
de öppnade framstegen inom naturve-
tenskaperna hundhobbyn nya möjlighe-
ter: när den internationella vetenskapen 
på 1800-talet fäste uppmärksamhet vid 
ärftlighet och rasernas uppkomst, upp-
stod  en  målmedveten europeisk kennel-
verksamhet och hundavel.  

Den  veterligen första finländska ans-
pråkslösa boken om hundar, Öm Harjagt 
med Stöware av J. J. Maexmontan, ut-
kom i mitten av förra seklet. Intresset fór 
olika hundar och delvis också för olika 
raser ökade under 1870-talet då införan-
det av hundskatt diskuterades.  De  hundar 
som deltog i männens verksamhet ansågs 
vara nyttodjur, medan sällskapshundar-
na, som mest ansågs vara kvinnornas  
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keldjur, var fórkastligt onödiga.  
Den  finländska föreningsverksamhe-

ten kring hundar har följt internationella 
mönster. Trots att det funnits hundar i 
tusentals år i vårt land var det möjligt att 
påbörja  en  kennelverksamhet först under 
den senare hälften av fórra århundradet i 
och med att Finska Kennelklubben grun-
dades år  1889.  I  Finland  hade det då fun-
nits olika föreningar i nästan hundra år, 
men de första finländska sällskapen och 
kretsarna var endast snäva kulturella 
sammanslutningar för den bildade klas-
sen i städerna. Vid sidan av dessa verkade 
i vårt land akademiska fóreningar med 
halvofficiell ställning, vars syfte var att 
bilda finländarna och att främja näringar-
na. 

Finska Kennelklubben föddes således 
på 1800-talet då all finländsk förenings-
verksamhet utvecklades, blev mångsidi-
gare och spreds.  Den  mångsidiga före-
ningsverksamheten täckte områden från 
nykterhetsrörelse till kvinnosak. Bakom 
all denna verksamhet låg det fmländska 
samhällets grundliga nydaning, som bör-
jade i synnerhet i mitten av århundradet 
med såväl det nationella uppvaknandet 
som liberalismens genombrott och lag-
stiftningsreformerna.  Den  offentliga 
makten kunde inte längre fylla finländar-
nas alla behov och den gamla fórvalt-
ningsbyråkratin fick ge vika fór såväl  en  
nyvaknad lantdagsverksamhet som  en  lo-
kalfórvaltning i omvandling. Också det 
framåtskridande ekonomiska livet satte 
fart på processen, under vars gång folket 
sattes i rörelse och finländarna förvandla-
des från undersåtar till medborgare. 

Trots att arbetet inom sällskap och fó-
reningar var fri medborgarverksamhet 
kunde det i sin mångfaldighet anknyta till 
offentliga funktioner, i synnerhet i sock-
narna och i städerna. Undantagvis kunde  
en del  fóreningar få statligt understöd, 
t.ex. om verksamheten rörde sig kring  

lantbruk eller husdjur som ansågs nytti-
ga. Under det förra seklet ökade vid sidan 
av mycket  annat  också det allmänna in-
tresset fór flora och  fauna.  Detta kom till 
synes i litteraturen i form av fosterlands-
kärlek och nationalism samt i bildkonst-
en där i synnerhet beskrivningen av fåg-
lar var naturvetenskaplig och realistisk.  
De  europeiska djurskyddsföreningarna 
grundades ställvis redan på 1820-talet, i  
Finland  grundades den första djurskydds-
föreningen i  Åbo  år  1871.  

Till den mångsidiga samhälleliga ut-
vecklingen under det fórra seklet anknöt 
också spridningen av jaktintresset och jä-
garnas organisering i föreningar fr.o.m. 
år  1865.  Finska Jaktföreningen grunda-
des av svenskspråkiga ståndspersoner, 
men redan efter några år  ville  man få med 
också allmogen. Föreningen hade  en  hal-
vofficiell ställning, eftersom den hörts 
som sakkunnig vid utarbetandet av den 
nya jaktfórordningen. Man värnade om 
gamla finländska traditioner och fäste 
särskild vikt vid skjutskicklighet och mi-
litäriskt uppförande. Hundhobbyn hörde 
som  en  väsentlig  del  till det praktiska 
arbetet inom jaktfóreningarna. 

Jakten ansågs på slutet av 1800-talet  
vara  en  så betydande allmänfinsk före-
teelse att den fick plats också på lant-
bruksutställningarna, vid sidan av  annat  
skogsbruk. På den veterligen nionde fin-
ländska utställningen som ordnades i  Vi-
borg  år  1887  omfattade avdelningen jakt 
och skog allt från plantering till vapen 
och uppstoppade fåglar. På utställningen 
visades också hundar av  34  olika raser, av 
vilka friherre  Otto  Wredes koppel av en-
gelska rävhundar och friherre Å. Stan-
dertskölds stövare värderades högst och 
tilldelades silvermedalj. På utställningen 
gjordes också reklam för den nya i  Sveri-
ge  utkommande kynologiska tidskriften 
Hunden. 

Eftersom det var frågan om  en  lant- 
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Fanns det  en  egen hundras i Lappland eller ej? 
Detta är  en  fråga som man länge funderat på. Sitt 
svar ger den  3  månader gamla valpen, som ägs av  
Jouni  Heta i Kurujärvi i  Sodankylä.  Fotografi Ilmar 
Talve  1957.  Museiverket. 

bruksutställning är det förståeligt att det 
inte fanns sällskapshundar bland de pris-
belönta hundarna. Vallhundar saknades 
emellertid också: alla hundar som deltog 
i utställningen fanns på jaktavdelningen. 
Det allmänna intresset fór hundar hade 
dock vaknat och de sågs nu som  en  natur-
lig  del  av jakten. Tidningarna som annars 
mångsidigt belyste lantbruksutställning-
en fäste inte särskild uppmärksamhet vid 
hundarna, lantbrukets produktiva djur 
uppfattades naturligt nog som viktigare. 

Från denna lantbruksutställning dröjde 
det bara två år tills kennelorganisationen 
grundades. Utställningen har i sig uppfat-
tats som  en  orsak till att Kennelklubben 
grundades, ty bland jägarna och i deras 
tidskrift fick utställningens "brokiga 
samling byrackor mycket skarp kritik". 
För att avhjälpa bristerna och fór att or-
ganisera det allmänna intresset för hun- 

dar måste man grunda  en  kennelor-
ganisation i landet. 

Passar hundar i 
föreningsverksamhet? 

Hundar kan i princip anses passa bra i 
föreningsverksamhet, men samtidigt är 
verksamheten kring dem förknippad med 
många svårigheter. Hundägandet har un-
der tidens gång blivit mycket vanligt, ef-
tersom anskaffningen och fórsörjningen 
av  en  hund inte nödvändigtvis medför 
stora kostnader. Tack vare att hundhob-
byn är så allmän kan den förena olika 
samhällsklasser. Betydelsen av denna as-
pekt har varierat under historiens gång. 
Under fórra seklet ansågs det viktigt att 
också med hjälp av olika intressen som 
förenar människorna främja övergången 
från ståndssamhälle till medborgarsam-
hälle. Senare, särskilt efter andra värld-
skriget, har fritiden däremot mera betrak-
tats som  en  motvikt till ett ansträngande 
arbetsliv än som uppskattad samhällelig 
verksamhet. Men också då har intressena 
förenat olika människor, eftersom av-
kopplingen har inneburit  en  frigörelse 
från yrkesrollerna. 

Å andra sidan har hundägarkåren varit 
för bred och för splittrad fór att det skulle 
ha varit möjligt att samla alla hundägare. 
Ålla människor är inte heller intresserade 
av föreningsverksamhet och dessutom 
kan hunden uppfattas som någonting så 
privat och personligt, att man inte vill  
visa  den fór andra. Å andra sidan kan 
hunden också uppfattas som ett alltför 
trivialt föremål fór fóreningsverksamhet. 
Ägarkårens splittring kan förklaras med 
att det finns så många olika hundar av så 
många olika raser. Redan i den medeltida 
lagstiftningen uppdelades hundarna en-
ligt användningssyfte och hundarna är 
dessutom mycket varierande i storlek.  
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Den  minsta sällskapshunden väger min-
dre än  en  katt medan den största kan vara 
större än sin ägare. Öckså psykologiskt 
betraktat finns det många olika orsaker 
till att människor skaffar sig hund. 

Hundhobbyn kan skärskådas utgående 
från faktorer som fórenar och som åtskil-
jer hundägarna. Helhetsmässigt betraktas 
hundarna som  en  enda husdjursras. Ge-
mensamt för alla hundar är fórhållandet 
till statsmakten och samhället i övrigt, 
eftersom lagstiftningen inte i allmänhet 
skiljer på hundarna enligt ras, på sin höjd 
enligt användningssyftet. Öckså i offent-
liga diskussioner behandlas hundarna 
rent allmänt, i synnerhet då man utbyter 
åsikter om renlighet och disciplin eller 
hundskatt. 

Ålla hundägare är intresserade av och 
förenas av många olika frågor trots att 
alla inte vill aktivt delta i fóreningsverk-
samheten. Intressanta frågor är särskilt 
importen av nya hundraser, tryggandet av 
hundarnas hälsovård och hundarnas sam-
hälleliga ställning, t.ex. hundtransport i 
allmänna trafikmedel. Öckså människor 
som inte själva har något husdjur intres-
serar sig för hundar.  De  problem som 
hundarna förorsakar är dessutom populä-
ra samtalsämnen, det må gälla kupering 
av svansar, hundskatt, farliga "varghun-
dar" eller hundlort. 

Som  en  kontrast till detta finns det 
många faktorer som åtskiljer olika hund-
ägare. Hundägandet gör inte alla männis-
kor lika varandra i alla avseenden. Ägar-
na tillhör olika sociala grupper, de som 
köper eller får  en  hund behåller sin per-
sonlighet och sitt modersmål och de har 
oftast många andra intressen vid sidan av 
hunden.  De  bor också på olika orter, ef-
tersom hundintresset har spritt sig till 
hela landet. 

På grund av hundvärldens mångfald 
måste också forskningen rörande hundar 
och kennelverksamhet vara mångsidig.  

Den  måste kunna  se  de stora linjerna, 
dvs.  se  hunden och den med hunden fórk-
nippade hobbyverksamheten som  en del  
av det finländska samhällets utveckling. 

A andra sidan måste den finländska 
hundhistorien beskriva kennelverksam-
heten i allmänna drag, både den specifika 
utveckling som följer av dess uppgifter 
och dess samhälleliga återspeglingar. 
Därtill bör forskningen vara mångskif-
tande emedan hundvärlden uppdelas så-
väl enligt hundens användningssyfte, 
hundraser som geografiskt. I all utveck-
ling måste dessutom också tidsaspekten 
beaktas. 

Finska Kennelklubbens 
verksamhetsmål 

Ett tjugotal av hundar och jakt intressera-
de personer samlades i maj  1889  fór att 
diskutera ett eventuellt grundande av  en  
kennelorganisation i  Finland.  Efter några 
uppföljande möten grundades den tvåsp-
råkiga föreningen Finska Kennelklubben 
och senaten stadfäste dess stadgar redan i 
oktober samma år.  

Den  finländska kennelverksamheten 
uppstod således främst med tanke på jak-
tens behov och på aktiva jägares försorg. 
Organiseringen av den finländska ken-
nelverksamheten anknyter både till ett in-
hemskt jaktintresse och till internationell, 
såväl centraleuropeisk som otvivelaktigt 
också rysk, utveckling på hundområdet.  
Den  fick också snabbt efterföljare i de 
andra nordiska länderna. Mannen bakom 
kennelverksamhetsidén, magister Vol-
mari  Kanninen,  som var lärare i ryska i 
många skolor i Helsingfors, var emeller-
tid mindre känd i jaktkretsar. 

I Kennelklubbens fórsta stadgar kom 
trots allt jakten i skymundan när den nya 
föreningens uppgifter definierades: "att 
väcka intresse för och befrämja afveln af 
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rasrena hundar samt att arbeta för höjan-
det af jakten med hund". Också i det 
praktiska arbetet fick jakten  en  till synes 
sekundär plats då den nya klubbens ar-
betsuppgifter fastslogs: att arrangera 
hundutställningar och fälttävlingar, grun-
da ett kynologiskt bibliotek, hålla klubb-
aftnar, importera renrasiga avelshundar 
och att föra stambok. Eftersom förenin-
gens stiftare var jägare behövde inte jak-
ten särskilt nämnas i de fórsta stadgarna, 
det var självklart att hundarna utveck-
lades just med tanke på jaktens behov.  
Den  nya organisationen väckte dock int-
resse också bland andra hundägare, även 
om tjänste- och sällskapshundarna ut-
gjorde endast  10  procent av alla fram till 
år  1914  statistikfórda hundar. Åv med-
lemmarna krävdes ursprungligen finskt 
medborgarskap, men kravet slopades se-
nare, eftersom medlemmar rekryterades 
också utanför landets gränser. I synnerhet 
kontakterna med det forna moderlandet 
Ryssland var givande, bl.a. anslöt sig före 
första världskriget medlemmar från S:t 
Petersburg.  

Den  nya organisationen emottogs med 
entusiasm bland jägarna, eftersom det an-
sågs finnas gott om arbete på detta områ-
de. Kennelklubbens mål ifrågasattes inte, 
ty man ville utveckla egna finska hundra-
ser för jakt och samtidigt sprida allmän 
kunskap om hundraser. Särskild upp-
märksamhet måste fästas vid skapandet 
av  en  inhemsk stövarstam och utvecklan-
det av  en  skällande fågelhund, dvs.  en  
spets, samt vid import av hundar. För att 
dessa mål skulle kunna nås måste man, 
såsom det redan i stadgarna nämndes, 
utge  en  stambok, arrangera hundutställ-
ningar och utarbeta regler fór utställnin-
garna, anordna jaktprov och anskaffa lit-
teratur till biblioteket. Å andra sidan för-
höll man sig skeptisk till den nya or-
ganisationens ekonomiska resurser. 

Farhågorna var dock ogrundade. Vid 

sidan av all annan positiv utveckling 
lyckades de fórsta utställningarna som 
anordnades år  1890  och  1891  väl, också 
ekonomiskt. Förklaringarna till framgån-
gen är många: kennelverksamheten drog 
till sig män som innehade toppositioner i 
samhället, och för dem utgjorde avgifter-
na för jakt och hundar  en  liten utgiftspost. 
För det andra var publiken mycket intres-
serad av utställningarna: redan till den 
fórsta utställningen såldes över  1 700  bil-
jetter. I slutet av fórra seklet var fmlän-
darna vana att röra sig ute och besöka 
olika folkfester och evenemang. 

Kennelklubben hade inte framgång 
bara som utställningsarrangör. Dess stad-
geenliga verksamhet etablerade sig 
snabbt och fann sina former: i Helsing-
fors hölls årligen  en  utställning fór alla 
raser och på andra håll i  Finland  rasernas 
specialutställningar. I synnerhet på de ka-
relska utställningarna sågs hundar från 
S:t Petersburg, men goda kontakter knöts 
också västerut, till  Sverige. De  fórsta 
jaktproven hölls redan i början av 1890-
talet och reglerna för utställning och 
jaktprov fastställdes år  1893.  Fågelprov 
arrangerades första gången år  1897. Den  
första hundfórteckningen utgavs i jägar-
nas tidskrift år  1890,  men redan tre år 
senare trycktes Kennelklubbens första 
"Kalender och stambok", som omfattade 
åren  1889-1893.  Med tanke på den kom-
mande utvecklingen antog Kennelklub-
ben den bredare engelska rasklassifice-
ringen och tog hänsyn också till de raser, 
som ännu inte fanns representerade i lan-
det. I förteckningen antecknades alla an-
mälda, mer eller mindre rasrena hundar. I 
den egentliga stamboken antecknades en-
dast hundar vars stamtavla omfattade två 
generationer och som var absolut korrekt, 
hundar vars fóräldrar antecknats i stam-
boken eller hundar som fått pris på ut-
ställning eller i prov.  Den  övriga publika-
tionsverksamheten kom i gång år  1896 
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och detta ökade understödet. År  1890  var 
medlemsantalet  168,  men vid sekelskiftet 
hade man redan över tusen medlemmar. 

Finska Kennelklubbens första år ska-
pade således  en  säker grund för de kom-
mande årtiondenas utveckling. Redan 
under det fórra seklet etablerades de fles-
ta senare verksamhetsformerna, från ut-
ställningarna till tidskrifterna och tävlin-
garna. Trots att antalet hundar senare 
mångdubblats, nya raser introducerats 
och jakthundarna fatt ge vika för tjänste-
och sällskapshundar har dessa verksam-
hetsformer bestått. Även om kennelverk-
samheten breddats och verksamhetsfor-
merna utökats på 1900-talet har man inte 
ansett det vara påkallat att ifrågasätta ar-
betets egentliga mål. 

Vid sidan av att kennelarbetets allmän-
na mål och verksamhetsformer snabbt 
etablerades under de första verksamhet-
sårena var utvecklingen av de inhemska 
hundraserna det andra centrala och delvis 
varaktiga resultatet av arbetet. Före grun-
dandet av Kennelklubben hade olika 
jakt- och sällskapshundar fritt importe-
rats till  Finland  från utlandet. Dessa hade 
korsats både med varandra och med den 
på landsbygden allmänt fórekommande 
finska jakthunden av spetstyp som an-
sågs vara den ursprungliga rasen i vårt 
land. Denna situation var förvirrande och 
i synnerhet jakthundarnas  standard  an-
sågs dålig. Redan på den fórsta egna 
hundutställningen skulle det utrönas om 
det av den i  Finland  allmänt förekom-
mande stövaren kunde bildas  en  egen ras 
och om man skulle kunna fastställa ras-
tecken fór den finska skällande Tagelhun-
den. 

Målen var två: att avla både  en  finsk 
stövare och  en  skällande fågelhund. Ut-
gångspunkterna avvek klart från varan-
dra: av de olika stövarna måste man ska-
pa  en  enhetlig ras, medan den skällande 
fågelhunden måste återställas till  en  så  

ursprunglig form som möjligt genom att 
leta fram de bästa exemplaren och på så 
sätt förstärka rasens kännetecken.  

Den  skällande fågelhundens rastecken 
utarbetades utgående från ett förslag av 
forstmästare  Hugo Richard Sandberg  och 
fastställdes redan år  1892. En  annan 
forstmästare,  Hugo Roos,  reste omkring i 
Kajanaland och i det ryska Karelen och 
letade efter och köpte upp hundar. Ras-
beskrivningen fórnyades fem år senare 
då hunden fick ett nytt namn: finsk spets. 
Trots att rasbeskrivningen senare ändrats 
etablerades denna ras, som årtionden se-
nare utsågs till vårt lands nationalhund, 
redan under de första åren av Kennel-
klubbens verksamhet. 

För stövarna var situationen  en  annan. 
Det första rastecknen för den finska stö-
varen fastställdes visserligen redan år  
1893  så snart man på de två första hun-
dutställningarna funnit elva hundar som 
kunde godkännas. Det fanns emellertid 
inte då, och det torde heller aldrig ha 
funnits, någon enhetlig stövarstam i  Fin-
land.  Det fanns nämligen många olika 
slags stövare i landet eftersom hundar 
hade importerats från många olika länder 
under olika tider. Vid sidan av import-
hundarna hade här bildats lokala hund-
stammar när många jägare och hundäga-
re avlade egna hundar. Å andra sidan var 
många finländska stövare trots hetero-
geniteten släkt med varandra. Eftersom 
det fanns många olika slags stövare i  Fin-
land  uppfyllde bara  en  bråkdel av dem 
villkoren i rasbeskrivningen som god-
känts för den rödbruna finska stövaren år  
1893. En  stor  del  av hundarna var korsa-
de. Det allmänna idealet avvek från ras-
beskrivningen, ty mångas favorit var den 
svartbruna stövaren som påminde om 
schiller- och hamiltonstövare. Efter år  
1900  antecknades därför inte  en  enda 
finsk stövare i stamboken, endast stövare 
av blandras.  Den  finska stövarens ras- 
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tecken förnyades år  1908,  men inte heller 
nu godkändes de allmänt av hunduppfö-
darna. Det mål för stövarna som upps-
tällts i Kenneklubbens stadgar nåddes 
alltså under de fórsta åren endast delvis. 
Denna hundras fick mycket uppmärk-
samhet, men ansträngningarna var delvis 
fruktlösa. 

Kennelklubbens allmänna framgång 
under de första åren har många fórklarin-
gar.  De  stiftande medlemmarna hörde 
både i ekonomiskt och kulturellt hän-
seende till den finländska samhällets 
överklass, fór vilken de ekonomiska up-
poffringar som hundintresset krävde inte 
var av stor betydelse. I verksamheten del-
tog såväl adliga herrgårdsägare, välbär-
gade affärsmän i Helsingfors, vana penn-
fäktare som upplysta tjänstemän. Många 
av grundarna var medelålders eller rätt 
unga män, som redan hade utmärkt sig 
inom arbetslivet. I sin helhet repre-
senterade de såväl adliga traditioner som 
de krafter som började göra sig allt mer 
gällande i samhället i slutet av århundra-
det. Kennelklubben förstod sig också på 
att ta upp allmänna frågor av betydelse: 
år  1892  fóreslog Kennelklubben att 
hundskatt skulle införas så att man skulle 
slippa de löst kringvandrande byrackorna 
i  Finland.  Senaten fann förslaget så vik-
tigt att utlåtanden inhämtades vida om-
kring, kronofogdarna inberäknade. 

Kennelklubben var tvåspråkig. Med-
lemmarnas modersmål var svenska, fins-
ka, tyska eller ryska, men språket blev 
inte  en  åtskiljande faktor eftersom alla 
var skolgångna. Klubbens medlemskår 
bestod utpräglat av ståndspersoner som 
förenades av ett gemensamt hundintres-
se. Kennelklubben väckte också upp-
märksamhet med sin enhetlighet — det var 
bara kvinnorna som fattades. Foster-
landskärleken förenade alla och i synner-
het letandet efter och förädlandet av den 
finska skällande fågelhunden förenade  

hundarbetet med den allmänna kare-
lianismen på 1800-talet.  De  bästa exem-
plaren hittades i östra  Finland  och det 
Karelen som låg utanför storfurstendö-
mets gränser. Språkstriden och politiska 
schismer var fortfarande okända fóreteel-
ser i hundvärlden. 

Kennelklubbens enhetlighet blev 
emellertid kortvarig. Till fóljd av de nya 
trafikförbindelserna, såväl järnväg, tele-
graf och telefon som framstegen inom 
boktryckartekniken spreds hundintresset 
snabbt i hela landet. Detta gjorde att såväl 
människor och hundar som information, 
dvs. det talade och det tryckta ordet samt 
bilden, allt snabbare och lättare kunde 
röra sig mellan olika delar av landet. Re-
dan bland de stiftande medlemmarna 
fanns det sådana, vars rötter var fórankra-
de utanfór huvudstaden. För det andra 
fanns det hundar av många slag, både 
olika jakthundsraser och representanter 
för andra raser.  De  olika jakthunds-
raserna var också de sinsemellan i olika 
ställning, ty den engelska fågelhunden 
var redan som ras hundratals år gammal 
och hade upptagits som första ras i många 
länders stamböcker. Inom ramen fór  en  
klubb var det på längre sikt omöjligt att 
fylla alla hundägares grundbehov. Ut-
vecklingen gick således mot speciali-
sering; denna linje gjorde å ena sidan 
verksamheten mångsidigare, men å andra 
sidan var den ägnad att splittra förenin-
gen. För det tredje framträdde meningss-
kiljaktigheter på det personliga planet.  

De  fórsta tankarna på  en  specialisering 
av hundverksamheten framlades redan då 
fóreningen grundades, men det fórslag 
som godkändes behandlades först på vår-
vintern år  I900.  Specialiseringen berod-
de till  en del  på hundarnas olika använd-
ningssyften och på arbetsfórdelningen 
mellan hundar. Inom Kenneklubben bil-
dades i början av det nya seklet spets- och 
fagelhundssektioner för att utveckla just  
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dessa hundars jaktegenskaper. Foxter-
rierklubben verkade givetvis för utveck-
lingen av sin ras. 

Samtidigt innebar utvecklingen också 
att kennelverksamheten uppdelades geo-
grafiskt. Kennelklubben grundades i hu-
vudstaden, men dess medlemsantal steg 
snabbt i och med att hundintresset spreds 
och blev mångsidigare.  Finland  är geo-
grafiskt så stort att det av helt naturliga 
skäl bildades lokala föreningar. Trots att 
trafikförbindelserna utvecklades var det 
omöjligt för  alla  att rymmas med i  en  
klubb som fórsamlades endast i  Helsing-
fors.  Klubben delades på samma gång 
både enligt ras och geografiskt, då t.ex. 
stövarsektioner grundades såväl i södra  
Finland  som i Karelen. Inom kort började 
de geografiska skillnaderna uppfattas 
som motsättningar mellan huvudstaden 
och det övriga  Finland.  Som  en  spegling 
av det finländska samhällets utveckling 
anknöts språkfrågan till verksamheten: 
klubben i  Helsingfors  ansågs bestå av 
svenskspråkiga herrar, vars motvikt var 
det finskspråkiga  Finland.  Åvdelningen i  
Viborg  uppfattade starkast huvudstaden 
som  en  black om foten. Före fórsta 
världskriget fórklarade avdelningen sig 
självständig under namnet  Viipurin Klu-
bi,  men var dock associerad med moder-
klubben.  

De  inre motsättningarna i Kennelklub-
ben var inte av samma art som mellan 
borgare och socialister, och hundmän-
nens politiska ståndpunkt kom tydligt 
fram i synnerhet i frihetskriget år  1918.  I 
Karelen var  en  tredjedel av klubbmed-
lemmarna på den vita sidan antingen med 
yapen i hand eller på  annat  sätt och till de 
röda anslöt sig endast  en  man. Kennel-
verksamheten uppfattades tydligt som  en  
överklasshobby och den röda terrorn rik-
tade sig t.o.m. mot herrarnas hundar. 

Vid sidan av motsättningarna mellan 
huvudstaden och det övriga  Finland  samt  

mellan språkgrupperna fanns det också 
motsättningar på det personliga planet. 
Det var i huvudsak fråga om individuella 
meningsskiljaktigheter, ty det kan väl an-
ses mänskligt att betrakta sin egen hund 
som bättre än andras och framställa sina 
egna erfarenheter som normer också fór 
andra. Motsättningarna hörde delvis ihop 
med den samhälleliga utvecklingen, där 
den gamla adeln ansågs strida mot det 
växande penningvärldet. I huvudsak gäll-
de motsättningarna dock hundarna, vilket 
bevisas av att motsättningarna var min-
dre inom själva klubben än i sektionerna 
och fóreningarna. Å andra sidan har man 
framhävt harmonin inom hundverksam-
heten.  

De  första framgångarna 

Kennelklubbens mest betydelsefulla ar-
bete under de följande decennierna gjor-
des för utvecklandet av inhemska jakt-
hundsraser och organiseringen av den 
finländska kennelverksamheten med sina 
utställningar, stamböcker och tävlingar. 
Då fäste man inte ännu, och inte på mån-
ga kommande decennier, uppmärksam-
het vid hundarnas hälsa. 

Rent allmänt är det svårt att uppskatta 
Kennelklubbens eller över huvud taget 
kennelverksamhetens betydelse. Å ena 
sidan måste det medges att hundutställ-
ningarna väckte allmän uppmärksamhet 
och publiken reagerade snabbt på allt 
nytt. Å andra sidan är det t.ex. svårt att 
veta, i vilken mån den mest berömda fins-
ka hunden under de första åren på 1900-
talet,  Lucas,  uppfattades som  en  jagande 
rasren engelsk setter och i vilken mån 
endast som den trognaste vännen till of-
redsårens mest fosterländska man,  Eugen 
Schauman.  

Den  organiserade kennelverksamhe-
tens betydelse är svår att uppskatta också 
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De  första polishundarna skolades i Vuoksenniska. Fotografiet torde vara från år  1918.  Fotografi Polishund-
skolan. 

då det gäller hundraserna eller hundarnas 
användningssyfte. Trots att Kennelklub-
ben gjorde ett värdefullt arbete i utvec-
klingen av jakthundsraserna var inte  alla  
landets jägare medlemmar av klubben. 
Jakthundar ägdes och användes av otali-
ga andra än Kennelklubbens medlem-
mar. Kennelarbetet inom jaktföreningar-
na utvecklades enormt i början på 1900-
talet. På sällskapshundssidan fanns inte 
någon parallellorganisation, som mots-
varade jaktföreningarna, men å andra si-
dan hamnade sällskapshundarna också i 
Kennelklubben i  en  undanskymd posi-
tion. Minst inflytande hade den organi-
serade verksamheten säkert på de hundar 
som användes som vakt- och universal-
hundar på landsbygden. 

Mest inflytande hade Kennelklubben 
inom den finländska tjänstehundsverk-
samheten. Initiativet till tjänstehundsar-
betet kom emellertid inte från Kennel-
klubbens sida, utan från veterinären  Jo-
han Brüning,  som i början av 1900-talet  

skrev om detta arbete i olika dagstidnin-
gar. Det praktiska arbetet organiserades 
av den unge ryttmästaren  Henrik  Ca-
lonius,  som inspirerats av den i Tyskland 
år  1903  påbörjade polishundsverksam-
heten. År  1908  skaffade han några hun-
dar till Helsingfors polisinrättning och 
samma år skickades han till S:t Peters-
burg fór utbildning. Eftersom de fin-
ländska hundarna inte dög till polishun-
dar fick  Calonius  följande år resa till 
Tyskland för att köpa två schäfrar och två 
dobermannar. 

År  1910  grundade  Henrik  Calonius  Po-
lishundsklubben,  en  underavdelning till 
Kennelklubben. Intresset fór polishunds-
verksamheten spreds snabbt.  En  utställ-
ning ordnades i Helsingfors år  1911  och 
hundar deltog också med god framgång i 
utställningar i utlandet. I kennelkretsar 
diskuterades ofta skapandet av  en  in-
hemsk polishundsras.  Den  argsinta och 
robusta hogländska fiskarhunden skulle 
ha passat bra, men projektet framskred  
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inte. På 1920-talet fanns det planer på att 
utveckla den hogländska hunden till  en  
tjänstehundsras, också för armens bruk.  
De  finländska polishundarna föddes upp 
i polishundgården och de användes 
främst i polisens eget arbete, men såldes 
också till utomstående.  De  fmländska po-
lishundarnas historia börjar egentligen 
först i och med frihetskriget och når sin 
höjdpunkt fóre och under andra världs-
kriget. 

Utmaningar under 
självständighetstiden  

Finland  blev självständigt år  1917,  vilket 
innebar ett nytt skede också fór Kennel-
klubben. Finlands utrikespolitiska ställ-
ning förändrades och de svåra erfarenhe-
terna av uppnåendet av självständigheten 
gav fart åt förnyelsen av det finländska 
samhället. 

Det första världskriget vände upp och 
ned på Europas karta på ett sätt som av-
speglade sig också på den finländska 
hundvärlden. Storbritannien kom lindri-
gast undan och det var således möjligt att 
upprätthålla kontakter med kennelverk-
samhetens moderland på samma vis som 
tidigare. Öckså Frankrike hämtade sig re-
lativt snabbt från kriget, men fór Tysk-
land var första världskriget ödesdigert.  
De  baltiska staterna blev självständiga 
när det ryska kejsardömet gick under. För 
Finlands  del  innebar kommunisternas 
maktövertagande i Ryssland att de forna 
fórbindelserna till det gamla moderlandet 
bröts. Endast de nordiska länderna bespa-
rades från första världskrigets omvälv-
ningar. I sin helhet avvek Europa efter 
första världskriget klart från tiden före 
kriget. Demokratin ökade samtidigt som 
totalitarism infördes på  en del  håll. Infly-
tandet från Åmerika ökade och den tek-
niska utvecklingen gjorde samhället allt  

mer mobilt och fartfyllt. Ett nytt drag var 
att kvinnorna mer än tidigare uppträdde i 
offentligheten vid männens sida: kvin-
nornas frigörelse syntes ocksâ utåt. 

Öckså det finländska samhället 
utvecklades snabbt under mellankrigsti-
den. Förändringarna i jordägandet skapa-
de  en  ny stor jordägande klass: småbru-
karna. Nya föreningar grundades för att 
ge dem upplysning och fór att fórbättra 
deras levnadsfórhållanden. Denna verk-
samhet understöddes också av staten. Lä-
roplikten höjde folkets bildning och all-
män rösträtt infördes också i kommunal-
valen. Å andra sidan industrialiserades 
det självständiga  Finland  snabbt och dess 
städer växte. Skyddskårer grundades fór 
att säkerställa både den inre och den yttre 
freden och fór kvinnorna grundades Lot-
ta Svärd-organisationen. Samhällsrefor-
merna återspeglades på hundvärlden. In-
lösningen av arrendejord minskade herr-
gårdarnas arealer, men storgodsen upp-
delades ännu inte i så stor skala som efter 
andra världskriget.  De  jägare som hörde 
till adeln och samhällets överklass ägde 
fortfarande jord, både fina skogar fór stö-
vare och åkrar och ängar fór hönshundar. 
I den nya jaktförordningen som trädde i 
kraft år  1933  förbehölls jakträtten i hu-
vudsak jordägarna. 

Samhällets modernisering, den all-
männa välfärdens utbredning och spe-
ciellt trafikförbindelsernas utveckling 
gynnade i allt högre grad hundintresset. 
Möjligheterna breddades i och med att 
ståndsgränserna utjämnades, utbildnin-
gen blev allmän och särskilt att kvinnor-
na i städerna deltog vid männens sida i 
såväl yrkeslivet som i annan verksamhet. 
Hundarna fórknippades inte längre en-
dast med jakt. 

I det mellankrigstida  Finland  rådde 
också  en  försvarsanda, som kunde förk-
nippas med hundägandet. I synnerhet 
äktfinskheten och arbetet bland frände- 
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folken bakom östgränsen hade ökat in-
tresset för de gamla och ursprungliga 
finska hundarna. Samhällets utveckling 
kunde också innebära faror för kennel-
verksamheten, eftersom också hundvärl-
den kunde komma att lida av såväl det 
splittrade politiska fältet som av person-
liga motsättningar mellan hundägarna. 
Språkstriden och andra mellankrigstida 
motsättningar skiljde drastiskt männis-
korna från varandra. 

Traditionerna fortgår  

Den  finländska kennelverksamheten 
fortsatte i det självständiga  Finland  såväl 
enligt hävdvunna traditioner som i nya 
fórhållanden. Det hävdvunna var främst 
målet: avel av renrasiga hundar.  De  nya 
förhållandena hindrade inte att arbetet 
fortsatte och målen föråldrades inte. Nytt 
var att verksamheten breddades och blev 
mångsidigare och att den anpassades till 
de nya omständigheterna. Det finländska 
samhället fórhöll sig i huvudsak positivt 
till hundintresset. 

Under mellankrigstiden stärktes forna 
internationella kontakter och nya knöts. 
Finska Kennelklubben hade intensiva 
kontakter både med sina grannländer och 
med mer fjärran länder.  Den  gångna pe-
riodens internationella kontakter basera-
de sig till största delen på personlig väns-
kap mellan kennelmännen, men nu ville 
man organisera verksamheten. Särskilt 
intensiva förbindelser knöts med  Sveri-
ge,  i synnerhet på stövarsidan, men den 
svenska kennelvärldens splittring fórsvå-
rade upprätthållandet av kontakterna. In-
ternationaliseringen fortsatte och stegra-
des på 1930-talet, år  1934  blev Finska 
Kennelklubben medlem av ett tyskt för-
bund, Reichsverband fur das  Deutsche  
Hundewesen. Till utlandet förmedlades i 
synnerhet spetshundar och kunskap rö- 

rande dem. I England grundades t.o.m.  en  
klubb för finsk spets.  De  importerade 
hundarna vari allmänhet sällskapshundar 
och köptes oftast från England eller  Sve-
rige.  

Det internationella samarbetet krävde 
pengar och språkkunskaper, ty korres-
pondensen fördes på svenska, tyska, en-
gelska och franska. Språket var inte ett 
principiellt problem, endast ett praktiskt, 
och man var ibland tvungen att anlita 
tolk. Också i hemlandet var språkfórhål-
landena endast ett praktiskt problem på 
1920-talet då äktfinskheten inte ännu 
vunnit insteg i hundvärlden. 

Åv stor betydelse var att kvinnornas 
ställning inom Kennelklubben fórbättra-
des och att intresset fór sällskapshundar 
spreds. Inom Finska Kennelklubben, som 
nästan enbart koncentrerat sig på jakt-
hundar, grundades åren  1921-1922  
Unionsektionen för alla dem som intres-
serade sig för andra än jakthundsraser. 
Verksamheten började med att Foxter-
rierklubben, Sällskapshundsklubben och 
Polishundsklubben sammanslogs. Målet 
var uttryckligen att fa med kvinnor i 
hundverksamheten — och det lyckades. 
Kvinnorna deltog i verksamheten som 
uppfödare, utställare och funktionärer på 
utställningar, men i allmänhet inte som 
beslutsfattare. Det var delvis deras fört-
jänst att Unionsektionens verksamhet 
snabbt kom i gång. Under följande de-
cennium steg kvinnornas andel i kenne-
larbetet allt mer. 

Jakhundsverksamheten fortsatte efter 
gamla mönster också i nya förhållanden. 
Sektionens verksamhet var mångsidig 
och framgångsrik, men präglades tyvärr 
också av konflikter. Från karelskt håll 
fórsökte man år hösten  1918  splittra sek-
tionen med motiveringen att den inte 
lyckats samla alla krafter till ett fruktbart 
samarbete. Försöket misslyckades. Bland 
de positiva resultaten fanns utgivandet av  
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en  egen specialstambok år  1919  och 
fastställandet av den finska stövarens ras-
tecken år  1932.  Konflikterna ledde emel-
lertid till att man inte efter år  1923  lycka-
des arrangera några riksomfattande stö-
vardagar. Kontakterna med  Sverige  
återknöts i början av 1930-talet. 

Inom Spetssektionen var konflikterna 
ännu svårare. I februari  1921  splittrades 
sektionen när den föregående styrelsen 
vägrade att fortsätta sitt arbete och följan-
de månad grundades den nya Spetsklub-
ben. Denna klubbs verksamhet insomna-
de dock efter några år. Förklaringarna till 
motsättningarna är många.  Den  första ti-
dens idealism var fórsvunnen: eftersom 
rasbeskrivningen gjorts redan under den 
föregående perioden var inte skapandet 
av  en  gemensam grund och letandet efter 
lämpliga stamhundar till och med på an-
dra sidan om landets östgräns längre  en  
tillräcklig sporre för verksamheten. En-
skilda hundägare tävlade nu om sina egna 
hundars överlägsenhet. Å andra sidan 
påstods jakten med spets vara på tillbaka-
gång. 

Hönshundssektionen stod fór Kennel-
klubbens mest anspråkslösa, men också 
mest enhetliga verksamhet.  Den  fåtaliga 
medlemskåren var svenskspråkig, om 
sektionens verksamhet skrevs endast i 
Kennelklubbens svenskspråkiga tidskrift 
och det största problemet i arbetet ansågs 
vara medlemmarnas passivitet. Konflik-
ter kände man inte till. I Kennelklubbens 
årsberättelse prisades den höga stand-
arden på pointrarna, men i övrigt fórbi-
gicks hönshundarna. Ekonomiskt sett var 
hönshundsarbetet oansenligt och kostade 
endast  en  tiondedel av vad stövararbetet 
gjorde. Dessutom upprätthöll höns-
hundsmännen, som hörde till samhällets 
överklass, egna utländska kontakter. 

Finska Kennelklubben stärker sin 
ställning 

Under mellankrigstiden levde man i  Fin-
land  i  en  period då kennelverksamheten 
och delvis Finska Kennelklubben hade 
uppnått  en  uppskattad position. Ålla äga-
re av rashundar anslöts sig ändå inte till 
Kennelklubben. Det är tänkbart, att ken-
nelverksamhetens värde och betydelse 
erkändes i det självständiga  Finland  sam-
tidigt som man ville dra nytta av den, 
men att klubben ändå som fórening kän-
des främmande. Så var fallet i synnerhet 
bland jägarna. 

När hund- och jaktintresset spreds re-
viderade Finska Kennelklubben sina 
stadgar år  1927  så att också associerade 
medlemmar, dvs. andra fóreningar, kun-
de höra till klubben. Dessa betalade med-
lemsavgift enligt storlek.  De  associerade 
föreningarna var nyttiga både för Ken-
nelklubben och fór utvecklingen av jakt-
och hundverksamheten. Kennelklubben 
fick förutom medlemsavgifterna också 
övervaka de associerade fóreningarnas 
prov och godkänna deras stadgar. Ken-
nelklubbens verksamhet sträckte sig på 
så sätt mycket djupare in i den finska 
hundaveln och i all hundverksamhet, 
särskilt jakten, än det skulle ha varit möj-
ligt inom ramarna fór den egna medlem-
skåren. Å andra sidan förväntades Ken-
nelklubben bidra med hederspris och 
ekonomiskt stöd.  

De  associerade föreningarna avvek 
från varandra trots att de festas namn 
anknöt till jakt.  En del  av dem koncentre-
rade sig enbart på hundar, antingen  en  ras 
eller allmännare. Många fóreningar var i 
huvudsak jaktföreningar, men också hun-
daveln intog  en  central plats i stadgarna. 
Också beträffande sina medlemmar var 
föreningarna olika. Jakt och hundverk-
samhet hade sedan gammalt hört ihop, 
men det att kvinnorna kom med i verk- 

Organiserad hobbyverksamhet •  247  



samheten och att också sällskapshundar 
delvis godkändes visade på  en  social ut-
veckling.  

De  flesta associerade föreningarna 
hade lokal anknytning, men det fanns 
också de som strävade efter att samla 
intresserade på ett bredare område. Fö-
reningarnas framgång varierade, likaså 
deras samarbete med Kennelklubben. 
Från  Helsingfors  sett var spridandet av 
hundintresset positivt, trots att valen av 
styrelsen fórsvårades. Å andra sidan bid-
rog de associerade föreningarna till att 
splittra kennelverksamheten.  Karjalan  
Kennelldubi som grundats i februari  
1920  fórklarade sig arbeta fór all hunda-
vel i  hela  östra  Finland.  I mitten ay det 
följande decenniet strävade  Karjalan  
Kennelklubi efter att fungera som om den 
var självständig och fristånde från Ken-
nelklubben, men så småningom fick den 
samma ställning som de andra associera-
de föreningarna. I  Viborg  och i det övriga 
östra  Finland  ville  man inte erkänna att 
kennelverksamheten i  hela  landet styrdes 
endast från huvudstaden. 

I tjänstehundskretsar fórhöll man sig 
till Kennelklubben på samma vis som 
bland jägarna: det var ändamålsenligt att 
samarbeta fór att man skulle kunna ut-
veckla så bra och användbara hundar som 
möjligt. Tjänstehundsverksamheten in-
leddes när man efter de oroliga tiderna då 
landet blev självständigt och i synnerhet 
efter frihetskriget  ville  använda hundar i 
arbetet fór att skydda den lagliga sam-
hällsordningen. Denna verksamhet pas-
sade bra i  1920-1930-talets allmänna at-
mosfär både som fritidsintresse för män-
nen och som myndighetsverksamhet. För 
Kennelklubbens  del  var det ändamålsen-
ligt att tjänstehundar infördes i stambo-
ken och deltog i prov och utställningar, 
eftersom detta vidgade klubbens verk-
samhetsfält och samtidigt gav det klub-
ben  en  halvofficiell ställning. Tjänste- 

hundarna tilldrog sig också publikens int-
resse. 

Det fanns många slag av tjänstehundar. 
Polishundsverksamheten återupptogs vå-
ren  1918,  då anslag beviljades fór inköp 
av  20  polishundar av olika raser från ut-
landet. I den provisoriska polisskolan i 
Helsingfors undervisades också i använ-
dandet av hundar, men på grund av  en  
rabiesepidemi under åren  1918-1919  fór-
lades polishundgården och -skolan till 
Vuoksenniska. Redan efter ett drygt år 
förflyttades skolan till Tavastehus, men 
verksamheten var ännu inte helt etable-
rad. Eldsjälen bakom skolan var den ivri-
ge kennelmannen och veterinären  Johan  
Broning, som under sin studietid i Dres-
den hade kommit i kontakt med bruks-
hundar. Han rekommenderade i tidning-
sartiklar hundar för polisen, fängelser, 
fórsvarsmakten och gränsbevakningen. 

Före andra världskriget använde för-
modligen varje armé sig av krigshundar.  
De  finländska krigshundarnas historia 
börjar år  1918,  då doktor  Johan  Broning 
började organisera bruket av hundar en-
ligt tyskt mönster. I de vitas högkvarter 
mottog man projektet med entusiasm och 
krigshundskolans verksamhet inleddes i 
Nyslott nära Brünings sommarvilla. Fin-
lands fórsta krigshundar, fyra schäfrar 
och två dobermannpinschrar, hann ut till 
fronten i Savolax i april och fortsatte dä-
refter till Karelen. Före krigets slut hann 
man dock inte grunda något särskilt 
krigshundkompani inom armén. Man 
hoppades att såväl Finska Kennelklub-
ben, fórsvarsmakten som skyddskårerna 
skulle utveckla krigshundsverksamhe-
ten. 

Jägarkapten  Väinö Kaski  föreslog i 
september  1918,  att det skulle grundas  en  
krigshundgård i anknytning till fórsvars-
makten. Där skulle rapport-, sanitets-, 
patrull- och vakthundar skolas. Projektet 
framskred först efter att  en  för ändamålet  
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tillsatt kommitté år  1923  ansåg att 
krigshundarna var nödvändiga. Kommit-
tén föreslog att endast schäfrar skulle an-
vändas inom försvarsmakten, men ansåg 
också att det var skäl att utreda den hog-
ländska rasens användbarhet. Efter några 
mellanfaser grundades ett till jägarbriga-
den anknutet krigshundkompani och 
fr.o.m. år  1925  skedde utbildningen vid 
Krigshundgården, dvs. krigshundskolan. 
Försvarsmakten hade ett intensivt samar-
bete med Kennelkubben. Krigshund-
kompaniets hundar och män deltog i 
Kennelklubbens prov och Kennelklub-
bens regler användes i fórsvarsmaktens 
prov. Tjänstehundsprov anordnades i 
september  1934  i samarbete mellan fórs-
varsmakten och Kennelklubben. Gene-
ralstaben önskade ett så intensivt samar-
bete som möjligt med Kennelklubben ef-
tersom fórsvarsmakten inte ensam kunde 
skapa  en  allmän tjänstehundsreserv. 

Krigshundarna var inte heller främ-
mande för Kennelklubben, ty i ârsskiftet  
1921-1922  grundades  Suomen Årmeija-
Koira Yhdistys,  som genast sökte samar-
bete med Kennelklubben. Verksamheten 
avtynade redan efter ett par år, men åte-
rupplivades i  Viborg  år  1929.  Krigs- 

hundsfóreningar grundades på många 
håll i landet, oftast i närheten av någon 
garnison. 

Också skyddskårerna intresserade sig 
för hundverksamheten. I Helsingfors 
grundades på 1920-talet  en  skild Krigs-
hundsskyddskår. Skyddskårernas hund-
verksamhet var nära anknuten till Ken-
nelklubben, som också understödde 
verksamheten finansiellt. Öckså gränsbe-
vakningshundarnas verksamhet var väl-
bekant inom Kennelklubben. Samarbetet 
mellan staten, dvs. försvarsmakten, 
gränsbevakningen och polisen, den hal-
vofficiella skyddskåren och de övriga 
inofficiella föreningarna var mycket in-
tensivt och intensifierades ytterligare i 
början av 1930-talet. 

Finska Kenneklubben hade fram till 
början av 1930-talet uppnått  en  etablerad 
och ansedd ställning i det finländska 
samhället. I hundvärlden ifrågasattes 
dess auktoritet endast av  Karjalan  Ken-
nelklubi.  Den  internationella verksamhe-
ten hade utvecklats betydligt. Å andra 
sidan var Kennelklubben till sitt med-
lemsantal rätt liten och i sitt åskådnings-
sätt både  en  gammalmodig och elitistisk 
fórening. 
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SPLITTRINGENS TID 

På skilda vägar 

År  1934  grundades  Suomen  Kennelliitto,  
en  parallellorganisation till Finska Ken-
nelklubben.  Den 28  april  1934  samlades 
några hundmän i Tavastehus för att dis-
kutera grundandet av  en  finskspråkig 
kennelklubb. Mötet valde  en  femmanna-
kommitte, vars ordfórande var  Yrjö  Pip-
pingsköld.  En  knapp månad senare, den  
26  maj, hölls i Helsingfors ett större 
möte, där man enhälligt ansåg att Kenne-
klubbens stadgar var fór stela och ålder-
domliga. Öm inte Kennelklubben gick 
med på att revidera sina stadgar var mö-
tesdeltagarna beredda att grunda  en  ny 
organisation. 

Mötena kom som  en  överraskning. 
Visserligen hade det funnits konflikter 
och meningsskiljaktigheter inom Ken-
nelklubben och missnöje med styrelsen, 
men den allmänna upprorsstämningen 
var ny. Kennelklubben uppfattades inte 
vanligtvis som svenskspråkig. På Ken-
nelklubbens möten talades både finska 
och svenska, publikationerna var tvåsp-
råkiga, protokollen och allt annat papper-
sarbete sköttes på någotdera språket och 
många annonsörer lät oberoende av språ-
ket trycka sina annonser i den tidskrift 
som närmast skulle utkomma. Språkpoli-
tiken syntes inte i Kennelklubbens verk-
samhet före mötet i Tavastehus. Också 
påståendet om stadgarnas ålderdomlighet 
var nytt. T.ex. i Tammerforsregionen, där 
hundintresset var starkt, ansåg sig de lo-
kala föreningarna vara berättigade till  en  
plats i styrelsen, men någon principiell  

tvist hade inte förts angående repre-
sentationen.  Det  enda stadgeändrings-
förslaget som framlagts före april  1934  
gällde årsmötets tidpunkt. 

Kennelklubbens fórflutna var alltså 
inte direkt och inte heller av handlingarna 
att döma sådant som den nya or-
ganisationens sysslomän  ville  se  det. Å 
andra sidan fanns det drag i Kennelklub-
bens verksamhet som kan ha irriterat 
landsortsmedlemmarna. Internationali-
seringen hade inletts före upprorsmötet.  
Det  är dock svårt att säga huruvida man i 
södra Tavastland kände till att Kennel-
klubbens styrelse några dagar före mötet 
i Tavastehus hade beslutat ansluta sig till 
det tyska fórbundet Reichsverband fiir 
das  Deutsche  Hundeverein och höra sig 
för om ett eventuellt medlemskap i det 
internationella hundavelsförbundet Fé-
dération Cynologique  Internationale  
(FCI). Dessa utländska kontakter kunde 
eventuellt anses gynna Kennelklubbens 
huvudstadsmedlemmar mer än landsorts-
medlemmarna. 

Mötet i Tavastehus kan emellertid an-
ses  vara  en  direkt fóljd av Kennelklub-
bens årsmöte den  27  mars  1934.  På mötet 
gjordes flera svåra personval efter att 
ordföranden  Kalle  Rikala och sekretera-
ren  Ivar  Ekberg  avgått. Till ny ordföran-
de valdes doktor  Markus  Kjöllerfeldt, till 
vice ordförande doktor  Tauno Putkonen  
och till sekreterare banktjänsteman  Paul  
Klinge.  Därefter uppstod  en  svår situati-
on i valet av styrelseledamöter: huvuds-
taden var överrepresenterad. Efter över-
läggningar avstod Rikala från sin plats i  
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styrelsen till förmån fór  en  representant 
fór landsbygden. Valet av redaktion och 
redaktör för den finskspråkiga tidskriften 
var ännu svårare. På mötet gjordes dessu-
tom två förslag till ändring av stadgarna, 
men efter omröstning uppsköts de till föl-
jande årsmöte. 

Splittringen av Kennelklubben förkla-
rades på sin tid på många olika sätt, men 
främst som  en  följd av konflikten mellan 
landsbygden och huvudstaden. Motsätt-
ningarna ansågs ha uppstått under  en  lång 
tidsperiod trots att de kom upp till ytan 
fórst nu. Utgående från medlemskårens 
fórdelning kan man dock ge  en  annan 
tolkning. Siffrorna gör gällande att Ken-
nelklubben blivit  en  landsomfattande or-
ganisation, som vid splittringen hade  49  
associerade fóreningar. Åv dessa var en-
dast Jaktklubben Halali i Åbo och Peder-
söre-Nejdens Stövarklubb svenskspråki-
ga. I de flesta fóreningarnas namn fanns 
ordet jakt, av vilket man kan dra den 
slutsatsen att de finskspråkiga jägarna 
mangrant hade anslutit sig till Kennel-
klubben. Det var deras fórtjänst att Ken-
nelklubben blivit landsomfattande. 

Kennelklubben grundades ursprungli-
gen av några enskilda hundintresserade, 
men år  1934  fanns det redan  213  kennel-
namn inom Kennelklubben. Dessa förde-
lade sig annorlunda än de associerade 
föreningarna, eftersom t.o.m.  141,  dvs.  
66,2  % var antingen svenskspråkiga eller 
hade ett utländskt namn, medan bara  60,  
dvs.  19,2  % var finskspråkiga och  12  
kennlar inte kunde uppdelas på språklig 
grund. Åttiofem kennlar uppgav adress i 
Helsingfors, sextiotre i någon annan stad 
och sextionio på landsorten.  De  dåvaran-
de helsingforsarnas andel var således  
38,1  %, men om man betraktar Helsing-
fors i sin nuvarande storlek och inberäk-
nar också  Esbo  och Helsinge, stiger hu-
vudstadsregionens andel till ca  50  %. 
Dessa siffror understöder påståendet om 

att Kennelklubben hade svenskspråkig 
majoritet.  En  slutlig tolkning kan dock 
ges först senare utgående från i vilken 
riktning och med hurudana resurser de 
båda föreningarnas verksamheter utvec-
klas. 

Kennelverksamhetens uppdelning år  
1934  skedde snabbt, men Kennelklub-
bens representanter ville trots det ännu 
förhindra  en  splittring. Ivar  Ekberg  väd-
jade i maj för ett fortsatt samarbete. Han 
påminde om splittringsförsöken under 
gångna perioder: eftersom  en  uppdelning 
inte då ansågs ändamålsenlig skulle 
enigheten bibehållas också i fortsättnin-
gen. Inom Kennelklubben fördes ännu 
följande år  en  bred och hetsig diskussion, 
när Kennelklubbens styrelse, trots att 
Kennelliitto redan grundats, fórsökte 
stoppa splittringen och förnya stadgarna 
så att de skulle tillfredsställa också lands-
bygden. Man var rädd att medlemskåren 
skulle splittras ytterligare. Enighetens 
förfäktare och i synnerhet de svensksprå-
kiga såg själviskhet och grälsjuka som 
orsak till splittringen.  De  finskspråkiga 
betonade å sin sida att tiderna förändrats 
- det finska språket och landsbygdens 
önskemål måste beaktas. 

Ur Kennelliittos synvinkel sett var or-
sakerna till den nya organisationens 
grundande allmänna i  Finland:  motsva-
rande utveckling hade skett fór läkarnas, 
Martornas och sjuksköterskornas  del.  Or-
sakerna stod att finna dels i landsbygdens 
uppsving, dels i förändringarna i språk-
förhållandena, men också i det att Ken-
nelklubben inte böjde sig för landsbyg-
dens krav på stadgeändringar. På Kennel-
klubbens årsmöte den  8  mars  1935  vägra-
de mötet med rösterna  57  mot  31  att ens 
behandla det fórslag till stadgeändring, 
som skulle ha gynnat landsbygden, och 
detta innebar att Kennelklubben splittra-
des. Från och med våren  1935  fanns det 
två sinsemellan tävlande landsomfattan- 
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de kennelorganisationer i  Finland.  Suo-
men  Kennelliittos konstituerande möte 
hölls den  16  mars  1935  i Helsingfors, då  
en  interimsstyrelse utsågs. 

Gamla mål och nya  

De  två kennelorganisationerna i  Finland  
hade mål som både påminde om varandra 
och som tydligt avvek från varandra. 
Båda hade givetvis hundavel som mål, 
den nya organisationen Kennelliitto ville 
"verka som centralorganisation för de 
finska kennelintresserade och främja 
uppfódningen och bruket av renrasiga 
hundar". Öckså sina medel — anordnan-
det av utställningar och prov samt utgi-
vandet av  en  stambok och ett språkrör - 
tog Kennelliitto av Kennelklubben, lik-
som sin hemort Helsingfors. Kennelklub-
bens stadgar innehöll samma principer, 
men de var vidare formulerade. Kennel-
klubben ville väcka intresset fór uppfód-
ningen, främja aveln av renrasiga hundar 
och verka för utvecklandet av hundarnas 
duglighet i jakt och i annat bruk.  

Den  nya organisationen ville naturligt-
vis samla så många anhängare och med-
lemmar som möjligt. Samtidigt ville den, 
med erfarenheterna från de gångna år-
tiondena i gott minne, bygga upp  en  or-
ganisation, inom vars krets konflikter 
kunde undvikas. För att nå dessa mål ville 
man göra Kennelliitto till ett fórbund av 
kennlar. Förhoppningarna grusades ty-
värr då det inte fanns föreningar som var 
lämpade att bilda  en  centralorganisation. 
Största delen av det tidigare kennelarbe-
tet hade gjorts inom jaktfóreningarna, 
men de var tvåspråkiga och skulle därför 
knappast ansluta sig till den nya ensprå-
kigt finska organisationen. Å andra sidan 
fanns det många privata kennelintresse-
rade som inte hörde till någon förening 
och som nu ville komma med. Av prak- 

tiska skäl måste Kennelliitto därför till  en  
början godkänna såväl föreningar som 
privatpersoner som medlemmar. 

Vid organiserandet av sin administrati-
on diskuterade Kennelliittos grundare 
också de olika hundrasernas utvecklande. 
Örganisationens gemensamma ärenden 
måste kunna avgöras så friktionsfritt och 
enhetligt som möjligt, däremot var utvec-
klandet av de enskilda raserna fórbehållet 
dem som var intresserade av dessa raser. 
Eftersom rassektionerna ansågs ha bidra-
git till konflikterna inom Kennelklubben 
- huvudstadens sällskapshundsmännis-
kor hade fórhalat jakthundsivrarnas arbe-
te - var det enligt Kennelliittos stadgar 
möjligt att grunda endast kretsar för olika 
raser. 

Kennelklubben fortsatte sin verksam-
het i enlighet med sina vedertagna princi-
per. I artiklar i Kennelklubbens Tidskrift 
försäkrades att verksamheten också i 
fortsättningen skulle vara tvåspråkig och 
landsomfattande. Utgångspunken fór ar-
betet var intresset för, erfarenheten av, 
mångsidig sakkunskap om och absolut 
opartiskhet i kennelverksamheten. Ållt 
detta kom till synes på två sätt: för det 
fórsta var Kennelklubben strikt tvåsprå-
kig, den utgav  Åikakauskirja  på finska 
och Tidskrift på svenska. Publikationer-
na var inte identiska utan varje medlem 
förväntades läsa båda. Protokollen fördes 
emellertid på finska. För det andra sträva-
de klubben efter att internationaliseras: 
finländarna måste undvika att bli isolera-
de.  

Suomen  Kennelliittos mål var motstri-
diga. Å ena sidan var målet  en  kennel-
verksamhet av samma typ som idkats i  
Finland  redan i decennier, men samtidigt 
ville man erövra  en  så stor  del  av de 
tidigare aktiva kennelmänniskorna som 
möjligt. Å andra sidan måste arbetet på-
börjas från grunden. Föreningen lockade 
också till sig hundintresserade som inte  
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tidigare varit organiserade. Samtidigt var 
den starkt förankrad i finskheten och i det 
finska språket: föreningen var strikt ens-
pråkig och den anammade sitt födelsede-
cenniums nationella, politiskt färgade 
mål. Kennelliitto ville också erbjuda sin 
medlemskår så mångsidig information 
om hundar som möjligt, både om histori-
en och om de olika raserna. Vid sidan av 
detta intresserade man sig fór såväl 
hundpsykologi som hundarnas samhälle-
liga ställning. Det internationella intres-
set var riktat mot de nordiska länderna. 

Resurser och medel 

Ekonomiska förutsättningar  

De  konkurrerande organisationernas ut-
gångspunkter avvek klart från varandra. 
Kennelklubben hade flera decenniers er-
farenhet och styrkan av traditionerna me-
dan Kennelliitto brann av iver att skapa 
något nytt. Öckså de ekonomiska resur-
serna var olika. Trots att Kennelklubben 
aldrig koncentrerat sig på att samla in 
medel eller öka sin fórmögenhet stod 
dess ekonomi på stadig fot. Budgeten för 
år  1935  uppgick till ca  226 000  mark.  De  
största inkomsterna väntades från med-
lemsavgifterna -  1 100  medlemmar å  70  
mark - och från stamboken. Man räknade 
också med inkomster från annonser, rän-
tor, utställningar och statsunderstöd. På 
utgiftssidan stod kostnaderna för stambo-
ken och tidskrifterna, biblioteket och 
hundproven samt redaktörernas, kamre-
rens, sekreterarens och skattmästarens 
löner. 

Kennelliitto hade inte ärvd egendom 
att falla tillbaka på, så dess ekonomi mås-
te byggas upp på annat sätt.  Haarla  pap-
persfabrik lovade bidra med papper och 
bekosta tryckningen av publikationerna 
de fórsta två åren. Åvgift uppbars fór  

tryckning av uppgifter i stamboken. 
Medlemsavgiften för privatpersoner var  
50  mark och för föreningar  25  mark, men 
största delen av arbetet finansierades 
med de stiftande medlemmarnas avgift 
på minst  500  mark. Därutöver fick man 
inkomster från stamboken, jaktprovspro-
tokoll och -formulär samt annonser. Ut-
gifterna var betydligt mindre än inkoms-
terna, så den nya fóreningens verksamhet 
hade startat i ekonomiskt gynnsamma 
tecken. Men trots framgångarna oroade 
man sig fór året  1936. 

De  ledande personerna 

Kennelklubbens ordfórande år  1934  dok-
tor  Markus  Kjöllerfeldt efterträddes år  
1935  av vicehäradshövding  Harald Lind-
blad.  Parallellorganisationens grundande 
ledde också i övrigt till att strukturen på 
Kennelklubbens styrelse ändrades. Ånta-
let ledamöter i styrelsen minskades med 
två. Viceordföranden, doktor  Tauno Put-
konen  byttes ut mot fiskeribiolog  Viljo 
Jääskeläinen,  medan läraren G. Stormåns 
och doktor Uno  Tötterman  behöll sina 
platser i styrelsen.  Åv  landsortsmedlem-
marna omvaldes endast doktor G.  Jensen  
från  Åbo,  medan köpman  Åntti  Åirio från 
Björneborg och direktör Fr. Carlsén från  
Viborg  efterträddes av doktor  Lauri  
Malmgren från Ålavo och ingenjör  Niilo  
Hermonen från Vasa. Ledamöterna kom 
således till största delen från  Helsingfors  
eller Österbotten, i synnerhet när också 
suppleanterna kapten  Gustaf  Degerstedt 
och vicehäradshövding Uno  Wikman  
kom från huvudstaden. Endast apoteka-
ren  V.  Helve från Värtsilä representerade 
östra  Finland.  

Till fóreståndare för Kennelklubbens 
kansli och bibliotek och till stamboksfö-
rare valdes direktör C.  Palmgren,  som 
senare avgick på grund av oegentligheter. 
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Redaktionskommitten leddes av friherre  
Bertel  Sebastian  Gripenberg  från  Åbo,  
övriga medlemmar var författaren  Bertel 
Gripenberg,  kontorschef C. E.  Pacius,  
Gustaf  Degerstedt och läkaren  Lauri  Hir-
velä  från Lahtis. Redaktör fór den finska 
tidskriften var lektor  Einar  Merikallio 
och fór den svenska tidskriften kans-
lichef  Ivar  Ekberg.  Dessa män repre-
senterade den finländska kennelvärlden 
rätt mångsidigt därigenom att de hade 
både förtroendeuppdrag och egna hun-
dar. Först år  1937  kom kvinnorna på le-
dande poster då överstinnan Rea  Hannula  
valdes in i redaktionskommittén; som 
uppfödare hade de redan tidigare deltagit 
i verksamheten. 

Eftersom  Suomen  Kennelliitto upps-
tod genom utträde ur Kennelklubben hör-
de  en del  av den nya organisationens le-
dare till de mest kända hundmännen från 
den äldre föreningen. Å andra sidan strä-
vade Kennelliitto från början efter att 
skapa  en  till antalet större och geografiskt 
bredare representation i styrelsen än den 
gamla fóreningen hade.  Den  äldre fö-
reningen ansågs  vara  för  Helsingfors-
centrerad och svenskspråkig. I kommit-
ten som tillsattes fór att planera verksam-
heten var endast sammankallaren magis-
ter  M.  Kivilinna  helsingforsbo. Tandlä-
karen  Yrjö  Pippingsköld från Tavastehus 
var den enda med ett svenskklingande 
tillnamn (som han senare bytte ut mot 
Parrukoski). Kommunalrådet  Åksel  Hai-
kio var från Pemar, polismästare  Eino  
Havas från  Kotka,  läraren Å. B. Halme 
från  Viborg,  överstelöjtnant E. Raappana 
från  Joensuu  och veterinären  Matti  Herva 
från  Tammerfors.  

Till interimsstyrelsen valdes kända 
kennelmän: prokuristen  Paul  Klinge  var 
fóre detta sekreterare i Kennelklubben, 
magister  Yrjö  Ylänne hade varit redaktör 
för Kennelklubin  Åikakauskirja  och dok-
tor  Kalle  Rikala och  Åntti  Tanttu var väl- 

kända och välmeriterade hundmän. Öck-
så doktor  Erik Becker,  bankdirektör  Eino  
Hevonpää och förbindelsechef  Torsten 
Raita  hade skaffat sig erfarenhet och me-
riter före mitten av 1930-talet. Viceord-
fórande i interimsstyrelsen blev bergsrå-
det K. Å.  Paloheimo  från  Riihimäki.  Sty-
relsen hade sammanlagt  13  medlemmar. 
Till tidskriftens redaktör valdes  Veli 
Mikkonen  och till redaktionskommittén  
Åntti  Tanttu,  Kalle  Rikala,  Erik Becker  
och boktryckeridirektör  Yrjö  Helme. 

Sitt fórsta fullmäktige valde Kennel-
liitto  i maj  1935  i förväntansfulla tecken. 
Fullmäktiget som samlades under led-
ning av K. A.  Paloheimo  hade  24  leda-
möter och var vald på geografisk grund. 
Ledamöterna från  Helsingfors  bildade 
styrelse, med undantag för doktor K. Ki-
vialho var de samma män som nämnts 
redan tidigare, dvs. Rikala, Tanttu,  Kivi-
linna,  Becker  och  Raita.  Norra Karelen 
hade två representanter i fullmäktiget,  
Ladoga-Karelen  en  och  Viborg  tre. Kym-
menedalen, S:t  Michel,  Kuopio, Tam-
merfors,  Tavastehus,  Jyväskylä,  Uleå-
borg,  Rovaniemi,  Satakunda,  Åbo  och 
Björneborg hade  en  representant var. 
Kennelliitto valde också  en  styrelse, vars 
ordfórande blev Rikala, viceordförande  
Kivilinna,  skattmästare Kivialho samt 
sekreterare och stamboksförare  Paul  
Klinge.  

Både Kennelklubben och Kennelliitto 
strävade efter att välja experter och pålit-
liga hundmän till såväl förtroendeupp-
dragen som till de avlönade tjänsterna. 
Bådas administration bestod av två or-
gan. Kennelklubbens styrelse var mindre 
än Kennelliittos fullmäktige, men med-
lemskapet i styrelsen var jämnt fördelat 
mellan huvudstaden, landsbygden och de 
tre sektionerna. Kennelliittos fullmäktige 
strävade efter att  vara  landsomfattande. 
Lokal representation ansågs viktigare än 
representation enligt ras.  Åv  praktiska  
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skäl leddes Kennelliitto dock huvudsa-
kligen från huvudstaden. Båda kennelor-
ganisationemas ledning var nästan helt i 
händerna på män. 

Medlemskårerna  

Den  konkurrerande kennelorganisa-
tionerna strävade självfallet efter att be- 
fästa sina positioner genom att skapa  en  
så stor medlemskår som möjligt. Kennel-
klubben riktade allmänna upprop till sina 
medlemmar, lät trycka blanketter fór rek-
rytering av medlemmar och utvecklade 
sin publikationsverksamhet. Medlems-
tidskriften utkom fr.o.m. år  1936  med tio 
nummer  per  år på båda språken. Kennel-
klubben ville värna om båda språkgrup-
perna, huvudstadsregionen och lands-
bygden och båda könen. Man riktade sig 
till såväl vana hundmänniskor som till 
nybörjare. 

Det fórsta året  (1935)  det fanns två 
kennelorganisationer i landet meddelade 
Kennelklubben att den hade  5  heders-
medlemmar och  6  korresponderade med-
lemmar,  1  kallad medlem och  92  ständiga 
medlemmar samt  1 100  årsmedlemmar. 
Medlemsantalet var således  1 204.  Före 
vinterkriget hade Kennelklubben  3  he-
dersmedlemmar och  7  korresponderande 
medlemmar,  1  kallad medlem och  87  
ständiga medlemmar samt  923  årsmed-
lemmar. Grundandet av  Suomen  Kennel-
liitto  decimerade således Kennelklub-
bens medlemskår, men inte på något av-
görande sätt. Medlemskåren repre-
senterade fortfarande det finländska sam-
hällets högsta skikt, på båda sidor om 
språkgränsen. 

Som nygrundad organisation var  Suo-
men  Kennelliitto mycket aktivare och ag-
gressivare i rekryteringen av medlemmar 
än Kennelklubben. Kennelliitto önskade 
värva medlemmar framför allt bland jä- 

garna, men också det täckare könet var 
välkommet. För medlemsvärvningen 
skapade man ett nät av ombudsmän och 
började trycka broschyrer.  Den  entusias-
tiska kampanjen gav snart resultat, den 
nya organisationens medlemsantal steg 
snabbt och den blev på några år större än 
Kennelklubben. I sin tredje tidskrift med-
delade Kennelliitto att antalet medlems-
föreningar var  49  och stiftande medlem-
mar  79  samt årsmedlemmar  607.  Målet 
var att höja antalet medlemmar till  1 100.  
Detta mål nåddes nästan, under ett år 
lyckades man värva  1 076  medlemmar. 
Vid slutet av år  1939  hade organisationen 
redan  85  stiftande medlemmar och  1 761  
årsmedlemmar.  Den  finskspråkiga ken-
nelorganisationen var således före krigen 
nästan två gånger så stor som den äldre 
Kennelklubben.  Den  var också för-
vånansvärt urban, trots att helsingfors-
bornas andel var endast  13,2  %. Å andra 
sidan ökade landsortens andel före kri-
get: för den nya organisationen var det 
enklast att först vinna understöd i Hel-
singfors och de andra städerna och först 
senare på landsorten. 

Resultat 

Målet för båda organisationerna var att 
både vinna ett så stort understöd som 
möjligt och att göra framsteg inom avel-
sarbetet. Finska Kennelklubben fórlora-
de före krigen  en  knapp femtedel av sina 
personmedlemmar, men också ett stort 
antal av sina associerade fóreningar, of-
tast jaktföreningar. Före splittringen år  
1934  hade Kennelklubben  48  associerade 
fóreningar, av dem var  22,  dvs. nästan 
varannan, borta redan fóljande år.  De  fö-
reningar som utträdde var till största de-
len från Karelen. Endast några förenin-
gar, främst från södra och västra  Finland,  
anslöt sig. Många av dem som anslöt sig 

Splittringens tid •  255  



till Kennelklubben var tvåspråkiga eller 
svenskspråkiga och de var av namnen att 
döma oftast kennelfóreningar, inte jakt-
föreningar. Endast  17  av de fóre krigen 
associerade föreningarna fórblev Ken-
nelklubben trogna. Före krigen hade 
Kennelklubben allt som allt  24  finsksprå-
kiga,  6  svenskspråkiga och  2  tvåspråkiga 
associerade föreningar.  

Den  finländska kennelverksamheten 
var till största delen överlappande. Över 
två tredjedelar av Kennelklubbens asso-
cierade medlemsföreningar var fóre an-
dra världskriget medlemmar även i Ken-
nelliitto. Endast  20  av Kennelklubbens 
associerade fóreningar fungerade enbart 
inom Klubben.  En  stor  del  av dessa var 
svenskspråkiga och  en  stor  del  var unga, 
grundade först efter splittringen. Endast 
fem av de fóreningar som var associerade 
med Kermelklubben år  1934  kvarstod 
som medlemmar av endast Klubben.  

Suomen  Kennelliitto växte sig före an-
dra världskriget större än den äldre or-
ganisationen. Till och med år  1939  hade  
102  lokala fóreningar anslutit sig till 
Kennelliitto. Dessa var alla finskspråkiga 
och de flesta var jaktföreningar, endast 
några var enligt namnet avels- eller ken-
nelfóreningar. Åv Kennelliittos med-
lemsfóreningar hörde ca  40  %, dvs.  39  
stycken också till Kennelklubben. Till 
den nya organisationen anslöt sig redan 
det fórsta året  19  sådana fóreningar som 
lämnat Kennelklubben. Tio föreningar 
hörde hela tiden till såväl den äldre Ken-
nelklubben som den nya organisationen 
Kennelliitto. 

Dessa dubbelmedlemskap yisar att 
medlemskåren inte alls var så skarpt de-
lad i två läger som den vid skapandet av 
den nya organisationen såg ut att vara. 
Övergångarna från Kennelklubben till 
Kennelliitto var dock betydande.  En  mer 
betydelsefull faktor än tudelningen var 
att man lyckades få jaktföreningar och  

andra kretsar som inte tidigare hört till 
kennelorganisationen med i hundverk-
samheten: över  60  % av medlemsfö-
reningarna var nya. 

Siffrorna ger dock  en  alltfór positiv 
bild av utvecklingen, ty fórhållandet mel-
lan den äldre och den nya organisationen 
kan utgående från korrespondensen bet-
raktas som hetsigt, ja rent av stridslystet, 
i synnerhet i Satakunda och Karelen. 

Verksamhetsformerna 

Kennelklubben hade redan vid ingången 
av 1930-talet vedertagna verksamhets-
former och den hade hunnit skapa  en  hel  
del  regler och rasbeskrivningar för de in-
hemska hundraserna finsk spets och stö-
vare. Stadgar hade utarbetats för sek-
tionema, reglemente fór stamboken, reg-
ler för hundutställningar, prov och cham-
pionat samt direktiv för domare. Senare 
tillades stadgarna fór den internationella 
kennelorganisationen FCI (Federation 
Cynologique  Internationale)  och reglerna 
för internationellt championat. 

Trots traditionerna höll Kennelklub-
bens regelsamling ännu på att växa fram 
före andra världskriget. Från och med år  
1935  fick det internationella samarbetet  
en  allt mer framträdande plats inom verk-
samheten och därfór måste reglerna fór 
stamboken och utställningarna revideras 
och kompletteras i enlighet med interna-
tionella krav. Internationaliseringen led-
de också till att rasbeskrivningarna fóren-
hetligades. För det andra reviderades och 
uppmjukades stadgarna så att medlem-
marna utanför huvudstadsregionen skulle 
få  en  bättre representation i Kennelklub-
bens styrelse. Enligt stadgarna som an-
togs på årsmötet i mars  1936  kunde klub-
bens medlemmar bilda sektioner på sam-
ma sätt som förut och föreningar som 
idkade hundavel kunde delta i Kennel- 
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klubbens verksamhet som associerade 
föreningar. Nytt var att landsortens bety-
delse lyftes fram.  De  lokala associerade 
föreningarna kunde av styrelsen få tills-
tånd att bilda lokala styrelser i landska-
pen. Lokalstyrelser bildades också snart i 
Egentliga  Finland,  Satakunda och  Ny-
land.  Varje sektion och lokalstyrelse fick  
en  plats i Kennelklubbens styrelse. På 
samma årsmöte reviderades många andra 
av kennelverksamhetens grundstadgar, 
bl.a. reglerna fór utställningar och prov, 
reglementet fór stamboken, championat-
reglerna, kompetensregler fór prisdoma-
re samt reglerna fór stövarprov och tjäns-
tehundsprov. Senare gavs bl.a. rekom-
mendationer om de finskspråkiga kenn-
lamas namnformer. 

Kennelliitto måste självfallet bilda sitt 
eget regelsystem. Kennelliitto utgick 
dock från den grund som Kennelklubben 
lagt, eftersom den nya organisationen an-
såg sig ha bildats endast på språklig 
grund, inte för att ändra på kennelverk-
samhetens allmänna principer. På årsmö-
tet i maj  1935  godkändes regler för både 
hönshunds- och tjänstehundsprov. Ken-
nelliittos regler fór hönshundsprov utar-
betades genom att översätta, omarbeta 
och utöka Kennelklubbens endast på 
svenska utgivna regler fór fältprov med 
hönshundar. Kennelliitto tillämpade reg-
lerna också på skogsprov. Kennelliitto 
antog också Kennelklubbens regler fór 
prov med tjänstehundar som sådana. 
Reglerna var rätt så detaljerade och om-
fattade rapport-, patrull-, sanitets-, polis-
och draghundar. Dessa regler förnyades 
år  1939.  

Öckså stamboksreglementet godkän-
des på årsmötet  1935.  Ordningen på klas-
serna var fóljande: finsk spets, finsk stö-
vare, övriga jakthundsraser och tjänste-
hundar. Kennelliitto ville på detta sätt  

framhäva de inhemska rasernas ställning. 
I stamboken kunde införas endast hundar 
som hörde till  en  erkänd ras och yars 
fórfäder i två led funnits i någon av Ken-
nelliitto godkänd stambok eller om vilka  
en  godtagbar utredning kunde företes. 
Kennelliittos styrelse hade dessutom rätt 
att i stamboken införa också  en  hund som 
inte uppfyllde dessa villkor. Eftersom 
Kennelklubbens regler var av samma typ 
godkände Kennelliitto Kennelklubbens 
stamboksuppgifter. 

Hösten  1935  antog Kennelliitto regler 
fór hundutställningar och fór cham-
pionat. Senare diskuterades dessa regler 
mycket, likaså reglerna fór jakhunds-
prov. Reglerna fór spets- och stövarprov 
samt reglerna for överdomare uppgjordes 
genom att bearbeta Kennelklubbens 
motsvarande regler. Resultatet var över-
raskande: i synnerhet proven med stövare 
ansågs vara lättare än Kennelklubbens. 
Medlemskåren var också i övrigt miss-
nöjd med reglerna och deras förnyande 
diskuterades i många år. 

Påståendet om att stövarproven var för 
lätta torde ha varit  en  orsak till att Finska 
Kennelklubben inte godkände de pris 
som vunnits på Kennelliittos utställnin-
gar och i Kennelliittos prov. Från och 
med år  1936  godkände inte heller Ken-
nelliitto i sin tur Kennelklubbens motsva-
rande resultat. Denna brytning var bekla-
glig, men å andra sidan kan den anses ha 
bidragit till att de två organisationerna nu 
fritt kunde utveckla sina egna regler. Ef-
ter ett digert arbete hann Kennelliitto 
godkänna sina regler fór stövarprov strax 
före andra världskriget. Kennelklubben å 
sin sida hann förnya rasbeskrivningen för 
stövare. Tävlingen mellan de två or-
ganisationerna ledde till att särskilt stö-
varaveln gick i två riktningar. 
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DEN FINNLÄNDSKA 
KENNELVERKSAMHETENS 
UTVECKLING PÅ 1930-TALET 

Blandras och ren ras  

Finland  var före andra världskriget ett 
lantbruksdominerat land. Majoriteten av 
befolkningen bodde på landsbygden, 
t.ex. år  1934  då kennelverksamheten tu-
delades bodde knappt  770 000  i städerna 
och nästan  3  miljoner på landsbygden. I 
landet fanns ca  357 000  hästar och nästan  
1,3  miljoner mjölkkor och antalet steg 
under  hela  årtiondet. År  1939  fanns det i 
medeltal  10,1  finländare  per  häst och en-
dast  2,0  finländare  per  nötkreatur. Hun-
darna betraktade inte som nyttodjur vär-
da att statistikföras, endast som beskatt-
ningsbar lyx. Hundmängden kan således 
uppskattas endast utgående från skatte-
längderna. År  1933  beräknades det finnas  
103 496  skattebelagda hundar i  Finland,  
men det är omöjligt att uppskatta hur 
många hundar som undvek skatt.  Det  
gick således  34  finländare  per  skattelagd 
hund, således var hundarna betydligt säll-
syntare än boskap. Mest hundar fanns det 
i Viborgs län, minst i S:t  Michels  län. När 
således i medeltal varannan finländare 
ägde  en  ko och var tionde  en  häst, ägde 
bara var trettionde  en  hund. Om skattes-
tatistiken är att lita på minskade hundä-
gandet under 1930-talet, år  1939  räknade 
man endast  95 300  hundar. Eftersom 
folkmängden hade ökat fanns det nu över  
40  finländare  per  hund.  

Det  är omöjligt att säga exakt  en  hur 

stor  del  av alla hundar i  Finland  före 
andra världskriget som var rashundar och 
som omfattades ay kennelverksamheten. 
Både Finska Kennelklubben och  Suomen  
Kennelliitto upprätthöll medlemsregister 
endast över hundägare och uppbar inte 
medlemsavgift enligt hur många fyrfota 
var och  en  ägde. Båda fórde stambok. I 
stamboken antecknades rasvis hundens 
namn, dess registernummer, ägare och 
eventuella uppfödare, hundens födelse-
tid, far och mor samt de pris hunden 
eventuellt vunnit. Det var emellertid fri-
villigt att anmäla sin hund till stamboken 
och anmälningen var avgiftsbelagd. Det 
är svårt att uppskatta antalet hundar ock-
så av den anledningen att ägarna inte an-
mälde till stamboken när hunden avlidit. 
Öm man antar att medellivslängden på  en  
hund är ett tiotal år ägde Kennelklubbens 
och Kennelliittos medlemmar knappt  10 
000  rashundar, dvs. ca  10  % av alla hun-
dar i landet. Det sammanlagda antalet 
hundar är också svårt att beräkna, efter-
som de hundar som under de första åren 
efter splittringen infórdes i Kennelliittos 
stambok var samma som tidigare anteck-
nats i Kennelklubbens stambok. 

Kennelverksamheten organiserades i 
stort enligt trafikförbindelserna i landet, i 
synnerhet efter järnvägsnätet, både då det 
gäller fóreningarna och kennlarna. Ken-
nelarbetet hade nått hela landet redan 
före splittringen på 1930-talet, men den  
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Enligt den muntliga traditionen 
i polishundkretsar är detta 
Finlands första Schäferhane. 

konkurrerande organisationens grundan-
de spred intresset ytterligare. Till Ken-
nelklubben hörde naturligt nog ännu år  
1934  flest kennlar, dvs. registrerade upp-
födarnamn, från Helsingfors, men kenn-
lar fanns på över  60  orter i landet. Ken-
nelklubben miste under åren  1935-1936  
nästan  en  tredjedel av sina kennlar till 
den nygrundande organisationen. Några 
nya kennlar anslöt sig, så totalfórlusten 
var  en  femtedel av antalet för år  1934.  
Finskspråkiga Kennelliitto registrerade 
färre uppfödarnamn än Kennelklubben, 
fóre andra världskriget endast  73,  av vil-
ka  11  fanns i Helsingfors och de övriga 
jämnt fördelade på olika håll i landet. 
Under sina första år baserade Kennelliit- 

to sin verksamhet mer på jaktföreningar-
na än på de enskilda uppfódarna. Åv de 
enskilda kennelägarna övergick endast  
13  från Kennelklubben till Kennelliitto.  
En del  av dem var mycket kända hun-
duppfódare, t.ex. bröderna  Becker  och 
överstelöjtnant E. Raappana, men den 
finskspråkiga fóreningen lockade också 
nya hunduppfódare. Före andra världsk-
riget fanns det sammanlagt fler registre-
rade uppfödare än i mitten av 1930-talet 
trots att antalet kennlar inom Kennel-
klubben minskade. 

Kennelorganisationerna registrerade 
hundar i sina stamböcker på något olika 
sätt, men båda indelade hundarna i spet-
sar, jakthundar, hönshundar, spanielar,  
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terrier, tjänstehundar, vinthundar och 
sällskapshundar. I Kennelklubbens stam-
bok farms därutöver ett par retrievrar.  De  
till antalet största raserna var de inhems-
ka stövarna och spetsarna, men också  

schäfrar, strävhåriga foxterrier och andra 
terrier samt hönshundar och andra sälls-
kapshundar kunde räknas i hundratal. 
Många raser, t.ex. rottweilern, var ännu 
på 1930-talet sällsynta i  Finland.  

Tabell  1.  Hundar i Finska Kennelklubbens stambok  I935-1939.  

1935 1936 	I937 	1938 
(Hundar sammanlagt/av dem nya)  

1939  

spetsar 
finsk spets 107/71 85/61 68/43 58/40 71/55 
europeisk spets 19/I2 10/8 11/8 11/5 7/4 
norrländsk spets 3/2 7/5 6/4 I/1 
pomeranian  4/3 7/6 10/5 I5/I0 8/5 
chow-chow  2/2 1/- - 
laika 2/2 2/- 5/5 

hönshundar 
pointer 44/21 49/30 66/37 46/25 66/43 
engelsk setter 23/11 23/12 33/18 29/12 31/22 
irländsk setter 6/3 9/6 20/I8 14/I2 3I/24 
korthårig tysk hönshund 3/3 I/- 7/6 4/3 5/3 
strävhårig tysk hönshund  13/13 19/15 8/7 20/14 21/I4 
griffon  — tysk hönshund I/I 
gordon setter I/I I/- 
spanielar 
springerspaniel 3/1 7/5 7/4 3/2 3/2 
cockerspaniel  13/7 43/38 33/22 52/36 48/38 
king  charles spaniel - 1/1 

jakthundar 
finsk stövare 285/I47 232/I37 26I/I69 385/28I 338/226 
korsad stövare 217/I36 113/68 187/136 270/I86 217/139 
korthårig tax 8/6 11/71 8/14 7/2 23/I9 
strävhårig tax 3/2-4/45/27/5 
hamiltonstövare 2/2 - 
schillerstövare 4/4 - 

terrier 
släthårig foxterrier 4/2 5/4 I 4/ I0 I1/7 15/9 
strävhårig foxterrier I07/74 82/61 76/47 66/53 68/53 
irländsk terrier I6/14 5/2 I 4/ I3 7/4 2/2 
skotsk terrier  27/18 22/16 30/20 44/28 24/10 
kerry  blue terrier 8/5 - 
cairnterrier 9/5 12/6 8/3 8/4 
airedaleterrier 28/18 23/14 29/21 29/19 33/28 
sealyhamterrier 1/1 1/- 4/- 1/1 
irish blue terrier  4/1 2/I 
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skyeterrier - 1/1 8/6 
lakelandterrier 2/2 I/I - 
welsh terrier 

tjänstehundar 
dobermannpinscher  9/7  

- 

12/6 

1/1 

11/9 6/2 

-  

4/3 
riesenschnauzer  2/2  1/1 8/7 3/1 10/10 
collie (skotsk fårhund)  5/3  7/5 3/2 3/3 - 
schäfer (tysk vallhund)  120/109  130/97 86/55 108/85 54/42 
rottweiler  1/1  4/3 3/3 9/7 8/5 
puli 

vinthundar  
borzoi 

- 

13/9  

1/1 

12/10 

1/- 

9/3 6/3 3/- 
whippet  1/1- 
irländsk varghund  9/6 6/3 3/2 - 
saluki 

sällskapshundar 
grand danois  77/38 107/86 72/43 109/76 

1/1  

78/60  
S:t Bernhardshund  36/29 32/20 20/22 16/7 18/14  
newfoundlandshund  2/1 3/2 1/I 3/1 I/I  
old english  sheepdog 1I/1I 8/- 5/1 7/4 5/1  
engelsk bulldogg  3/1 I/-  -  1/1 2/1  
fransk bulldogg  I9/15 19/I4 19/8 16/I6 I9/I2  
boxer  11/7 15/12 26/20 26/2I 24/18  
stor pudel  2/2 1/- 8/2 5/3  
liten pudel  3/- 2/-  - 
schnauzer  26/18 45/37 42/20 22/14 55/42  
dvärgschnauzer  

dvärghundar 
dvärgpinscher  5/3 

5/5 

9/8 

7/4 

10/7 

4/I 

9/7 

9/4  

7/5  
dvärgaffenpinscher 1/- 
pekingese  10/5 3/1 6/2 I3/9 1/- 
japansk spets  1/-  -  2/2  
malteserhund -  2/2 I/- 4/3 4/3  
papillon 

retrievrar 
labrador 

-  

- 

1/- 

1/1 

1/-  

- 

- 

I/1 
golden retriever - - 1/1 
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Tabell  2.  Hundar i  Suomen  Kennelliittos stambok  1935-1938. 

1935 	I936 	1937 

(hundar sammanlagt/av dem nya) 

I938  

spetsar 
finsk spets  95 161/134 149/128 267/200  
samojedhund  6 4/3 4/1  
pommersk spets  1I 4/1 I1/10  3/- 
pomeranian  1 2/2 2/1 2/1  
norrländsk spets  1/1 1/- 
karelsk björnhund, register -  22 28  

jakthundar 
finsk stövare  
korsad stövare  

334 
I78 

395/302 
246/210 

420/280 
226/164 

735/467  
343/224  

schweizerstövare  2/2 1/1  - 
tax -  1/1  - 
korthårig tax - -  3/2 6/5  
strävhårig tax  

hönshundar 
pointer  6 6/4 

1/I 

5/1 

1/1  

12/9  
engelsk setter  22 32/20 32/15 33/13  
irländsk setter  10 14/I1 16/8 4/1  
korthårig vorstehhund  8 5/3 7/5 15/11  
strävhårig vorstehhund  

spanielar 
cockerspaniel 

14 

2 

I2/9 

3/3 

I5/12 

4/4 

12/7  

11/11 
springerspaniel  

tjänstehundar 
schäfer (tysk vallhund)  45 

1/1 

103/86 

1/1 

92/50 

4/2  

135/88  
dobermann  1 4/4 8/5 10/6  
collie (skotsk fårhund)  1/1  - 
riesenschnauzer  4/4 4/3  
rottweiler 

vinthundar 
irländsk varghund  

-  

2 

1/I  4/3  

1/1  
borzoi 

sällskapshundar 
boxer  

3 

3 

2/2 

6/5 

3/2 

5/3 9/6  
grand danois  I5 17/12 15/11 21/16  
S:t Bernhardshund  I6 15/13 I6/I2 8/5  
dansk bulldogg  2  - 
old english  sheepdog 1 4/4 6/2  
engelsk bulldogg -  1/1 1/1 2/1 
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fransk bulldogg 
schnauzer 
newfoundlandshund 

terrier 
strävhårig foxterrier 

3 

5 

3/3 
5/5 
-  

17/17 

2/2 
9/7 

17/13 

4/3 
16/15  

I/I 

30/21 
airedaleterrier 2 2/2 8/8 8/7 
irländsk terrier  1 1/1 1/1 1/1 
west highland white  terrier 1 2/1 1/- 2/2 
irish blue terrier 1/1 1/- 
skotsk terrier 2/2 1/1 
släthårig foxterrier - 3/3 

dvärghundar 
pinscher I - 1/1 2/1 
pekingese 2  2/1 2/I 4/1 
dvärgschnauzer - 4/4 
malteserhund - 1/1 

Konkurrerande hundarbete 

Spetshundar  

För bara  en  generation sedan ansågs det 
finnas endast tre hundraser på den fin-
ländska landsorten: spets, stövare och by-
racka.  Den  första rasbeskrivningen för 
spetshundar utarbetades redan på 1800-
talet, tidigare än fór någon annan ras. 
Också administrativt etablerades spets-
hundsarbetet tidigt: Kennelklubbens 
Spetssektion grundades redan år  1902.  
Årbetet präglades emellertid av menings-
skiljaktigheter rörande specialstamboken 
och tolkningen av provresultaten. Mot-
sättningarna rörde sig på det personliga 
planet och verksamheten försvårades yt-
terligare av sektionens ekonomiska prob-
lem. Trots problemen strävade Kennel-
klubbens efter att utveckla spetshundar-
na. Medlemskåren var inte stor, som lägst 
var medlemsantalet  9,  men före vinterkri-
get steg antalet medlemmar till  35.  Före 
vinterkriget grundades dessutom den 
konkurrerande spetsklubben  Suomen  
Pystykorvajärjestö. Nästan all spets- 

hundsverksamhet var finskspråkig. 
Det låga medlemsantalet avspeglade 

sig på proven. Få spetsprov arrangerades 
och till dem anmäldes ytterst fa hundar, i 
allmänhet dök samma hundar upp på pro-
ven. Spetshundsverksamheten koncent-
rerade sig på att anordna prov, spetsuts-
tällningar och allmänna utställningar, ut-
bilda domare samt införa hundar i såväl 
stamboken som specialstamboken. Man 
sökte också internationella kontakter och 
publicitet. Spetsproven godkändes i 
FCI:s program. Spetshundarna väckte 
intresse utomlands, i synnerhet i Eng-
land, där  26  hundar av rasen "Finkies" 
bedömdes på  en  stor internationell ut-
ställning år  1938.  

Spetsen hade ursprungligen utvecklats 
till  en  skällande fågelhund, men Kennel-
klubben ville utöka spetsens och med den 
besläktade hundars användningsmöj-
ligheter. Veterinären  Johan  Broning fäste 
år  1935  uppmärksamhet vid de svarta och 
robusta finska björn- och älghundarna 
samt särskilt vid den hogländska sälhun-
den, som höll på att dö ut. År  1938  togs 
initiativ till att rädda den karelska björn- 
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hunden, som  en  generation tidigare varit 
så allmän men som nu var nästan ut-
plånad.  Den  karelska björnhunden måste 
erkännas och registreras och rasbeskriv-
ning utarbetas fór den. Trots intresset för-
föll saken.  

Suomen  Kennelliitto lyfte fram spets-
hunden som den viktigaste finländska 
hundrasen — endast stövaren kunde tävla 
med den om det allmänna intresset. 
Spetshunden avbildades också i Kennel-
liittos emblem.  Den  nya organisationens 
spetsverksamhet grundade sig på mot-
svarande arbete inom Kennelklubben, 
men man ville också höja rasens  standard  
och förnya reglerna. Rasbeskrivningen 
ansåg man dock vara korrekt, men i  15  
års tid hade det grälats om hundarnas färg 
och rasen hade blivit lidande.  

Den  nya organisationens spetsarbete 
omfattade såväl vägledning av hundägare 
som utarbetande av regler fór prov. Reg-
lerna utarbetades utgående från  Åntti  
Tanttus och E. Raappanas arbete och 
åsikter. Tanttu framlade också tanken på  
en  specialstambok för spetshundar. Ken-
nelliittos bedömning av spetshundar an-
sågs strängare än Kennelklubbens. Föru-
tom färgproblemen ansågs spetsarna allt-
för anspråkslösa till exteriören, avels-
hanarna måste väljas noggrannare och 
kullarna gallras med omsorg. Resultaten 
från spetsproven var emellertid mycket 
goda. 

Kennelliittos spetsarbete utvecklades i 
två riktningar. Deltagarna i utställningar-
na och proven minskade,  en  orsak var 
kanhända den stränga bedömningen. 
Tillbakagången var dock tillfällig. Stand-
arden på utställningshundarna var emel-
lertid ojämn och utställarna ovana, men 
ett par år senare lyckades man bättre. Å 
andra sidan spreds intresset, men i två 
riktningar. Man funderade över nya an-
vändningsmöjligheter för spetshundarna: 
kunde  en  skällande fågelhund lära sig  

stå? Mer allmänt diskuterades om spet-
sen kunde användas i jakt på villebråd 
större än fåglar. Saken sågs också ur ett 
vidare perspektiv: vilka andra spetsraser 
fanns det utöver den finska spetsen?  

Den  livliga debatten fórdes utgående 
från magister K. J. Suvenvuos ledare i  
Suomen  Kennelliiton  Julkaisu  1936.  Han 
fórespråkade ett värnande om de inhems-
ka hundraserna. Han krävde  en  utvec-
kling av såväl den karelska björnhunden, 
den lapska renhunden som den hogländs-
ka sälhunden.  Den  karelska björnhunden 
kunde passa väl i älgjakt och den lapska 
hunden och sälhunden som vakthundar 
också i södra delen av landet.  Yrjö  Ylän-
ne å sin sida presenterade sexton olika 
spetsraser i sin hundbok Koirakirja. 

Det allmänna intresset fór de inhemska 
hundraserna ledde till att det redan på  
Suomen  Kennelliittos fórsta utställning i 
maj  1936  deltog tre karelska björnhundar 
och  en  lapsk renhund. På utställningen i 
Sordavala i augusti  1936  visade fórvalta-
ren Ölof  Berg  hela sju björnhundar; han 
hade redan tidigare gjort  en  lång och mö-
dosam resa till Käsnäselkä och där hittat 
ett par bra hundar. 

Diskussionen kring spetshundar blev 
allt livligare. Älghundarna ägnades nu 
speciellt intresse. Jägarna använde olika 
raser i älgjakten: finsk spets, norrländsk 
spets, stövare, foxterrier, karelsk björn-
hund, hundrackor och "eventuellt också 
andra raser". Någon enstaka spets passa-
de bra i älgjakt, men stövaren sämre, där-
emot varierade erfarenheterna av norr-
ländsk älghund och den karelska björn-
hunden kände man sämre till. 

I Kennelliittos tidskrift  Julkaisu  ingick 
år  1938 en  liten notis:  Suomen  Pystykor-
vajärjestö hade nyligen grundats.  Den  
nya klubbens grundande motiverades 
med att spetshundarna var dåligt repre-
senterade då alla jaktföreningar vari hän-
derna på stövarfolket.  De  få och runt om  
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i landet spridda uppfödarna av rasen mås-
te förenas på lokal grund. Senare har man 
velat  se  grundandet också som  en  frigö-
relse från den huvudstadscentrerade 
spetshundsverksamheten och som  en  
följd av konflikter.  Den  nya spetsklubben 
koncentrerade sig endast på den finska 
spetsen. Man oroade sig fór utvecklingen 
av den traditionella spetshunden, efter-
som det allmänna intresset under de före-
gående åren till största delen riktats mot 
karelsk björnhund och behovet av 
älghundar. Det första året lyckades klub-
ben samla endast  18  medlemmar, men 
fóljande år steg antalet till  66. Den  nya 
spetsklubben hann emellertid inte verka 
länge innan vinterkriget bröt ut och verk-
samheten måste läggas ned. 

Spetsarbetet inom Kennelliitto fortsat-
te som fórut också efter att  Pystykorva-
järjestö  grundats. Intresset för andra 
spetshundar än finsk spets tycks emeller-
tid ha tilltagit. Man mindes med nostalgi 
de karelska björnhundarna och ville häm-
ta av dem från det ryska Karelen. Vid 
sidan av dessa hågkomster fórdes också  
en  sakligare diskussion kring spetshun-
darna. Diskussionerna gällde bl.a. aveln, 
ty endast den finska och den norrländska 
spetsen, samojeden och den lapska spet-
sen i  Sverige  var fóremål fór systematisk 
avel. 

Hönshundar 

På Finska Kennelklubbens  50-årsutställ-
ning våren  1939  fanns det flera pointrar 
än finska spetsar och nästan lika många 
settrar. Detta visar att den gamla Kennel-
klubben var hönshundscentrerad: settrar-
na och pointrarna spelade  en  framträdan-
de roll i klubbens hela verksamhet.  En  
stor  del  av sidorna i Kennelklubbens 
tidskrifter ägnades också dessa hundar. 
Inom Kennelklubben idkades höns- 

hundsverksamhet såväl inom Hönd-
hundssektionen som utanför den. År  
I934  var sektionens verksamhet livligare 
än någonsin, medlemsantalet var  115  och 
nästan hälften av dem deltog aktivt på 
mötena. Både skogs- och fältprov anord-
nades.  En  nyhet var Derbyt som grunda-
des år  1933.  Hundarna var av hög  stand-
ard  och flera skaffades både från de nor-
diska och de baltiska länderna. 

Hönshundarna hörde till hundarnas 
adel, liksom många av deras ägare till-
hörde adeln. Eftersom hönshundar på 
1930-talet användes i jakt, inte som sälls-
kapshundar, var alla ägare män. Prov 
anordnades på de stora herrgårdarna i 
stor stil, och överklassfórhållandena och 
svenskspråkigheten förklarar också det 
samarbetet med utlandet. Från  Finland  
gjordes betäckningsresor till Estland och  
Sverige  och hundar importerades t.o.m. 
från Åmerika. Största delen av hönshun-
darna var settrar eller pointrar. Också den 
irländska settern var bekant, men inte lika 
populär. Det brittiska arvet kändes natur-
ligt i  Finland.  Man fórsökte också öka 
intresset för den tyska vorstehhunden och  
Johan  Broning talade varmt för vorsteh-
hundens mångsidighet. 

Kennelklubbens hönshundsverksam-
het fortsatte ofórändrad fram till andra 
världskriget. Reglerna fór skogsprov för-
nyades, de internationella kontakterna 
var livliga, fmländare deltog i utländska 
prov och utställningar och nya hundar 
inköptes från utlandet. 

Också den nya organisationen Kennel-
liitto  tog hönshundarbetet på sitt pro-
gram.  Den  kände och erfarne uppfödaren 
doktor  Erik Becker  och hans bror  Åarne  
var drivande krafter när hönshundsfö-
reningen  Suomen  Kanakoirakerho grun-
dades i anslutning till Kennelliitto i april  
1935.  Föreningen växte snabbt. Dess av-
sikt var att samla ägare och uppfódare av 
de olika hönshundsraserna, att befrämja  
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avel av renrasiga hönshundar och an-
vändningen av dem genom att anordna 
jaktprov, uppvisningar och dylika till-
ställningar. Föreningen, som var mycket 
aktiv, utarbetade snabbt regler för falt-
och skogsprov. 

Målet för verksamheten var att sprida 
intresset för hönshundar, att värva höns-
hundsfolk från Kennelklubben och fram-
för allt att dra nytta av Kennelklubbens 
erfarenhet av traditionellt hönshunds-
arbete. Man upprätthöll kontakter i syn-
nerhet med de nordiska länderna och Bal-
tikum. Hönshundsverksamheten skulle 
göras så mångsidig som möjligt och an-
passas till finländska förhållanden. Ken-
nelliittos finskspråkiga medlemskår hade 
inte samma ekonomiska fórutsättningar 
att ha specialhundar som Kennelklub-
bens överklassjägare. Vid sidan av den 
engelska pointern och settern presentera-
des den tyska vorstehhunden för läsekret-
sen. Eftersom många av Kennelliittos 
medlemmar var nybörjare på hundområ-
det publicerades utfórliga råd och be-
skrivningar i föreningens tidskrift.  

De  första skogsproven anordnades re-
dan hösten  1936  i  Hausjärvi  och de 
lyckades väl. Man prövade också på täv-
lingar med hundspann i fjällen. Verksam-
heten var i sin helhet mycket livlig, och 
också kvinnor deltog i proven. Årbetet 
blev mångsidigare och allt fler hundägare 
anslöt sig till Kanakoirakerho. Framgån-
gen kan fórklaras bl.a. med att Kennelliit-
to överlag gjorde framsteg och att den 
finskspråkiga befolkningen blev fórmög-
nare. 

Delvis berodde det också på att de tys-
ka hönshundarna lyftes fram vid sidan 
om de engelska. Trots att Kennelliitto 
inte direkt kan förknippas med 1930-talet 
högerextremism beundrades tyskheten 
allmänt i dess kretsar. Tyskarna hade 
gjort att beundransvärt arbete i utveck-
landet av  en  hönshund som var mångsidi- 

gare än den engelska hönshunden och 
som kunde användas i all slags jakt. Inom 
Kennelliitto utarbetades också egna reg-
ler fór prov med vorstehhund. 

Vorstehverksamheten 	framskred 
emellertid inte på önskat sätt. Vorsteh-
hundarna klarade sig så bra i proven med 
hönshundar att de inte anmäldes till sina 
egna prov. Också utställningsidealen och 
reglerna i stamboken måste preciseras, 
eftersom det från Tyskland,  Sverige,  
Danmark och Estland hade importerats  
alla  variationer på korthåriga och sträv-
håriga hönshundar från pudelpointer till  
griffon.  Åvsikten yar att skapa  en  egen 
till finländska förhållanden anpassad 
vorsteh, i vilken den korthårigas lättare 
kroppsbyggnad och snabbhet skulle ha 
kombinerats med den strävhårigas fór 
vårt kyliga klimat lämpliga päls. Målet 
nåddes inte och resultatet var ett kaos. 
Snart skulle man  vara  tvungen att övergå 
från två raser till fyra enligt svensk mo-
dell. Fr.o.m. början av år  1938  godkändes 
endast släthåriga och strävhåriga vor-
stehhundar i stamboken, inte blandningar 
av dessa. 

På det  hela  taget var man ändå inom 
Kennelliitto nöjd med utvecklingen. I  
Finland  fanns de bästa settrarna i  Norden,  
pointrarna var på frammarsch och vor-
stehhundarna hade blivit allmännare som 
jakthundar. 

Stövare 

Inom båda kennelorganisationerna avvek 
stövarnas ställning från de övriga jakt-
hundarnas: trots att  en del  stövare kalla-
des finska saknade rasen den nationella  
status  spetsen åtnjöt. Stövaren väckte inte 
samma fosterländska känslor som spet-
sen och den betraktades inte som  en  sym-
bol för finskheten. Stövarna saknade 
också den överklassprägel som hönshun- 
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darna hade och ägarkåren var inte heller i 
övrigt  lika  enhetlig. Men stövarna hade 
ett drag som de andra jakthundrna sakna-
de: de var de mest allmänna av de regist-
rerade hundarna. 

Vid Kennelklubbens fódelse höll den 
finska stövarstammen på att bildas ut-
gående från olika jakthundar, som på oli-
ka tidpunkter importerats från olika håll 
och som antingen bibehållits rasrena eller 
som korsats med varandra. Bland de mest 
kända kan nämnas hamiltonstövare, 
schillerstövare,  harrier  och kostromisk 
stövare. Resultatet av den målmedvetna 
avelsverksamheten var många hundstam-
mar. Hösten  1932  fastställdes  en  rasbe-
skrivning fór den finska stövaren. 

I Kennelklubbens stambok fanns två 
stövarklasser: klass XIII fór finsk stövare 
och klass XIV för korsad stövare. På ut-
ställningarna fanns det i allmänhet  lika  
många representanter fór vardera klas-
sen. Kvalitetsmässigt skiljde hundarna 
sig från varandra, år  1936  ansågs det att 
den finska stövaren i aveln blivit för 
spenslig. Man  ville  utveckla den finska 
stövaren med inhemska medel, inte ge-
nom att importera främmande raser från 
utlandet. Man räknade med att nå resultat 
genom att dela klass XIII i två, så att 
också andra än de svartbruna stövarna 
skulle kunna berika aveln. Man  ville  
också stärka stövarens jaktduglighet ge-
nom att fóreslå att  en  stövare inte fick 
delta i utställningarnas vinnarklass om 
den inte kunde uppvisa resultat från 
jaktprov. 

Inom stövarkretsar ställde man sig 
också frågan om det i längden var ända-
målsenligt att dela stövarna i två klasser. 
Enligt stamboken kunde  en  hund inskri-
vas i klass XIII om den hade högst  1/8  
annat  blod än blod från finsk stövare. 
Synpunkterna varierade: allmänt ansågs 
klass XIV  vara  en  port, igenom vilken 
man kontrollerat och i utspädd form för- 

de in nytt blod. Å andra sidan hoppades 
man att de korsade stövarnas tid snart 
skulle vara förbi. Vidare ansågs att stö-
varna borde indelas i två klasser: klass 
XIII fór finska stövare av ren ras och 
klass XII fór övriga stövare.  De  slutliga 
besluten hann man inte fatta före kriget. 

Meningsskiljaktigheterna inom Ken-
nelklubben bottnade dels i motsättnin-
garna mellan språkgrupperna, dels i mot-
sättningarna mellan huvudstaden och 
landsbygden. Detta avspeglade sig också 
på stövarverksamheten. Kennelklubbens 
Stövarsektion leddes av svenskspråkiga 
helsingforsbor, men största delen av 
medlemskåren fanns runt om i landet och 
var mestadels finskspråkig. Sektionens 
administration var dock smidigare än 
Kennelklubbens. Enligt stadgarna av år  
1934  invaldes i styrelsen även medlem-
mar som inte var från huvudstadsregio-
nen och man fick rösta med fullmakt.  
Den  nya administrationen hindrade 
emellertid inte stövarmännen från att 
vara med och grunda Kennelliitto och 
inte heller majoriteten av dem att gå över 
till den nya organisationen. 

Det har framfórts att endast  en  tredje-
del av den tidigare mängden hundar del-
tog i Kennelklubbens stövarprov efter att 
Kennelliitto grundats. Detta påstående är 
alltför förenklat, emedan den gamla klub-
ben efter de fórsta årens nedgång växte i 
popularitet bland stövarmännen. Vinter-
kriget bröt den gynnsamma utvecklin-
gen. Uppgången kan anses bero på ett 
målmedvetet arbete att skapa kontakter 
mellan huvudstaden och landsorten.  Den  
tvåspråkiga Kennelklubben kunde också 
sprida all slags vägledning och annan in-
formation till sin medlemskår. Kennel-
klubbens internationella kontakter spela-
de även  en  stor roll. 

Det som piggade upp Kennelklubbens 
stövarverksamhet mest torde nog vara de 
händelser som föranledde  en del  skriben- 
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ter att utse de finska stövarna till bäst i 
världen. År  I936  inbjöd  Svenska  Stövar-
klubben nämligen finländarna till  en  
landskamp, som skulle fórsiggå enligt 
svenska regler.  En  femmannakommitté 
valde med omsorg ut de finska repre-
sentanterna. Finländarnas resa till  Sveri-
ge  i november  1936  var på alla sätt  en  stor 
framgång.  De  finländska hundarna vann 
landskampen med poängen  25  mot  17.  
Hundarna antogs också i den svenska 
stamboken, vilket visar vilken uppskatt-
ning de rönte. I landskampen hösten  I937  
i Björneborg tillämpades fmländska reg-
ler och även denna gång vann  Finland.  
Landskamperna hade också i övrigt stor 
betydelse fór stövararbetet. Finska stöva-
re köptes till  Sverige  och Norge. Flera 
landskamper hann inte ordnas fóre kriget, 
men i stället för landskampen år  1939  
planerade Kennelklubben landskapstäv-
lingar våren  1939.  

Eftersom det var stövarmän som var 
med om att grunda  Suomen  Kennelliitto 
var det naturligt att stövararbetet upptog  
en  stor  del  av Kennelliittos verksamhet. 
Inom Kennelliitto bildades därför inte 
heller någon särskild sektion eller fö-
rening för stövare.  En  av de ledande per-
sonerna inom Kenneiklubbens stövar-
verksamhet, doktor Kalle Rikala, som an-
sågs vara Finlands främsta stövarexpert, 
övergick till den nya organisationen och 
fick där  en  central ställning. Han krävde 
att Kennelliittos regler för prov inte fick 
vara lättare än Kennelklubbens. Han an-
såg också att den finska stövarstammen 
redan var så bra, att korsningar inte längre 
behövdes. Kennelliittos fullmäktige god-
kände slutligen på Rikalas initiativ  en  
ändring, enligt vilken endast hundar, som 
hade högst  1/16  främmande, erkänt eller i 
stamboken oinfört inhemskt stövarblod 
fr.o.m. år  1940  fick införas i stamboken. 
Fortfarande krävdes utlåtande om hun-
dens stövartyp av  en  stövardomare. 

Kennelliittos stövarverksamhet var 
också i övrigt harmonisk. Detta kan för- 
klaras med Kalle Rikalas obestridliga 
auktoritet och med att arbetsfältet var så 
brett. Det lönade sig inte att slösa krafter 
på inre konflikter. I tävlingsresultaten 
framhävdes äkta sportsmannaanda och 
man godtog tävlingsdomarnas beslut. 

Det allmänna intresset fór stövarverk-
samheten var både  en  utmaning och ett 
problem för  Suomen  Kennelliitto. Stö-
varverksamheten tycks ha spritt sig utan 
större propagerande. Många stövarägare 
sörjde emellertid över att hobbyn var så 
dyr, det kostade att delta i prov och därtill 
kom kostnader för resorna. Det stora int-
resset fór stövarproven var ett problem 
framför allt under den första tiden, då alla 
domare inte ännu var sina uppgifter vux-
na. Medlemskåren ville dock inte avstå 
från de många proven, eftersom avel-
shundarna valdes utgående från prov-
resultaten. Det stora intresset föranledde 
därför Kennelliitto att i lättfattliga artik-
lar i sin tidskrift börja sprida information 
om allt från valet av valpar till dressyr. 
Kennelliitto inledde också  en  omfattande 
utbildning av domare. Åntalet utställnin-
gar steg för varje år fram till vinterkrigets 
utbrott och utställningarna växte i stor-
lek. Inom  Suomen  Kennelliitto framhäv-
des ofta hundens jaktegenskaper framom 
dess utseende. Trots denna princip ökade 
inte antalet stövarprov lika mycket som 
antalet utställningar, men ökningen var 
trots det påtaglig.  

De  internationella kontakterna var  8  
och verksamheten enbart inhemsk. Som  
en  motsvarighet till Kennelklubbens 
landskamper utvecklades landskapstäv-
lingen  KILPÅ,  som var  en  tävling för 
Kennelliittos stövare i "öst, väst och 
norr".  De  första  KILPA-tävlingarna hölls 
år  1937  och  1938.  

Inom Kennelliitto var man över lag 
nöjd med den egna avelsverksamheten.  
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Årvet från Kennelklubben var obestrid-
ligt och man erkände ständigt den höga 
standarden på Kennelklubbens topphun-
dar. Trots det ansåg man att standarden 
på Kennelliittos stövare var bättre över 
lag. Före vinterkriget förbyttes dock be-
låtenheten i tveksamhet och man vill  se  
över verksamheten. Bedömningen vid 
proven ansågs gynna medelmåttiga hun-
dar. Saken diskuterades allmänt, men 
vinterkriget uppsköt problemet. Likaså 
ville man utveckla den finska stövarens 
drevförmåga och speciellt dess klangful-
la skall.  De  nya linjerna inom aveln dis-
kuterades på årsmötet år  1939,  men tiden 
ansågs inte ännu mogen för några ändrin-
gar. 

Tjänstehundar 

Finska Kennelklubbens verksamhet om-
fattade sedan gammalt också ägare av 
andra raser än jakthundsrasema. Förenin-
garna för dessa raser hade emellertid fört  
en  tynande tillvaro fram till 1920-talet, då 
Finska Kennelklubbens Skydds-, Säll-
skapshunds- och Foxterriersektion grun-
dades. Detta långa och otympliga namn 
ändrades senare till Unionsektionen.  Den  
omfattade enligt dagens  definition  både 
sällskaps- och tjänstehundar. 

Unionsektionens hundar avvek fóre 
världskriget mycket från varandra. Det 
fanns få sällskapshundar i  Finland  och 
mången i dag så vanlig ras var då nästan 
okänd och mycket ovanlig. Till  Union-
sektionen hörde samtidigt också de mest 
officiella och offentliga av alla hundar i  
Finland,  dvs. försvarsmaktens, polisens, 
gränsbevakningens och andra myndighe-
ters hundar. 

På initiativ av officeren yid generalsta-
ben  Gustaf  Degerstedt grundades år  1932 
en  särskild Tjänstehundssektion inom 
Kennelklubben. Tjänstehundssektionens  

verksamhet var mycket aktiv.  Den  utgav  
en  egen tidskrift, vars huvudredaktör var 
Degerstedt själv. Åktiviteten kan delvis 
förklaras med att tjänstehundarna åtnjöt  
en  halvofficiell ställning, som framgick 
t.ex. av att såväl försvarsmakten, skydds-
kåren, gränsbevakningen som inrikesmi-
nisteriets avdelning för polisärenden 
hade sin representant i Tjänstehundssek-
tionens styrelse. Bildandet av Tjänste-
hundssektionen var för Kennelklubbens  
del en  positiv sak, eftersom den främjade 
utvecklingen på området och samlade de 
finska tjänstehundsmännen. År  1930  åte-
ruppstod fóreningen fór krigshundar  
Suomen  Årmeijakoirayhdistys i  Viborg  
och den associerade sig med Tjänste-
hundssektionen redan år  1934.  Åll tjäns-
tehundsverksamhet fórsiggick i allmän-
het på finska. 

På det  hela  taget var tjänstehundsverk-
samheten år  1935  mycket livlig. Tjänste-
hundarna deltog i Unionsektionens uts-
tällningar med  36  grand danois,  33  schäf-
rar,  1  dobermann,  4  boxrar och  4  aireda-
leterrier. Våren  1935  ställde tjänstehun-
dar också upp på  Karjalan  Kennelklubis 
25-årsjubileumsutställning, där publiken 
fick  se en  på den tiden mycket ovanlig 
rottweiler. Tjänstehundarna var emeller-
tid mer brukshundar än utställningsstjär-
nor. Till  Suomen  Årmeijakoirayhdistys' 
tjänstehundsprov i maj  1935  anmäldes 
dubbelt fler hundar än till utställningen. 
Hundarna måste fórst genomgå ett fór-
prov innan de fick delta i rapport-, sani-
tets- och polishundsprov. 

Reglerna för tjänstehundstävlingarna 
varierade i början av 1930-talet.  Suomen  
Årmeijakoirayhdistys tävlade med egna 
regler. Kennelklubben fastställde sina 
regler  1932  och i förnyad form redan  
1934.  Enligt dem förpliktigades tjänste-
hunden att  en  gång i året delta i ett för-
prov, i vilket hundens skottfasthet, lyd-
nad, platsliggande och hopp testades.  
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Tjänstehundsproven och tjänstehunds-
verksamheten var nyttiga i synnerhet för 
försvarsmakten, polisen och gränsbevak- 
ningen. Årbetet gjordes med tanke på ett 
eventuellt krig och hundarnas använd- 
ning. Försvarsmakten provade på många 
olika raser: i augusti  1933  fanns det tio-
tals schäfrar,  12  dobermannar,  1  S:t 
Bernhardshund,  3  hogländska sälhundar 
och  3  finska spetsar i fórsvarsmaktens 
hundgård. Hundaveln var dock inte det 
väsentliga i myndigheternas arbete utan 
de olika hundrasernas användbarhet och 
man ville göra bruket av hundar mångsi-
digare. På 1930-talet bedömdes  en  rap-
porthund vinna över telefonen på  en  
sträcka om två kilometer, men förlora 
mot radion - dock endast med tre minuter.  
En  draghund beräknades kunna dra ett 
lass på upp till  40 kilo.  Mången stark ras 
med bra päls, såväl schäfer, karelsk 
björnhund som S:t Bernhardshund, pas-
sade som draghund. Tillsammans med 
gränsbevakningsväsendet provade förs-
varsmakten också på  en  kombination av 
drag- och rapporthundar. Dessa var tänk-
ta att användas i sanitetsuppgifter, dvs. 
till att spåra upp sårade. Utbildningen på-
börjades med schäfrar, airedaleterrier 
och på den tiden ännu ovanliga n e-
senschnauzrar. 

Hundarbetet inom fórsvarsmakten och 
andra myndigheter avspeglades på det 
privata hundarbetet och Kennelklubbens 
verksamhet. Samma män var hundmän-
niskor både privat och å yrkets vägnar. 
Kennelklubbens 	Tjänstehundssektion 
har ansetts vara  en  mycket lyckad centra-
lorganisation på sitt område: dess förhål-
lande till såväl landets enda kennelor-
ganisation som till myndigheterna var 
idealiskt.  Den  gynnsamma utvecklingen 
bröts emellertid när den konkurrerande 
kennelorganisationen bildades. Tjänste-
hundsmänniskorna var inte anhängare av 
någondera kennelorganisationen, de ville 

skapa ett eget, av kennelorganisationerna 
oberoende tjänstehundsorgan. Tanken på  
en  självständig tjänstehundsorganisation 
framlades i Tavastehus i oktober  1935  
och man skred raskt till verket. Stadgarna 
för  Suomen  Palveluskoiraliitto stod fär- 
diga våren  1936.  Suomen  Årmeija-
koirayhdistys och motsvarande krigs-
och tjänstehundsföreningar i  Viborg,  S:t  
Michel,  Tavastehus, Uleåborg och  Hel-
singfors  anslöt sig till det nya förbundet. 

Grundandet av Palveluskoiraliitto 
försvårade märkbart Kennelklubbens 
Tjänstehundssektions arbete, emedan 
tidskriften övergick till den nya tjänste-
hundsorganisationen. Trots detta fortsat-
te verksamheten inom Tjänstehundssek-
tionen. I synnerhet riktlinjer inom hunda-
veln diskuterades. Man  ville  också up-
prätthålla kontakterna med fórsvarsmak-
ten och fóreslog att gemensamma rap-
port-, sanitets- och polishundsprov skulle 
arrangeras våren  1936.  Försvarsmakten 
tackade emellertid nej. Statens organ för 
tjänstehundar hade via Palveluskoiraliit-
to dragits med i  Suomen  Kennelliittos 
verksamhet. Ändå var det endast Kennel-
klubben som hade kontakter med utlan-
det. 

Trots  alla  dessa motgångar fortsatte 
Kennelklubbens tjänstehundsverksam-
het. Vid sidan av schäfrar intresserade 
man sig för dobermannar, riesenschnauz-
rar och rottweilrar.  Det  fanns fa exemplar 
av dessa raser, men de som importerats 
var av mycket hög internationell  stand-
ard.  Verksamheten kännetecknades av att 
de goda kontakterna med utlandet up-
prätthölls och av kvinnornas betydande 
insats i arbetet.  Nya  tankar fórdes också 
fram:  Johan Bruning  krävde upprepade 
gånger att utbildning av ledarhundar för 
synskadade skulle påbörjas. Proven äg-
nades mindre uppmärksamhet. Å  1936  
ordnades två prov, likaså år  I937,  men 
sedan upphörde denna verksamhet. I och  
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med detta minskade också antalet hun-
dar. År  1937  hörde landets mest kända 
tjänstehundar fortfarande till Tjänste-
hundssektionen, men redan följande år 
var antalet tjänstehundar inom Kennel-
klubben mycket mindre.  

Den  gamla Kennelldubbens tjänste-
hundsverksamhet gick tillbaka trots att 
tjänstehundarna till  en  början fick endast 
lite uppmärksamhet i  Suomen  Kennelliit-
to. Redan våren  1935  fastställdes emel-
lertid  Suomen  Kennelliittos regler fór 
prov med tjänstehundar, som gällde såväl 
rapport-, patrull-, sanitets-, polis- som 
draghundar. Reglerna var mycket detal-
jerade och utformade med tanke på upp-
gifterna i händelse av krig. Till Kennel-
liitto  anslöt sig snart många schäferägare, 
både myndigheter och privatpersoner. 
Öckså många polishundar registrerades i 
ett tidigt skede. 

Bildandet av det självständiga förbun-
det Palveluskoiraliitto mottogs med gläd-
j e inom Kennelliitto, där man ansåg att 
det gagnade verksamheten. Året  1936  var 
avgörande för tjänstehundsverksamhe-
ten. I augusti anslöt sig Palveluskoiraliit-
to till  Suomen  Kennelliitto. Samma år 
tillsattes  en  statlig kommitté för tjänste-
hundsverksamheten i syfte att koordinera 
statens hundverksamhet och utveckla 
tjänstehundsarbetet i praktiken. På grund 
av det politiskt oroliga klimatet på 1930-
talet behövde såväl polisen som gränsbe-
vakningen fler hundar. Militariseringen i 
Europa ledde till att också försvarsmak-
ten och skyddskårerna effektiverade sin 
verksamhet. 

Grundandet av Palveluskoiraliitto och 
särskilt dess anslutning till Kennelliitto 
var till nackdel för utvecklingen på områ-
det. Palveluskoiraliittos mål att främja 
hundsporten var å andra sidan bra, men 
utgångspunkterna för verksamheten var 
diffusa och helheten oplanerad. Förbun-
det hade under långa tider ingen egen  

budget och den fick inget understöd av 
staten. Det fanns också olika uppfattnin- 
gar om huruvida Palveluskoiraliitto var  
en  underorganisation till Kennelliitto el-
ler om man hade rätt att bestämma om 
sina egna angelägenheter. 

Splittringen ledde till att tjänstehund-
sarbetet gick tillbaka på 1930-talet. Ållt 
färre hundar deltog i proven och stand-
arden på hundarna sjönk. Vad var då or-
saken? Ett slutgiltigt svar är kanske svårt 
att ge, men efteråt betraktat tycks man 
inte inom Palveluskoiraliitto ha fórdjupat 
sig tillräckligt i arbetet, utan verksamhe-
ten tycks ha präglats av  en  stor dos poj-
kaktig leklust. Dessutom måste man min-
nas att tjänstehundsarbetet kräver mycket 
tid och tålamod av utbildarna, i synnerhet 
om man utgår från försvarsmaktens be-
hov. 

Sällskapshundar 

I de konkurrerande kennelorganisatio-
nerna uppskattades jakt- och tjänstehun-
darna mer fór sina bruksegenskaper än 
för sitt utseende. Då det gällde sälls-
kapshundarna var fallet ett annat. Sälls-
kapshundarna var i huvudsak keldjur, på 
1930-talet även statussymboler, och 
ägarna var beredda att offra såväl tid som 
pengar på sina hundar. Man kände väl till 
olika raser, men av  en del  raser fanns det 
endast några exemplar i  Finland.  Hund-
aveln förutsatte därför ett intensivt sa-
marbete med utlandet. 

Till fóljd av det internationella samar-
betet passade sällskapshundarna bättre 
fór överklassen och verksamheten kon-
centrerades därfór till största delen till 
den svenskspråkiga Kennelklubben. Åv 
hundarna i Kennelklubbens stambok år  
1935  var nästan hälften, över  44  %, sälls-
kapshundar.  De  populäraste var terrierna, 
sammanlagt  200  stycken av åtta olika ra- 
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ser, och de strävhåriga foxterrierna var  
lika  allmänna som spetshundarna. Trots 
sitt stora antal tilldrog sig inte säll-
skapshundarna samma uppmärksamhet 
som jakt- och tjänstehundsraserna. Sälls-
kapshundarna deltog inte, med undantag 
fór taxarna, i  annat  än utställningar.  Det  
internationella samarbetet var livligt. 
Grytproven med taxar och foxterrier in-
tresserade till  en  början nästan enbart 
svenskarna, men snart spreds intresset 
även bland finländarna och särskilt kvin-
nor kom med. Hundar importerades, men 
såldes också till utlandet. Öckså utbytet 
av domare var livligt. 

När Kennelklubben förlorade jakt- och 
tjänstehundsmedlemmar till Kennelliitto 
fäste Kennelklubben större uppmärksam-
het vid sällskapshundarna. I synnerhet 
för den fmskspråkiga läsekretsen presen-
terades både olika raser och olika uppfö-
dare. Först i turen stod bullterriern, sena-
re presenterades schnauzern,  welsh  cor-
gin, foxterriem, lhasaterriern, irish blue 
terriern,  welsh  terriern, den irländska vat-
tenspanieln, maltesern, den franska bull-
doggen och den portugisiska vattenhun-
den. 

Kvalitetsmässigt varierade sällskaps-
hundsverksamheten inom Kennelklub-
ben.  De  hundar som importerats från ut-
landet var av högsta klass, men i ett litet 
land som  Finland  kunde standarden sjun-
ka snabbt om några uppfódares grepp  

slappnade. Det fanns också problem med 
hur hundarna skulle uppvisas. 

Finskspråkiga Kennelliittos inställning 
till sällskapshundar var i princip välvil-
lig.  Den  första championatutställningen 
fór sällskapshundar ordnades i Helsing-
fors i maj  1936.  Trots att arbetet var jakt-
hundscentrerat ville man utveckla också 
verksamheten kring sällskapshundarna. 
Läsekretsen gavs upplysning om såväl 
kuperingen av doggarnas svansar som 
om spanielarnas färger. Det ringa antalet 
sällskapshundar var oroväckande och 
bristen på hundar kom tydligt fram såväl 
på championatutställningen som i den 
första stamboken. I anslutning till Ken-
nelliitto bildades därför  en  förening för 
sällskapshundar och terrier,  Suomen  
Seurakoira- ja Terrierikerho. Trots denna 
förening kom sällskapshundsverksamhe-
ten sämre fram i Kennelliitto än inom 
Kennelklubben. Så småningom blev in-
ställningen positivare och man hoppades 
på  en  större uppslutning sällskapshundar 
på utställningarna. 

Med tiden började sällskapshundsfol-
kets arbete skörda frukt, trots de allmän- 
na fördomarna och bristen på domare. 
Man sökte samarbete med Palveluskoira-
liitto och nya raser presenterades i  en  mer 
positiv anda än fórut. Det andra värld-
skriget avbröt denna gynnsamma utveck-
ling.  
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KRIGSTIDEN 

Förändrade förhållanden  

De  politiska motsättningarna i Europa 
tillspetsades i slutet av 1930-talet då det 
nationalsocialistiska Tyskland expande-
rade i jakt på livsrum.  Den  sista dagen i 
november  1939  fann sig  Finland  plötsligt 
vara i krig med sitt östra grannland. Vin-
terkriget räckte till mars  1940.  Efter den 
tunga krigsvintern följde  en  tid av osäker 
fred, men den andra och längre krigspe-
rioden var ännu fórestående. Fortsätt-
ningskriget räckte från juni  1941  till bör-
jan av hösten  1944,  varefter kriget ännu 
fortsatte i Lappland till november  1944.  

Finlands politiska ledning hade under 
1930-talet fórberett sig dåligt fór fien-
dens anfall - men inte folket. Årmén var 
dåligt utrustad, men tack vare skydds-
kårs- och Lotta Svärd-organisationernas 
effektiva fórsvarsarbete under de före-
gående decennierna kunde  en  rysk in-
vasion avvärjas. Självständigheten beva-
rades, men förlusterna i människoliv var 
stora och landet måste avträda  en del  av 
sin areal.  De  materiella och andliga fór-
lusterna var omätbara. Kriget inbjöd ock-
så till allmän försoning och folkets enhet. 
Fiendens anfall skapade  en  försvarsanda 
som dämpade de föregående årtiondenas 
politiska och sociala motsättningar. 

För kennelverksamheten innebar kri-
get både  en  stor fara och ett hot, men å 
andra sidan också oanade möjligheter 
och utmaningar. För arméns och skydds-
kårernas hundar och deras förare innebar 
kriget  en  kommendering till fronten.  De  
schäfrar och andra hundar som skolats till  

patrullering, bevakning, rapportering och 
sanitetsarbete fick nu i krigen  visa  i vil-
ken mån utbildningen var till nytta när 
det verkligen gällde. Vid sidan av de ut-
bildade tjänstehundarna behövdes under 
de långa krigsåren också andra hundar 
för jakt och för sina ägares allmänna sä-
kerhet. När livsmedelsbristen tilltog blev 
jakten på vilt allt viktigare och när män-
nen var vid fronten kunde kvinnor, barn 
och åldringar känna sig tryggare om de 
hade  en  vakthund att lita på. Hundarna 
var också sällskap för ensamma. 

För hundaveln bjöd kriget också på nya 
möjligheter om än i begränsad form. När 
den finska armén i fortsättningskriget 
överskred riksgränsen hade mannarna 
tillfälle att stifta bekantskap med äkta ka-
relska hundar, i synnerhet med repre-
sentanter fór de gamla spetsraserna. Un-
der krigets gång vidgades också hundar-
nas verksamhetsfält, då tjänstehundar 
började skolas till ledarhundar för syns-
kadade. 

Vinter- och fortsättningskrigen inver-
kade också indirekt mycket negativt på 
kennelverksamheten. När livsmedels-
bristen drabbade människorna och kort-
ransonerna minskade var det lätt att bet-
rakta hundarna som onödig lyx. Bristen 
på bränsle och trafikproblemen ledde till 
att nästan inga hundprov och utställnin-
gar kunde arrangeras. Spridningen av in-
formation försvårades av att pappret ran-
sonerades.  De  internationella kontakter-
na bröts och kvinnorna fick ta över de 
uppgifter som männen tidigare skött. 
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De  hundar som man sedan gammalt hade i Finska vikens skärgård väckte före krigen entusiasm, eftersom 
man från dem hade kunnat förädla mångsidiga brukshundar och jakthundar. På olika holmar fanns hundar 
som avvek från varandra. Hunden från Tyterskä har fotograferats av  Sakari  Pälsi  1924.  Fotografi Musei-
verket. 

Vinterkriget 

Öm man bortser från tjänstehundsarbetet 
var kennelverksamheten dåligt förberedd 
för krigsåren. Ållt arbete fortskred som 
normalt ännu på sensommaren och hös-
ten  1939:  hundprov och utställningar pla-
nerades. Kennelklubben hade firat sitt 
50-årsjubileum på våren och man såg 
med tillit på framtiden. Endast någon 
enstaka  person  såg dystrare på framtiden, 
t.ex. bergsrådet Petter Forsström, som 
inte på grund av "de svåra tiderna" hade 
tid att delta i grytproven fór taxar. Under 
höstens lopp anordnades ännu fältprov 
och Derby fór hönshundar, stövarprov 
samt tävlingar för spetshundar, men all 
annan verksamhet lamslogs. 

Under vinterkriget erbjöd sig hundvän- 

ner i Norden att ta hand om finska hun-
dar. Erbjudandet blev bara  en  ansats, ty 
hönshundsägarna var vid fronten och de 
bästa sällskapshundarna hade evakuerats 
från huvudstaden till landsbygden. Pen-
ninginsamlingarna bland kennelfolket i  
Sverige,  Danmark och England hade 
större betydelse för  Finland,  men dessa 
pengar kom hela riket till  del,  inte bara 
hundmänniskorna. 

Kennelklubbens verksamhet låg näs-
tan helt nere under vinterkriget. Eftersom 
man varken kunde räkna med medlem-
savgifter eller några andra inkomster var 
det omöjligt att fortsätta arbetet. Efter att 
vapnen tystnat sattes Kennelklubbens 
verksamhet åter i gång på hösten  1940,  
men det gick trögt i början. I Kennelklub-
bens tidskrifter varierade inställningen  
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till kriget: i den svenskspråkiga gavs  en  
mångsidig och dramatisk analys av krigs-
situationen, medan den finska tidskriften 
utkom med "normala" nummer. 

Språkgruppernas olika inställning till 
vinterkriget kommer kanske ännu tydli-
gare till synes i jämfórelsen med  Suomen  
Kennelliitto: där var stämningen behärs-
kad. Verksamheten hade fatt vind i seg-
len just fóre kriget och intresset höll fórst 
nu på att spridas till folkets breda lager. 
Vid vinterkrigets utbrott uppmanade där-
för Kennelliitto sina medlemmar att stre-
ta på av alla krafter, eftersom fórhållan-
dena onekligen var svåra, men inte oö-
verkomliga.  En  äkta jägare måste ställa 
upp på proven trots bristen på fordon. 

Uppropen klingade dock fórgäves, ty 
också Kennelliittos verksamhet måste ge 
vika fór landets försvar. Ålla utställnin-
gar, tävlingar och prov måste inställas 
och inga kurser anordnades. 

Tiden mellan vinterkriget och 
fortsättningskriget  

De  båda kennelorganisationerna strävade 
efter att kartlägga sin medlemskår efter 
kriget och utreda förlusterna bland 
rashundarna. Man ville också fa i gång 
verksamheten å det snaraste. Krigstiden 
prövade Kennelklubben svårt, men å an-
dra sidan hade dess medlemsantal varit 
sjunkande redan fóre kriget. År  1939  
hade Kennelklubben  900  årsmedlemmar, 
men år  1940  hade de sjunkit till  780.  
Dessutom hade Kennelklubben  75  stän-
diga medlemmar och  6  hedersmedlem-
mar samt  31  associerade föreningar. År  
1940  godkändes endast  4  nya kennel-
namn. Hösten  1940  värvades ett tiotal 
nya medlemmar, de flesta svenskspråki-
ga och helsingforsbor. Vinterkriget tog 
alltså fler medlemmar än man lyckades 
värva efter kriget. Under kriget avled  32  

medlemmar, av vilka  10  stupade. 
Kennelklubben ville efter vinterkriget 

återgå till sina gamla fåror, men det var 
inte helt möjligt. Trots att krigsopera-
tionerna var avslutade fortsatte kristiden 
och undantagsförhållandena. Ekonomin 
var problematisk, eftersom man inte hade 
kunnat uppbära medlemsavgifter under 
kriget. Bokslutet för år  1939  var dock 
tillfredsställande, man hade fatt emotta 
stora donationer, men trots det måste man 
leva sparsamt. Stamboken för åren  1939  
och  1940  beslöt man ge ut först år  1941.  
Ånordnadet av utställningar och återgån-
gen till den normala verksamheten upp-
levdes som problematiska. Medlemskå-
ren var full av iver och lust, men de all-
männa begränsningar kriget medförde 
upplevdes i huvudstaden som oöverkom-
liga. Kennelklubben rekommenderade 
därför sina medlemmar att arrangera lo-
kala premieringstillfällen. Under hösten  
1940  anordnades premieringstillfällen 
för jakt- och hönshundar och andra exte-
riörpremieringstillfällen. Det var lättare 
att ordna prov än utställningar och intres-
set fór proven var större. På hösten ord-
nades såväl spetshundsprov som fält- och 
skogsprov samt Derby för hönshundar.  
De  olika medlemsföreningarna ordnade 
dessutom tio stövarprov. Kennelklubben 
kunde således vara rätt nöjd med sin 
verksamhet. 

I vissa frågor var Kennelklubben med-
vetet återhållsam. Man ville öppet ingri-
pa i hundarnas utfodring, men man ville 
ändå inte be om livsmedelskort, eftersom 
staten då kanske kunde höja hundskatten. 
Man nöjde sig således med att ge anvis-
ningar om utfodring av hundar i kristid. 

I och med världskriget bröts också 
många internationella kontakter, men 
trots undantagsförhållandena försökte 
man upprätthålla fórbindelserna. FCI:s 
verksamhet fortsatte, men korresponden-
sen mellan Helsingfors och Bryssel gick 
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långsamt. Kontakterna med de nordiska 
länderna fortsatte. Efter vinterkriget rik-
tades Kennelklubbens intresse också mot 
Tyskland. 

Det väsentliga var dock att få i gång 
basverksamheten i hemlandet. I prakti-
ken nåddes detta mål först år  1941,  då 
flera utställningar och prov skulle anord-
nas runtom i landet. Åv dessa hann emel-
lertid endast  en  allmän utställning i Vasa, 
premieringstillfällen i Helsingfors och  en  
stövarutställning i  Jakobstad  ordnas. 
Tidskrifterna utkom alltjämt, möten hölls 
och stamboken upprätthölls. 

Finskspråkiga Kennelliittos verksam-
het var mer nationell och under tiden 
mellan vinter- och fortsättningskrigen 
kom detta drag fram allt tydligare. Or-
ganisationen såg det som sin främsta 
uppgift att kartlägga förlusterna inom 
medlemskåren och hjälpa i synnerhet pri-
vatpersoner och föreningar från det förlo-
rade Karelen. Kennelliitto fórsökte också 
få brödkort för hundarna. Folkfórsörj-
ningsministeriet fórhöll sig i huvudsak 
positivt till initiativet, men köpkort kun-
de endast ges åt nyttohundar. Öckså deras 
ranson var mycket begränsad: högst  100  
gram bröd  per  dag och ett  kilo  kött i 
månaden, ingen mjölk alls. Kennelliitto 
mötte beskedet med besvikelse. Senare 
uppmjukades bestämmelserna och utst-
räcktes till att omfatta också viktiga 
avelshundar. 

Kennelliittos resurser efter vinterkriget 
var större än Kennelklubbens. Åv med-
lemskåren hade  16  stupat, men fullmäkti-
get var fulltaligt. Det ekonomiska tills-
tåndet var tillfredställande.  Karjalan  
Kennelkerho fortsatte sin verksamhet på 
olika orter i landet. Många av de eva-
kuerade karelarna var aktiva, skaffade sig 
nya hundar och gick med i föreningarna 
på sina nya hemorter eller grundade nya 
föreningar. Kennelliittos medlemsantal 
steg kontinuerligt, också efter fortsätt- 

ningskrigets utbrott. Medlemmarna kom 
från olika håll i landet, dock inte från 
huvudstadsregionen. 

Kennelliitto växte förbi Kennelklub-
ben redan före vinterkriget, men stor-
leksskillnaden märktes tydligt efter kri-
get. I slutet av år  1940  hade Kennelliitto  
1 155  medlemmar som erlade full årsav-
gift och  96  som erlade  en  halv årsavgift. 
Åntalet medlemmar var så stort att hela 
Kennelliittos ekonomi grundade sig på 
medlemsavgifterna. Innan verksamheten 
åter trappades ned vid fortsättningskri-
gets utbrott hade medlemskåren stigit till  
1 305.  I början av år  1941  anslöt sig fyra 
nya föreningar till Kennelliitto, den vik-
tigaste av dem var stövarfóreningen  Suo-
men  Kennel-Liiton  Åjokoirajärjestö.  

Den  stabila ekonomin och den stora 
medlemskåren var orsaken till att Ken-
nelliittos basverksamhet inte lamslogs. 
Flera utställningar och prov arrangerades 
i Kennelliittos regi. Medlemsantalet hade 
dock sjunkit något (år  1939  hade man 
haft  1 573  årsmedlemmar). Helhetsmäs-
sigt klarade sig Kennelliitto bättre ur vin-
terkriget än Finska Kennelklubben och 
lyckades mycket bättre med att fortsätta 
sitt arbete. För hundrasernas  del  variera-
de läget: den karelska björnhunden an-
sågs ha lidit mest av kriget. 

Försoning? 

Under vinterkriget hade de politiska och 
sociala motsättningarna lagts åt sidan in-
för det yttre hotet. Det krävdes både god 
vilja och offervilja. Jaktfóreningen i 
Björneborg,  Porin  metsästysseura, fóre-
slog nu fór Finska Kennelklubben att 
man skulle fórsöka åstadkomma fór-
soning mellan de konkurrerande kenne-
lorganisationerna. Vinterkrigets anda 
skulle utsträckas också till hundvärlden. 
Björneborgarna var inte de första som  
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framförde dessa tankar. Stövarsektionens 
styrelse hade redan tidigare fóreslagit sa-
marbete efter  en  modell, enligt vilken de 
två kennelorganisationerna skulle ha be-
varat sin egen organisation, men skapat 
ett centralorgan fór gemensamma ären-
den som upprätthållandet av  en  gemen-
sam stambok och anordnandet av utställ-
ningar och prov samt för internationella 
kontakter. Efter att saken vunnit under-
stöd också på andra håll övervägde Ken-
nelklubbens styrelse frågan i juni  1940  
och beslöt fóreslå samarbete för Kennel-
liitto. 

Det  foll  sig naturligt att det var den 
äldre kennelorganisationen som tog ini-
tiativ till samarbetet, eftersom den hade 
svårigheter med att få i gång sin egen 
utställnings- och provverksamhet. Ken-
nelklubben  ville  glömma allt gammalt 
groll och samtidigt få  en  möjlighet att 
fortsätta sitt arbete på normalt sätt. 

Inom Kennelliitto erkände man beho-
vet av samarbete och man var beredd att 
fórhandla om försoning. Till förhandlare 
utsåg Kennelliitto bergsrådet K.Å.  Palo-
heimo,  doktor  Kalle  Rikala och bankpro-
kuristen  Paul  Klinge. Paloheimo  ersattes 
snart av  Åntti  Tanttu. Kennelklubbens 
fórhandlare var vicehäradshövding  Ha-
rald Lindblad,  friherre  Bertel  Sebastian  
Gripenberg  och doktor  Richard  Bengels-
dorff. Samtidigt utarbetade Kennelklub-
bens sekreterare  Viljo Jääskeläinen  ett 
fórslag till  en  gemensam tvåspråkig cent-
ralkommitte, till vilken Kennelliitto och 
Kennelklubben skulle välja två medlem-
mar var och självständiga  Suomen  Palve-
luskoiraliitto  en  medlem.  En  gemensam 
stambok skulle ges ut och uppgifterna om 
hundarna tryckas på ägarens modersmål. 

Planerna på ett samarbete väckte natur-
ligtvis stort intresse, men också starka 
känslor. Kennelliitto förhöll sig annars 
positivt till samarbetet, men hade som  en  
rent finskspråkig organisation svårt att  

acceptera  en  tvåspråkig stambok. Ken-
nelklubben ansåg att det skulle bli oskä-
ligt dyrt att ge ut två stamböcker. 

I november  1940  hade Kennelklubben 
all anledning att vara nöjd med utvecklin-
gen: i förhandlingarna hade man nått 
principiellt samförstånd om att organi-
sationerna skulle bevara sina tidigare 
verksamhetsformer och sin inre or-
ganisation, men samtidigt erkände de att 
de var jämlika och godkände varandras 
åtgärder.  De  största utställningarna och 
proven skulle ordnas i samarbete liksom 
också utgivningen av stamboken. Endast 
frågan om stambokens språk var ännu 
olöst. 

Till  en  början såg det ut som om man 
skulle kunna nå  en  lösning, men så små-
ningom vaknade motståndarna. Många 
ansåg att samarbetet gynnade endast 
höns- och sällskapshundsägarna och att 
de vanliga hundägarna förr eller senare 
skulle vara tvungna att bistå den allt mer 
krympande Kennelklubben ekonomiskt. 
Vid årsskiftet  1940-1941  körde förhan-
dlingarna om språken i stamboken fast. 
Kennelliitto ville inte  se  ett enda ord 
tryckt på svenska. I maj  1941  ville Ken-
nelliitto ändå fortsätta fórhandlingarna 
och Kennelklubben hade också över lag  
en  positiv inställning till saken. Men så 
bröt fortsättningskriget ut och man åter-
kom inte till frågan fórrän år  1943.  

Samarbetsprojektets strandande var 
ödesdigert för båda, men ännu mer för 
den äldre och till sin medlemskår alltmer 
decimerade Kennelklubben. Medlems-
kåren blev lidande då Kennelklubben 
inte mera ensam orkade ordna prov och 
utställningar på samma sätt som fórut. 

Fortsättningskriget 

Fortsättningskrigets utbrott i juni  1941  
kom inte som  en  lika stor chock för fin- 

Krigstiden •  277  



ländama som vinterkriget. Hotet hade le-
gat i luften. Kennelklubben försökte ändå 
fungera så effektivt som möjligt. Det var 
svårt att ordna möten, men valet av sty-
relse var lätt: alla de tidigare ledamöterna 
behöll sina platser. Endast Åikakauskir-
jas huvudredaktör byttes ut i början av år  
1943,  då ingenjör  Niilo  Hermonen ersatte  
Viljo Jääskeläinen  och redaktionen där-
med flyttade till Vasa.  

Niilo  Hermonen var  en  stövarman och 
stövarna fick nu mera spaltutrymme i 
tidskriften. År  1942  konstaterades det att 
Hönshundssektionen i praktiken somnat 
in och man övervägde att återuppliva 
den, Stövarsektionen däremot arbetade 
aktivt och arrangerade t.o.m.  18  prov. 
Stövarsektionen fyllde dessutom  40  år. 
År  1942  ökade Kennelklubbens medlem-
santal till  935  medlemmar. Trots kriget 
godkändes nya kennelnamn, men ingen 
egentlig hundutställning anordnades, 
utan endast s.k. premieringstillfällen. 
Under år  1943  anordnades prov och uts-
tällningar, till största delen lokala, och 
kontakterna till FCI i Bryssel upprätt-
hölls. Medlemsantalet sjönk till  797  vid 
årets slut. 

Hönshundssektionen återupplivades 
med framgång: år  1940  hade den  129  
medlemmar, i slutet av år  1943  hade de 
stigit till  137.  Hösten  1943  anordnades ett 
mycket lyckat hönshundsprov i Vasa, 
nya hönshundskullar föddes och sek-
tionens ekonomi var god. Öckså i sälls-
kapshundskretsar syntes i slutet av kriget  
en  uppgång, intresset riktades nu i syn-
nerhet mot små raser och priset på dessa 
valpar steg. Denna trend var oroväckan-
de: eftersom man inte kunde importera 
bra hundar från utlandet men efterfrågan 
steg, fanns det risk för att hundägarna 
började "producera" hundar på löpande 
band, utan att bry sig om kvaliteten. Ken-
nelklubbens Unionsektion fortsatte trots 
svårigheterna sin verksamhet efter bästa  

förmåga.  
Suomen  Kennelliitto var under tiden 

mellan vinterkriget och fortsättningskri-
get både större och internt mer splittrad 
än Kennelklubben. Medlemskåren kri-
tiserade i synnerhet bildandet av de mån-
ga underorganisationerna: på några år 
hade man glömt hur vådligt det var att 
grunda föreningar för olika raser och oli-
ka ändamål. 

Kennelliitto hade stora fórväntningar 
då det gällde fortsättningskriget och 
hundmännen sporrades av tanken på  en  
förening av Karelens vida jaktmarker 
med  Finland.  Det  var självfallet den eva-
kuerade befolkningen som med största 
iver väntade på återkomsten till Karelen. 
Palveluskoiraliitto konstaterade med till-
fredsställelse att  Suomen  Årmeijakoira-
yhdistys återupptagit sitt arbete i  Viborg  
våren  1943.  

Kennelliittos verksamhet avstannade 
så gott som helt vid fortsättningskrigets 
utbrott. Kansliet skötte endast löpande 
ärenden,  alla  prov och utställningar inhi-
berades och tidskriften utkom först i de-
cember  1941. De  fórhoppningar som 
fortsättningskriget väckte grusades snart 
när kriget drog ut på tiden. Kennelliittos 
verksamhet avstannade nu helt. Bokslut-
et för år  1941  uppvisade visserligen  en  
vinst på  30 000  mark, men framtiden såg 
trots det oviss ut. Fortsättningskriget in-
nebar för Kennelliitto fortsatta ansträng-
ningar. Kansliet försökte ordna med fór-
sörjning av rashundar som annars måste 
avlivas. När fortsättningskriget övergick 
i ett ställningskrig var det möjligt att up-
prätthålla kennelverksamheten något 
bättre än under offensiven. År  I942  ord-
nade Kennelliitto fem utställningar, tre 
lokala utställningar och sju stövarprov. 
Medlemsantalet sjönk, i slutet av år  1942  
hade Kennelliitto  1 014  årsmedlemmar. 

Framtidsutsikterna var ljusare.  De  
goda j aktförhållandena under kriget hade  
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höjt intresset och ökat efterfrågan på val-
par. För stövarproven utarbetades krigsti-
da undantagsregler. Kennelliittos 
ekonomi var mycket god. Vid ingången 
av det femte krigsåret var man mycket 
optimistisk inom Kennelliitto. Verksam-
heten var så mycket livligare, att man 
bestämde sig fór att åter höja publika-
tionsverksamheten till sin fórkrigstida 
nivå. Öckså i slutet av kriget var man 
mycket nöjd: medlemsantalet var högre 
än någonsin,  1 430  årsmedlemmar,  125  
stiftande medlemmar,  12  ständiga med-
lemmar och  90  medlemsfóreningar. Till-
gångarna ökade snabbt. Verksamheten 
var trots kriget livlig, hösten  1943  ordna-
des det hela  22  prov och utställningar. 

Resultaten av kriget  

Den  allmänna utvecklingen av 
antalet hundar  

Finland  klarade sig ur vinter- och fort-
sättningskriget som  en  självständig stat, 
utan att occkuperas och utan omvälvnin-
gar i samhällssystemet. Förlusterna i 
människoliv och i jordområden var känn-
bara och tunga. I hundvärlden var förlus-
terna också stora och olika fördelade, de 
stora sällskapshundsraserna led de störs-
ta fórlusterna. Ur Finska Kennelklubbens 
stambok avfördes allra mest hundar av 
rasen grand danois.  De  finska hundraser-
na klarade sig bättre, men den äldre ken-
nelorganisationen miste över hälften av 
sina stövare då den inte kunde ordna stö-
varprov i samma mått som Kennelliitto. 
Terrier- och tjänstehundsstammen bibe-
hölls, likaså dvärghundsstammen, men 
små hundar fanns det över lag mycket lite 
av. 

Inom Kennelliitto sjönk antalet stöva-
re, uppenbarligen led de mest av att män-
nen kommenderades ut till fronten. Efter  

kriget fanns det fler finska spetsar inom 
Kennelliitto än tidigare och tjänstehun-
darna klarade sig i allmänhet bra ur kri-
get.  De  stora sällskapshundarna tycks 
inte ha gått samma nedgång till mötes 
som inom Kennelklubben. Hönshundar-
na återhämtade sig efter de dåliga tiderna 
vid krigets utbrott. Helhetsmässigt var 
krigsåren inte  en  så ödesdiger tillbaka-
gång att det skulle ha hotat den fmländs-
ka kennelverksamheten. Å andra sidan 
avstannade den goda utvecklingen på 
1930-talet och de enskilda fórlusterna var 
tunga. 

Karelsk björnhund 

I Kennelliitto väntade man sig att raser 
som spetshunden och stövaren skulle kla-
ra av kriget bra trots alla svårigheter, men 
att den karelska björnhunden, som först 
nu höll på att utvecklas, skulle gå under. 
Vid vinterkrigets utrott kunde man ännu 
inte ana att det skulle följas av ett fortsätt-
ningskrig och möjligheter att  se  hurudant 
hundmaterial det fanns bakom östgrän-
sen. Under tiden mellan vinterkriget och 
fortsättningskriget hade aveln av björn-
hund nästan upphört. Det fanns trots allt 
några karelska björnhundar kvar och det 
var nu viktigt att insamla alla uppgifter 
om dem och utreda deras släktskap med 
lapphundarna. Kennelklubben fäste in-
gen särskild uppmärksamhet vid den ka-
relska björnhunden. 

I början av fortsättningskriget förän-
drades situationen. Under kriget var det 
inte möjligt att idka något egentligt avel-
sarbete och man kunde inte bilda  en  egen 
ras av den karelska björnhunden. Med 
arméns offensiv i öst ljusnade utsikterna. 
Trots att alla hundar på det erövrade om-
rådet måste skjutas, kunde man man i 
Ölonets och Karelen ta till vara de bästa 
exemplaren, eftersom det i  Finland  be- 
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Polisens, gränsbevakningsväsendets och armens hundar måste vara såväl starka, modiga som kunniga. 
Hundarna tränades och skolades mycket grundligt. Fotografi Veterinärmedicinska museet. 

höydes nytt avelsmaterial. Hundmate-
rialet i Karelen var av blandad  standard  
och utgallringen tog sin tid, men det löna-
de sig att leta efter och plocka ut de bästa 
hundarna. Även om man hittat många bra 
exemplar var det inte bråttom med att 
fastställa rastecken fór björnhunden, 
eftersom de hundar som påträffats var 
mycket olika såväl till färg som till päls. 
Riktlinjerna fór aveln av den karelska 
björnhunden var klara: man skulle utvec-
kla  en  till kroppsbyggnaden och till jak-
tegenskaperna bra hund. Vid krigets slut 
var de karelska björnhundarna mycket 
allmänna på hundutställningarna. Stam-
men höll tydligt på att förstärkas och de 
flesta hundarna var unga. 

Krigshundar 

Det finländska krigshundsarbetet liksom 
det övriga tjänstehundsarbetet hade tagit 
intryck från Tyskland, eftersom den  

främsta utvecklaren av arbetet var vete-
rinären  Johan  Broning, som kommit från 
Tyskland till  Finland.  Vid vinterkrigets 
utbrott hade såväl fórsvarsmakten, gräns-
bevakningen, polisen, skyddskårerna 
som privatpersoner tjänstehundar. Mån-
ga av myndigheternas hundar infördes i 
kennelorganisationernas stamböcker. På 
1930-talet förlorade Finska Kennelklub-
ben sin ställning inom tjänstehunds-
verksamheten då myndigheternas tjäns-
tehundsarbete allt mer knöts till Kennel-
liitto  och övriga tjänstehundsmänniskor 
delvis höll sig utanför de båda centralor-
ganisationerna, trots att  Suomen  Palve-
luskoiraliitto anslöt sig till Kennelliitto. 
Krigshundarna intresserade det oaktat 
också Kennelklubbens medlemmar. Re-
dan i det första numret av  Åikakauskirja  
år  1940  berättade officeren  M. Ginsburg,  
som handhade den svenska frivillig-
kårens hundar, och major  Gustaf  Deger-
stedt, chef för den finska krigshundsut-
bildningen, om sina erfarenheter av vin- 
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terkriget.  De  var av den uppfattningen att 
det inte fanns tillräckligt med t.ex. rap-
port- och patrullhundar. Schäfern var den 
bästa krigshunden, men airedaleterriern 
hade de starkaste nerverna och också rie-
senschnauzern hade visat sig vara bra. 
Draghundarna hade under vinterkriget 
haft det speciellt svårt på grund av den 
rikliga snömängden och det mycket kalla 
vädret. 

Inom den fmländska kennelvärlden de-
lades intresset för krigshundarna i tre 
riktningar. För det första presenterades 
för läsekretsen krigets mest berömda 
hundar och deras bedrifter, speciellt de-
ras trofasthet och tapperhet. För det andra 
var kennelfolket och särskilt tjänste-
hundsfolket intresserat av krigshundar-
nas arbete i praktiken och man diskutera-
de utbildningens lämplighet. Våren  1939  
hade Kennelliitto godkänt regler för prov 
med tjänstehundar. Dessa gällde såväl 
rapport-, sanitets-, skydds-, polis- som 
draghundar. I fredstid hade krigshundar-
nas tävlingar koncentrerat sig på rappor-
tering. Även om den rikliga snömängden 
hade försvårat rapporthundarnas arbete i 
kriget hade de också visat sig vara 
mycket viktiga då radiofórbindelserna 
bröts och det brast i annan teknik. Men 
enligt erfarenheter från vinterkriget hade 
inte rapportering utan patrullering varit 
krigshundarnas viktigaste uppgift. Hun-
den vädrade och hörde fienden långt bätt-
re än människan. Erfarenheterna från 
fortsättningskriget stärkte denna uppfatt-
ning och visade vägen för utvecklingen i 
framtiden: hundar skulle i kriget använ-
das fór patrullering, inte för rapportering. 
För det tredje innebar krigstidens undan-
tagsfórhållanden nya utmaningar fór 
aveln av tjänstehundar. Nu framhävdes 
hundarnas bruksegenskaper, eftersom  en  
krigshund måste vara stark, frisk, orädd 
och väldresserad. Exteriören var till in-
gen nytta när det verkligen gällde. 

För armens  del  var patrullhundarna de 
viktigaste: de arbetade som spejare, lyss-
narposter och i spårning. När vinterkriget 
utbröt hade försvarsmaktens krigshunds-
skola ca  70  hundar, av vilka  5  utbildats 
för sanitetsuppgifter. När fortsättnings-
kriget tog slut fanns det över tio gånger 
fler hundar, dvs.  856  stycken. Enligt vis-
sa uppskattningar skulle det verkliga be-
hovet ha varit ca  2 000  hundar. 

Försvarsmakten hade inte möjlighet att 
själv föda upp alla hundar som användes 
i kriget. Man fick hundar av skyddskårer-
na och av privatpersoner, både genom 
frivillig överlåtelse och genom tvångsre-
kvirering. Båda kennelorganisationerna 
och många tjänstehundsfóreningar upp-
manade sina medlemmar att överlåta sina 
hundar till armen. Årmén fick på frivillig 
väg  562  hundar av vilka  319  godkändes 
fór tjänst, av dessa dog eller stupade  78.  
Årmén köpte också upp hundar, om den 
fann några lämpliga. Många erbjöd sina 
hundar, men inte på långt när alla god-
kändes. Skyddskårerna hade de bästa 
hundarna, eftersom de hade utbildat hun-
dar i åratal.  En del  hundar ägdes av 
skyddskåren, andra ägdes av privatper-
soner men var utbildade av skyddskårer-
na. Under krigets gång måste armén ock-
så tvångsrekvirera hundar. Detta material 
var fórklarligt nog av sämre kvalitet än 
skyddskårernas, av de  312  tvångsrekvire-
rade hundarna dög endast  162  för armen. 
Under kriget använde armén sammanlagt  
488  civila tjänstehundar, av vilka  265  
fungerade inom patrulleringsuppgifter,  
192  inom bevakning,  4  som rapporthun-
dar och  1  som sanitetshund. 

Efter fortsättningskriget indrogs krigs-
hundsskolan i slutet av november  1944  
och man strävade efter att återbörda pri-
vatpersoners krigshundar till sina rätta 
ägare.  En del  av hundarna hade stupat, 
avlidit eller på annat sätt gått förlorade. 
När tyskarna fördrevs från Lappland tog 
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de med sig av de bästa hundarna. Efter att 
armens hundutbildning upphört upp-
manades gränsbevakningsväsendet att 
tills vidare ta hand om utvecklingen av 
tjänstehundsverksamheten med tanke på 
fórsvarsmaktens behov. 

Det är omöjligt att uppskatta krigs-
hundsverksamhetens exakta betydelse 
för kennelverksamheten. Det viktigaste 
är kanske att de praktiska erfarenheterna 
ändrade inriktningen på tjänstehundsar-
betet från rapportering till patrullering 
och bevakning. Krigshundsarbetet fick 
också ett mycket gott rykte.  En del  av de 
bästa hundarna gavs efter kriget full er-
känsla fór sitt arbete och ersättning fór 
tjänstgöringen vid fronten, när såväl 
Kennelklubben som Kennelliitto tilldela-
de dem titeln champion. 

Ledarhundar 

Där det egentliga krigshundsarbetet tog 
slut då armen hemförlovades, fortsatte 
den andra formen av hundarbete som 
kriget indirekt gett upphov till. Verksam-
heten med ledarhundar för synskadade 
inleddes delvis som  en  fóljd av kriget. 
Finlands första ledarhund, boxern Hiisi-
korven  Samu  hade visserligen fungerat 
som stöd för sin husbonde massören E. 
Vakkala redan ett par år fóre kriget. Trots  

att det alltid funnits blinda var det först i 
och med krigets undantagsfórhållanden 
som man fäste uppmärksamhet vid utvid-
gandet av tjänstehundsverksamheten till 
att omfatta utbildandet av ledarhundar 
fór synskadade. 

Utbildningsmodellen hämtades från  
Sverige.  Genom  Johan  Brünings mångsi-
diga hundkännedom kände man redan ti-
digare till denna utbildning. Årbetet på-
börjades i praktiken på försommaren  
1940,  då Palveluskoiraliitto inbjöd den 
skicklige utbildaren  L.  Svartengren från  
Svenska  Brukshundsklubben till  Finland,  
och den fórsta kursen hölls i Tavastehus 
under ledning av major Degerstedt. 
Ekonomiskt stöd fick man från  Sverige  
och Finlands Röda Kors. Man började 
blygsamt med utbildning av endast fem 
hundar, men intresset för utbildningen 
väckte enormt intresse inom kennelkret-
sar.  

De  synskadades ledarhundar hade 
mångsidiga kontakter med kennelor-
ganisationerna. Finlands Röda Kors' le-
darhundskommitté köpte upp hundar av 
privatpersoner. Förutom att utbildningen 
av dessa hundar väckte stort intresse 
inom tjänstehundskretsar deltog många 
av ledarhundarna på Kennelliittos utställ-
ningar. Hundarna var i allmänhet ans-
pråkslösa till exteriören, men fick helt 
naturligt beröm för sitt goda lynne.  
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ÅTERHÄMTNINGENS TID 

Fortsatt fattigdom 

Fortsättningskrigets och andra världskri-
gets slut ställde kennelorganisationerna 
inför nya utmaningar. Freden innebar 
samhälleliga fórändringar, som återspe-
glades också på hundvärlden. Karelen 
förlorades och dess forna invånare bosat-
te sig på olika håll i landet, men undantag 
för de svenskspråkiga kustområdena. År-
mén hemfórlovades, det finländska nä-
ringslivet började sina ansträngningar att 
betala krigsskadeståndet och krigsinvali-
dernas, krigsänkornas och de krigsvärn-
lösas liv måste tryggas.  Den  fortsatta 
regleringsekonomin ställde finländarna 
inför lika stora ansträngningar som under 
krigstiden. 

Kennelorganisationerna drabbades av 
tre av efterkrigstidens ekonomiska rest-
riktioner. Åv största betydelse var ran-
soneringen av papper. Inom Kennelliitto 
övervägde man noga tidskriften Julkaisus 
innehåll, eftersom det inte var möjligt att 
trycka allt, och också upplagan måste 
minskas. Kennelklubben var inte tvun-
gen att minska sin upplaga, men nog dist-
ributionen. Också bostadsregleringen 
försvårade kennelorganisationernas ar-
bete. Kennelklubben hade före krigen in-
köpt  en  bostadslägenhet på  141  kvadrat-
meter på Fredriksgatan i Helsingfors och 
där inrättat sitt kansli. Kennelklubben 
fick nu behålla ca hälften av bostadsytan 
medan resten måste hyras ut. För det 
tredje fick hundvärlden känna av den 
stränga valutaregleringen. Efter kriget 
var man i stort behov av nya hundar från  

utlandet, men såväl importen som expor-
ten av hundar kunde ske endast genom 
donationer eller utbyte, utan penningt-
ransaktioner.  

Den  allmänna och omfattande bristen 
på allt från matvaror till trafikförbindel-
ser drabbade givetvis också kennelvärl-
den. Hundprov kunde i vissa fall anord-
nas endast lokalt och transporterna och 
inkvarteringen var ibland mycket ans-
pråkslösa. Kennelorganisationerna hade 
syårt att planera sin ekonomi på grund av 
inflationen. Kennelklubben fick också 
känna av statsmaktens avoghet, då den 
anhöll om rättigheter att dela ut extra 
livsmedelskort till tjänstehundar, samma 
rättigheter som  Suomen  Palveluskoira-
liitto tidigare haft. Trots att Kennelklub-
ben var många gånger större än Palvelus-
koiraliitto var folkfórsörjningsministe-
riets beslut skarpt nekande: dessa inköps-
tillstånd gavs endast gränsbevakningen, 
polisen, försvarsmakten och krigssyns-
kadade. 

Entusiastiska människor  

Den  allmänna återuppbyggnadsivern 
smittade av sig också på kennelfolket. 
Trots att det ekonomiska läget ännu var 
dåligt ville finländarna skaffa sig hundar.  
En  orsak var kanske den allmänna käns-
lan av otrygghet i det efterkrigstida sam-
hällets smått oroliga förhållanden. Också 
i trånga bostäder ville man ha  en  hund 
och, vilket var anmärkningsvärt, finlän-
darna ville nu i högre grad ha rashundar, 
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oavsett priset. Intresset fór rashundar 
ökade säkert också till följd av att kenne-
lorganisationerna nu äntligen nådde in-
bördes samfórstånd.  Den  sista maj  1944  
undertecknade Kennelklubbens fóreträ-
dare doktor Uno  Tötterman  och agronom  
Yrjö  Bask samt Kennelliittos företrädare 
doktor Kalle Rikala och prokuristen  Paul  
Klinge  ett samarbetsavtal. Det tog visser-
ligen nästan ett år innan Finlands Kennel-
Centralorgans verksamhet kom i gång, 
eftersom Kennelklubben krävde ändrin-
gar i den svenskspråkiga texten och valet 
av representanter var svårt. 

Organisationerna växer 

Det växande intresset för rashundar i  Fin-
land  var  en  utmaning och  en  källa till stor 
glädje för båda kennelorganisationerna. 
Samtidigt innebar det att den yngre or-
ganisationen Kennelliitto nu slutgiltigt 
växte fórbi den äldre Kennelklubben.  
Den  tvåspråkiga Kennelklubben lycka-
des värva allt färre nya medlemmar. Åv 
Kennelklubbens nya medlemmar var 
dock procentuellt fler kvinnor än Kennel-
liittos. Kennelklubben var också mer än 
tidigare  en  huvudstadscentrerad or-
ganisation medan Kennelliittos styrka 
fortfarande låg på landsbygden. 

Tabell  3.  Nya medlemmar i  Suomen  Kennelliitto  1945-1947  geografisk fördelning. 

år Helsingfors % städer % landsbygd %  Sverige  % summa %  
I945 161 11,6 46I 32,9 777 55,5 1 0,I 1 400 100,0 
1946 98 11,8 288 34,7 440 52,9 5 0,6 831 100,0 
1947 101 11,3 345 38,8 44I 49,6 3 0,3 890 I00,0  

Tabell  4.  Nya medlemmar i Finska Kennelklubben  I946-I947  geografisk fördelning. 

år  Helsingfors  % städer  % landsbygd %  Sverige  %  
1946 I07 45,1 45 19,0 81 34,2 4 1,7 
1947 137 44,1  75  24,1 83 26,7 16 5,I  

Både föreningar och privatpersoner av-
gick emellertid från organisationerna. 
Vid slutet av år  1944  hade Kennelklub-
ben  926  årsmedlemmar,  64  ständiga 
medlemmar,  7  hedersmedlemmar och  8  
korresponderande medlemmar samt  19  
associerade jakt- och kennelföreningar 
och  3  avelsföreningar. Kennelklubben 
hade lokalstyrelser i  Nyland,  Egentliga  
Finland  och Satakunda. Inom Kennel-
klubben verkade fem sektioner:  Union-,  
Stövar-, Spets- och Hönshundssektioner-
na samt Tjänstehundssektionen, vars 
verksamhet låg nere. Kennelklubben  

strävade aktivt efter att utöka sin med-
lemskår. Verksamheten blev dock liyli-
gare först år  1946  då officerarnas jaktfó-
rening  Upseerien  Metsästysyhdistys blev 
associerad förening och Lokalstyrelsen 
fór Vasa Läns Kustområde bildades. Om 
man betraktar kennelorganisationernas 
verksamhet endast utgående från med-
lemsantalet kan man säga att Kennel-
klubben var mycket mindre framgångsrik 
än den konkurrerande organisationen. 
Delvis lyckades Kennelklubben emeller-
tid värva medlemmar av Kennelliitto, 
eftersom det efter det nyvunna samförs- 
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Polishundskolan entusiastiska elever från årskurs  1935.  Fotografi Polishundskolan.. 

tåndet mellan organisationerna var möj-
ligt att utan kontroverser höra till båda. 
Det är ändå svårt att ge  en  uttömmande 
förklaring till varfór Kennelklubben kla-
rade sig endast tillfredsställande. I den 
breda publikens ögon betraktades den 
som till största delen svenskspråkig och 
enbart helsingforsisk. Man fórsökte dock 
utveckla administrationen då arbets-
mängden växte. År  1946  tillsattes  en  
kommitté för att fórnya administrationen, 
eftersom landsbygden ansåg sig åsi-
dosatt. Kommittén fórsamlades aldrig, 
men sekreteraren G.W.  Hackman  tog sig 
an administrationsreformen. 

Det största missförhållandet ansågs 
vara Kennelklubbens allmänna möte som 
sammankallades  en  gång i året i Helsing-
fors, och där man inte fick rösta med 
fullmakt.  Hackman  föreslog nu  en  tude-
lad administrationsmodell med ett ken-
nelråd, till vilket hörde  en  representant 
för varje lokalstyrelse, sektion och asso- 

cierad förening, samt  en  styrelse, som 
tillsattes av rådet. På detta sätt kunde man 
undvika att Kennelklubbens ledning blev 
alltfór Helsingforscentrerad och samti-
digt kunde man säkra klubbens tvåsprå-
kighet. Resultatet blev emellertid  en  
kompromiss. Kennelklubben fick ett 
kennelråd, men det allmänna mötet be-
höll sin ställning. Inom Kennelklubben 
grundades också nya rasfóreningar. År  
1947  grundades  Suomen  Grand  Danois-
kerho-Finska  Grand  Danoisklubben och 
Finska Taxklubben medan  Suomen  Ter-
rieriklubi-Finska Terrierklubben och  
Suomen  Spanielikerho-Finska Spaniel-
klubben associerade sig samma år.  

Suomen  Kennelliitto däremot växte 
snabbt och verksamheten vaknade till 
nytt liv. År  1944  uppvisade ekonomin  en  
vinst på över  60 000  mk,  men man var 
ändå rädd att det ekonomiska läget skulle 
fórsämras snabbt när verksamheten tog 
fart under årets lopp. Resurser behövdes 
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fór såväl upprätthållandet av traditionella 
verksamhetsformer och utvidgandet av 
verksamheten som fór utbetalning av lö-
ner. Kennelliitto anställde nämligen  en  
verksamhetsledare. Fr.o.m. juli  1946  in-
nehades denna befattning av magister  V.  
I.  Mikkonen.  

År  1945  uppvisade verksamheten ett 
överskott på  127 000  mk.  Det ökande 
medlemsantalet innebar både skrämman-
de utgifter och oväntat stora inkomster: i 
slutet av år  1945  hade Kennelliitto  114  
stiftande medlemmar,  105  ständiga med-
lemmar och rent av  3 010  årsmedlemmar 
samt  97  föreningar,  1  hedersmedlem och  
1  korresponderande medlem.  Den  stora 
framgången kan förklaras med att det 
kändes lättare att komma med i dess 
verksamhet än i Kennelklubbens, som re-
dan till namnet lät ofinsk och exklusiv. 
Det speciellt framgångsrika året  I945  
kan också förklaras med att Kennelliitto 
fyllde  10  år och firade sin bemärkelsedag 
med pompa och ståt. Kennelliitto växte 
snabbt också efter jubileumsåret, i slutet 
av år  I946  hade man över  4 000  medlem-
mar. Verksamheten uppvisade åter vinst 
och för den expanderande verksamheten 
förvärvade man  en  ny våning på  Kaleva-
gatan i centrum av Helsingfors.  

Den  expanderande organisationens 
ekonomi medförde problem, i synnerhet 
i slutet av år  1947,  då budgeten inte be-
fanns hålla sträck. Utgifterna hade i och 
med inflationen vuxit oerhört, men inte 
inkomsterna, då inkomsterna från med-
lems- och stamboksavgifterna blivit min-
dre än väntat. Bokslutet fór år  1947  visa-
de, att verksamheten gått  16 000  mark på 
förlust. Medlemskåren var vid slutet av år  
1947  stor,  127  föreningar och  4 568  per-
sonmedlemmar. 

När Kennelliitto expanderade måste 
också dess administration ses över. Mån-
ga medlemmar ansåg Kennelliitto vara 
alltför huvudstadscentrerad. Man ville ha  

nivåer mellan ledningen och medlemsfö-
reningarna och fler rasföreningar måste 
bildas. Man måste således stärka Kennel-
liittos ledning, men också utveckla verk-
samheten genom grundandet av regio-
nala kennelföreningar. Enligt andra förs-
lag skulle landsbygdens andel i fullmäk-
tiget tryggas på  Helsingfors'  bekostnad 
och  Finland  skulle indelas i kenneldist-
rikt. Fullmäktiget gav principiellt stöd åt 
grundandet av regionala kennelförenin-
gar och gav styrelsen i uppdrag att reda ut 
hur detta skulle göras i praktiken, men 
utvecklandet av administrationen blev 
inte ännu av. 

Kennelliittos verksamhet riktade sig 
också till utlandet. I och med kennelor-
ganisationernas samarbete inom Finlands 
Kennel-Centralorgan öppnade sig möj-
ligheterna fór den ursprungligen helt in-
hemska Kennelliitto att få erkännande 
utomlands. Både Kennelklubbens ordfö-
rande överste  Åke  Wahren och Kennel-
liittos ordförande doktor  Kalle  Rikala 
deltog i den nordiska kennelkonferensen 
i  Stockholm  år  1946.  Det  nordiska samar-
betet mellan specialgrenarna hade inletts 
redan på hösten  1945,  då man kom öve-
rens om samarbete mellan tjänstehundar 
i de nordiska länderna. I september  1946  
anordnades den första landskampen mel-
lan fyra länder. Man fick också några nya 
medlemmar i  Sverige.  Det  viktigaste var 
kanske ändå att finlandssvenskar slöt sig 
till Kennelliitto och att kennelnamn på 
främmande språk godkändes. Efter en-
dast tio års verksamhet höll Kennelliitto 
på att mista sin ursprungliga karaktär 
som rent finskspråkig organisation. 

Läget stabiliseras  

De  båda kennelorganisationernas efter-
krigstida mål var lika: avel av renrasiga 
hundar skulle främjas i  Finland. Den 
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första uppgiften fór båda organisationer-
na var att klarlägga sin medlemskår och 
de hundar som fanns i  Finland.  Särskilda 
problem vållade de hundar, vars handlin-
gar påstods ha försvunnit i kriget, t.ex. 
med tyskarna då de avlägsnades från lan-
det, i bombningarna eller över huvudta-
get i krigets undantagsförhållanden. Åv 
de hundar som saknade registerpapper 
införde Kennelklubben i sin stambok på 
domares utlåtande endast spetsar, inga 
andra hundar, oavsett hur representativa 
eller typiska de än var. Undantag gjordes 
dock. Man hade också problem med sam- 

manblandningar av hundarnas stamboks-
nummer, när samma hundar fanns i båda 
organisationernas stamböcker. 

Kennelklubben strävade efter att i mån 
av möjlighet förmedla nya hundar både 
till inhemska köpare och till utlandet. 
Samtidigt svarade man på prisförfrågnin-
gar och allmänna frågor om hundar. Det 
fanns inga fastslagna betäckningsarvo-
den eller pris på hundar. Valpar föddes 
upp och efterfrågan var stor omedelbart 
efter kriget, men redan på hösten  1946  
tystnade handeln. 

Tabell  5.  Hundar i Finska Kennelklubbens stambok  1945-1947.  

	

1945 
	

1946 
	

1947 
(alla/nya) 
	

(alla/nya) 
	

(alla/nya) 

	

24/22 
	

31/26 
	

42/41 
10/10 

	

2/2 
	

31/30 
	

35/33 
15/15 

208/175 
	

242/176 
	

243/191 

294/206 
	

304/231 
	

387/268 
237/188 
	

322/270 
	

370/258 
3/3 
2/2 

38/26 52/36 56/30 
65/40 58/35 76/51 
50/38 51/34 55/40 
17/I3 21/21 27/24 
47/43 30/I8 57/5I 

1/1 
95/77 147/I06 249/238 

33/24 39/22 
16/10 21/9  34/24 

1/- 
55/42 

ras 

karelsk björnhund, register 
karelsk björnhund 
lapsk vallhund, register 
lapsk vallhund 
finsk spets 

finsk stövare 
finsk korsad stövare 
hamiltonstövare 
schillerstövare 

pointer 
engelsk setter 
irländsk setter 
korthårig tysk hönshund 
strävhårig tysk hönshund 

springerspaniel 
cockerspaniel 

släthårig tax 
strävhårig tax 
långhårig tax 
korthårig tax  
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släthårig foxterrier 23/I3 23/I5 42/29 
strävhårig foxterrier  168/140 195/166 251/207  

schäfer  196/I67 245/197 489/426  
dobermann  16/I1 10/5 21/I4  

rottweiler  15/12 18/11 33/26  
riesenschnauzer  7/4 14/12 10/7  

boxer  49/33 65/44 92/71  
belgisk vallhund  7/7 9/9 11/7  
belgisk riesenschnauzer  1/ 1- 
airedaleterrier  26/16 33/21 78/69 
griffon  brabancon -  1/I  - 
cairnterrier  2/- 2/ 27/5  
irländsk terrier  1/1 4/4 4/3  
kerry  blue terrier  I/-  - 
sealyhamterrier  I/1  2/ 1  - 
skotsk terrier  48/30 38/21 45/19  
skyeterrier  1/- 2/2 3/2 

welsh  terrier  1/1 1/1 
west  higland  white  terrier  2/2 I/1 6/6  
lakelandterrier  I/1  2/2  

schnauzer 29/19 37/22 57/31 
dvärgschnauzer 4/2 2/2 9/8 

borzoi I/I 2/1 I/- 
greyhound I/- 1/- I/- 
whippet 2/2 1/- 
afghanhund  - I/- 

old  english  sheepdog I/1 
collie 73/66 5I/43 I20/100 

grand danois  I5/I 38/30 46/24  
S:t Bernhardshund  16/14 14/9 I3/8  
newfoundlandshund  I/- 1/I I0/10  
engelsk bulldogg  1/1 I/- 5/4  

fransk bulldogg  I8/9 7/- 24/I8  

norrländsk spets  4/2 9/8 7/5  
europeisk spets  8/5 7/5 4/3  

samojedhund  1/1  -  1/1  
dvärgspets  1I/6 2/1 3/1  
dvärgpinscher  23/15 24/I8 26/22 
chow-chow 9/6 5/2 13/9 
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ras 

karelsk bjömhund, register 
karelsk bjömhund, stambok 
finsk spets 
finsk stövare 
korsad stövare 
lapsk spets, register 
lapsk vallhund, register 

pointer 
engelsk setter 
irländsk setter 
korthårig vorsteh 
strävhårig vorsteh 

cockerspaniel 
släthårig tax 
strävhårig tax 

norrländsk spets 
pommersk spets  

chow-chow  
dvärgspets 
samojedhund  

stor pudel 1/1 17/17 28/17 
dyärgpudel 1/1 2/1 2/2 
pekingese 7/4 13/9 20/12 
malteserhund 2/ I  7/4 9/8 
summa I 919/1 459 2 254/ 1 702 3 213/2 426 
nya %  70,0  75,5 75,5  

Mängden hundar inom Kennelklubben 
utvecklades väl. År  1947  infördes i stam-
boken ca  en  och  en  halv gång flera hun-
dar än strax efter krigets slut. Nästan tre 
hundar av fyra var nya. Öckså inom Ken-
nelliitto infórdes mycket fler hundar i  

stamboken än tidigare, men andelen nya 
hundar var inte lika stor i proportion som 
hos Kennelklubben.  En  orsak kan vara att 
det inom Kennelliitto fördes  en  livlig de-
batt om kommersialism och "valppro-
duktion.". 

Tabell  6.  Hundar i  Suomen  Kennelliittos stambok  I945-1947.  

1945 

57 

824/654 
984/664 

I946  
(alla hundar/nya)  

5I 
37/37 

1 0I4/749 
I 315/871 

1947 

68 
50/34 

1 196/860 
I 575/962 

423/300 697/533 696/439 
4 
- 7 

22/I6 27/21 28/16 
32/21 40/29 69/43 
37/28 44/32 I01/81 
21/16 26/I5 45/25 
52/31 103/69 100/53 

58/51 93/71 I54/121 
17/12 13/7 29/23 
3/3 5/3 4/3 

12/10 6/3 2/1 
5/3 8/4 5/3 

3/2 3/1 4/4 
6/2 4/2 2/- 

2/2  
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schäfer  
rottweiler  
old english  sheepdog  
collie  
belgisk vallhund  

407/303 
20/12 

-  
I0/8 
4/4 

660/490 
42/33 

28/24 
10/9 

902/622  
50/31  

1/1  
59/49  
12/9  

S:t Bernhardshund  
newfoundlandshund 
grand danois  

16/16 

24/9 

29/23 

36/20 

23/14  

41/19 

borzoi 2/1  3/1 1/- 
greyhound 1/- - - 
whippet - 2/2 -  
afghanhund  1/1 

boxer  36/22 63/43 116/78  
fransk bulldogg  9/4 2/2 5/3  
engelsk bulldogg  1/1  - 
pudel  2/2 6/6  

släthårig foxterrier  8/5 22/20 23/12  
strävhårig foxterrier  86/67 I36/102 206/166  
airedaleterrier  40/27 76/57 120/80 
welsh  terrier  1/1 1/- 
skotsk terrier  12/9 8/5 2I/16 

west  higland  white  terrier  3/3 5/4 19/17  
irländsk terrier -  1/1 1/1  
skyeterrier  I/I 2/1  
sealyhamterrier  1/I  

schnauzer  11/7 I0/7 21/17  
riesenschnauzer  23/I7 19/23 27/17  
dvärgsclmauzer  I/- 2/1 3/3  
belgisk riesenschnauzer  4/4 7/6  - 

dobermannpinscher  5/3 9/3 14/1I  
dvärgpinscher  24/17 18/8 37/30  
pekingese  11/8 11/2 10/5  
japansk spaniel  2/-  - 
malteserhund  3/1 6/4 7/5  

summa  3 320/2 361 4 702/3 293 5 869/3 896  
nya %  7I,1 70,0 66,4 
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Diskussionen om kommersialismen in-
leddes år  1945  av  Erik Becker,  som tyck-
te att situationen utvecklats i  en  osund 
riktning. Priset på hundar hade stigit i 
höjden, i synnerhet då det gällde sälls-
kapshundar. Han ansåg inte att  en  kennel 
behövde gå med fórlust, men hundupp-
födningen fick under inga omständighe-
ter bli  en  näringsgren. I början av år  1947  
var emellertid spekulationen med hundar 
öyer, eftersom folk nu hade mycket 
mindre pengar än tidigare. Som ett resul-
tat av verksamheten under de två första 
åren efter kriget fanns det nu mycket hun-
dar i landet, men standarden på de unga 
hundarna var mycket varierande. Kenne-
lorganisationerna hade således mycket 
arbete med aveln av hundmaterialet. 

På Kennelklubbens sida diskuterades 
hundhandlarna mindre, men problemet 
var trots det välbekant. Där föreslogs att 
man skulle införa samma system som i  
Sverige:  alla valpar skulle inte automat-
iskt införas i stamboken utan först skrivas 
in i ett preliminärt register, från vilket de 
som nådde utställningsframgång överfór-
des till stamboken. 

Vid sidan av hundförsäljarna lyftes nu 
frågan om hundarnas hälsa fram.  De  då-
liga utfodringsmöjligheterna, den all-
männa bristen på det mesta och allmän 
okunnighet var hot som man nu sedan 
freden inträtt ville avvärja så fort som 
möjligt. Finländarna föreslog också på  en  
nordisk kongress att kennelcentralor-
ganisationen i varje nordiskt land skulle 
börja samla in material om ärftliga egen-
skaper hos hundar och på så sätt främja 
vetenskaplig forskning kring hundar. 

Stövarna uppmärksammas  

En  stor  del  av den finländska kennelverk-
samheten tog sin början på 1800-talet 
bland stövarmännen, liksom den konkur- 

rerande kennelorganisationens verksam-
het på 1930-talet. Under krigsåren kom 
stövarna i skymundan, trots att man strä-
vade efter att ordna stövarprov med reg-
ler anpassade till onormala förhållanden. 
Kennelklubben kunde ordna endast  en  
utställning år  1944,  men höstens hund-
prov planerades med stor iver.  De  dåliga 
trafikfórbindelserna fórsvårade tyvärr 
Stövarsektionens verksamhet. Samtidigt 
som Kennelklubbens stövararbete åter-
hämtade sig, blev majoriteten av med-
lemskåren allt mer uppretad.  En  stor  del  
av sidorna i Kennelklubbens tidskrifter 
ägnades åt stövararbetet och denna ensi-
dighet var troligen  en  bidragande orsak 
till att den finskspråkiga tidskriftens re-
daktion flyttades från Vasa och redaktö-
ren, stövarmannen  Niilo  Hermonen, till 
Helsingfors. Ny redaktör blev magister 
H.  T.  Lehmusto, som sysslade med både 
spetsar och sällskapshundar. På det hela 
taget hade man dock skäl att vara nöjd 
med stövarutvecklingen, ty stövarstam-
men klarade sig utmärkt i jakt. Utseende-
mässigt stampade dock stövaren på stäl-
let. 

Öckså inom Kennelliitto kom stövarna 
mångsidigt och väl fram efter kriget. 
Konflikter kunde dock inte undvikas och 
i synnerhet tolkningen av reglerna för 
prov orsakade polemik. Prov- och utställ-
ningsverksamheten kom trots alla prob-
lem i gång genast efter kriget. 

Redan långt före krigen hade kennelor-
ganisationerna som mål att avla  en  rent 
fmsk stövarras, men först år  1945  vidtog 
man åtgärder fór att avlägsna den korsade 
stövaren från stamböckerna. Initivatiet 
togs av stövarfóreningen inom  Suomen  
Kennelliitto i februari  1945  och Kennel-
liittos styrelse godkände fórslaget. Enligt 
fórslaget skulle stamboksklassen fór kor-
sade stövare stängas i slutet av år  1945,  
varefter endast ett register skulle föras 
över de korsade stövare, vars ena förälder 
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Polisen har användt hundar i årtionden och gör det fortfarande. Överhetens förhållanden har förändrats 
så att även hundarna får åka bil. Värdarnas uniformer och hårmode har liksom skjutsen förändrats med 
tiden. Fotografi Polishundskolan. 

var finsk stövare.  En  hund med inte mer 
än  1/16  korsat blod kunde överföras från 
registret över korsade stövare till stam-
boksklassen fór finska stövare. Ytterliga-
re fórutsattes att den fick minst II pris 
både på utställningar och i prov. Projektet 
stötte på motstånd. I de efterkrigstida un-
dantagsfórhållandena var många hundars 
"prästbevis" i  en  enda röra, och Kennel-
liitto  hade inte råd att låta många fina 
stövare gå fórlorade på grund av detta. 
Kennelliitto kunde inte heller ensam fatta 
beslut om saken, eftersom projektet rörde 
också Kennel-Centralorganet.  

De  korsade stövarna hade  en  säker 
ställning också inom Kennelklubben. 
Man ville utveckla de korsade stövarna i 
de finska stövarnas riktning, till välbygg-
da och pålitliga stövare. Många auktori-
tativa män inom Kennelklubben ställde 
sig på de korsade stövarnas sida, främst 
av praktiska skäl, eftersom Kennelklub- 

ben inte hade råd att förlora  en  tredjedel 
av sina stövare (enligt senare uträkningar 
framgår det att det fanns nästan lika mån-
ga korsade stövare som finska stövare i 
stamboken, år  1946  t.o.m. flera). 

Frågan om hur de korsade stövarna 
skulle behandlas prövade det gryende sa-
marbetet mellan de båda kennelorganisa-
tionerna. Kennel-Centralorganet lycka-
des nästan fa till stånd ett avtal gällande 
den gemensamma stamboken i början av 
år  I947,  men efter ett halvt års betänketid 
fórkastade Kennelklubben fórslaget. Sa-
marbetet var trots det inte ännu till ända 
emedan man fick till stånd  en  kompro-
miss.  De  korsade stövarnas stambok 
stängdes fr.o.m. år  1949  och de hundar 
som till sitt blod, utseende och sina 
bruksegenskaper kunde anses vara finska 
stövare överfördes till klassen för finska 
stövare. Förutsättning för överföringen 
var  7/8  blod av finsk stövare och utställ- 
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ningsframgång. 	Övergångsperiodens 
många arrangemang orsakade både med-
lemskåren och funktionärerna bekym-
mer. Rastecknen för den finska stövaren 
godkändes slutligen år  1947.  

Spetsproblem  

De  inhemska spetshundarna hamnade 
delvis i skuggan av stövarna. Det fanns 
fortfarande många spetsar i stamböcker-
na, men de fick inte mycket uppmärk-
samhet. Kennelklubbens Spetssektion 
fortsatte sin verksamhet, men den hade 
endast  27  medlemmar. Dess främsta upp-
gift var att ta ställning till rastecknen fór 
finsk spets och karelsk björnhund som 
utarbetats av Finlands Kennel-Centralor-
gan. I slutet av år  1947  piggnade Spets-
sektionen dock till då den på sitt extraor-
dinarie möte beslöt bl.a. att revidera sina 
stadgar, återupprätta specialstamboken 
fór spetsar och anordna prov och utställ-
ningar. Man planerade också nordiskt sa-
marbete och lydnadskurser lämpade för 
alla hundar. I början av år  1947  anslöt sig  
20  nya medlemmar till sektionen. 

Spetssektionens avelsarbetet gick ut på 
att  se  till att den gamla inhemska rasen 
finsk spets bibehölls, men uppgifterna 
utökades till att omfatta också andra 
spetshundar såsom karelsk björnhund, 
lapsk vallhund och andra skandinaviska 
spetshundar som fanns i landet. Det fanns 
de som ansåg att aveln av den finska 
spetsen hade gått i fel riktning, att hunden 
blivit för liten och klen och att den inte 
längre dög till jakt. Sektionen måste särs-
kilt fästa uppmärksamhet vid bruks-
hundsklasserna och jaktproven. För de 
andra spetshundarnas  del  var läget bättre.  
Den  inhemska vall- och vakthunden, den 
lapska vallhunden, var som ras nästan 
färdig. Spetssektionen utarbetade ett 
förslag till rastecken för den lapska vall- 

hunden och Kennelklubbens styrelse 
godkände rasen i sin stambok samtidigt 
som den karelska björnhunden. År  1947  
fanns det tyvärr få lapska vallhundar i 
Lappland, tyskarnas förödelse omfattade 
också hundarna och renskötarna brydde 
sig inte om att hålla rasen ren. I södra  
Finland  fanns det emellertid ca  100  av 
dessa vallhundar, så framtiden såg ljus ut. 
Kennel-Centralorganet ville dock inte 
godkänna rastecknen förrän hundmate-
rialet inom renbetesområdet utretts.  De  
karelska björnhundarna fick inte samma 
uppmärksamhet i Kennelklubben trots att 
rastecknen fastslogs samtidigt. När det 
kom förfrågningar från grannländerna 
om bra valpar fick man vända sig till 
Kennelliitto. Det allmänna problemet 
med rasen var dess ojämnhet och hetero-
genitet. 

Kennelliittos intresse för spetshundar-
na utgick ifrån behovet av hundar och det 
praktiska arbetet, inte ifrån själva raser-
na. Det var onekligen mer praktiskt att 
jaga älg med hund än utan, men hurudana 
hundar var mest lämpliga? Spetshunds-
stammen var för liten och för svag för att 
man skulle kunna ersätta de hundratusen-
tals byrackor som användes på landsbyg-
den som husvakter och i jakt. Dödlighe-
ten i valpsjukan var ovanligt stor och 
spetshundarnas jaktegenskaper hade för-
svagats. Många var djupt oroliga för 
spetshundarnas utveckling och särskilt 
för förädlandet av jaktegenskaperna.  

Den  breda publikens intresse riktade 
sig mer mot andra spetshundsraser än den 
finska spetsen.  Den  karelska björnhun-
den vållade bekymmer då det nya, under 
kriget från öster importerade materialet, 
dog ut. Hunden höll på att bli  en  mode-
hund, t.o.m. den svenske kungen ägde  en  
karelsk björnhund för älgj akt. I den fram-
tida aveln krävdes tålamod och nog-
grannhet så att de redan uppnådda goda 
resultaten inte skulle äventyras. 
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Kennelliittos fullmäktige godkände 
rastecknen för karelsk björnhund i de-
cember  1945.  Man tillsatte  en  expert-
kommitte för registreringen av dessa 
hundar och bad hundägare anmäla sig. I 
det praktiska arbetet ville man framhålla 
jaktegenskaperna framom exteriören. 

Älgjakten väckte ett livligt meningsut-
byte, eftersom denna typ av jakt var ny. 
Kennelliittos medlemmar önskade bättre 
information om  en  god älghunds egens-
kaper och om älgjakt över huvud taget. 
Nu lyfte man fram också den hogländska 
spetsen, som man möjligen skulle ha 
kunnat utveckla till  en  sälhund och kans-
ke även kunde ha använt i älg- och björn-
jakt. Tyvärr yar hundstammen redan före 
kriget mycket liten, och dessutom avträd-
des Hogland till Sovjetunionen efter kri-
get. Vid evakueringen av Hogland gavs 
order om att sälhundarna skulle avlivas, 
vilket också skedde.  Den  sista sälhunden, 
som evakuerats med sin familj, hamnade 
som sällskapshund i Lovisa.  

Den  hogländska hundrasens öde var 
sorgligt, men det var skäl att ta lärdom av 
detta. I Lappland skulle två hundraser 
skapas och rastecken utarbetas för dem. 
För den lapska spetsen hade redan ras-
tecken godkänts i  Sverige  och den lapska 
vallhunden måste få sina egna. Kriget 
hade prövat hundstammen svårt. Kennel-
Centralorganet ansåg att prov kunde fast-
ställas för den lapska vallhunden först 
efter att rastecknen godkänts. 

Settrarna och pointrarna intog sedan 
gammalt  en  central position inom Ken-
nelklubben, men efter kriget riktades 
uppmärksamheten på den mångsidigare 
vorstehhunden. Rasen var mycket an-
vändbar och allsidig. Faran för inavel var 
emellertid stor. Vorstehhunden godkän-
des däremot inte ännu i Derbyt. Kennel-
klubbens Hönshundssektion arbetade 
som förut, men den hade inte sedan år  
I945  arrangerat några prov. 

Inom Kennelklubben önskade man 
också återuppliva grytproven med taxar 
och terrier. Här tillstötte problem, efter-
som grottan för grytprov var på Porka-
lasidan och  en  ny kostade mycket. Grytp-
roven uppmärksammades också utom-
lands, eftersom grytprov arrangerades 
endast i  Finland  och i  Sverige.  I  Sverige  
hade taxen blivit något av  en  modehund 
och man önskade att taxen skulle bli all-
männare som sällskapshund också i  Fin-
land,  liten i maten som den var. Å andra 
sidan framhävdes taxens jaktegenskaper. 
Taxverksamheten var till  en  början näs-
tan helt svenskspråkig, men år  1947  
grundades den tvåspråkiga Finska Tax-
klubben —  Suomen  Mäyräkoirakerho. 
Dess verksamhetsområde var hela  Fin-
land,  men i praktiken kom medlemmarna 
från södra  Finland.  Målet var att främja 
aveln med taxar i syfte att utveckla ut-
seendet och bruksegenskaperna. Man 
planerade också spår- och drevprov. Sa-
marbetet med  Sverige  var intensivt och 
många svenska kennlar donerade 
avelshundar till  Finland.  

Hönshundsarbetet inom Kennelliitto 
fick  en  god start före kriget i och med att 
hönshundsföreningen  Suomen  Kanaker-
ho grundades  1935.  Efter kriget ordnades 
kurser fór hönshundar, där man lärde ut 
både disciplin och fältarbete. Tillståndet 
för engelsk setter var dåligt, då det var  en  
skriande brist på felfria hundar.  Den  ir-
ländska settern drabbades av valpsjuka 
och inom Kennelklubben antog man att 
det inte fanns  en  enda gordonsetter i  Fin-
land  efter kriget. Man hade också andra 
bekymmer: till skogsproven år  1945  an-
mälde sig endast två settrar och  en  poin-
ter, men till all lycka deltog också Ken-
nelklubbens hundar i fältproven. Som  en  
motvikt uppmanade Kennelliitto sina 
medlemmar att delta i Kennelklubbens 
Derby. 

I anslutning till Kennelliitto grundades  
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år  1943 en  förening för vorstehhundar, 
Saksanseisojakerho. Verksamheten tog 
snabbt fart och medlemskåren växte. 
Vorstehhunden, som var mångsidigare 
än andra hönshundar, tycktes passa spe-
ciellt bra i  Finland,  i synnerhet om man 
orkade sätta ner arbete på hundens utbild-
ning. Man prövade t.o.m. på vorstehhun-
den som draghund. Tyvärr höll dock ra-
sen på att försvagas på grund av att alltför 
mycket valpar föddes upp. 

Brytningstid för tjänstehundar 

Tjänstehundsverksamheten stod efter 
kriget inför nya utmaningar.  De  högt an-
sedda krigshundarna hade hemförlovats 
och överfórts till andra uppgifter. Ken-
nelklubbens utställningsverksamhet fort-
satte som fórut. På höstens utställning 
fanns inte  en  enda rottweiler och bara  en  
riesenschnauzer, men nog många boxrar. 
Mest fanns det emellertid schäfrar och 
deras  standard  var hög. 

Man var rädd för att schäfrarnas utvec-
kling var i fara, eftersom nya hundar inte 
kunde importeras från Tyskland. Ålla 
schäfrar i  Finland  var mer eller mindre 
släkt med varandra och efterfrågan på 
schäfrar var stor. Lyckligtvis blev både 
rottweilern och riesenschnauzern allmän-
nare och kunde delvis ersätta schäfrarna. 
Åiredaleterriern däremot avskrevs enligt 
svensk modell från gruppen tjänstehun-
dar, eftersom den var så svårdresserad. 

I  Finland  ordnades utbildning av tjäns-
tehundar i privat regi, men vid sidan av 
detta verkade Palveluskoiraliitto aktivt 
för tjänstehundarna. Till Palveluskoira-
liitto hörde fortfarande endast medlems-
föreningar och till dem räknades också 
gränsbevakningen och inrikesministe-
riets avdelning för polisärenden.  De  pri-
vata föreningarna för tjänstehundar var 
delvis gamla, men efter kriget tog de nya  

namn som inte längre anknöt till armen 
eller krigshundar. På olika håll i landet 
verkade nu föreningar för tjänste- eller 
brukshundar. 

Utöver namnbytena måste tjänste-
hundsföreningarna utveckla nya verk- 
samhetsformer efter att arméns hund-
verksamhet upphört. Reglerna fór prov 
utökades, förutom regler för rapport-, sa-
nitets-, skydds-, polis- och draghundar 
förslogs nu regler fór patrull- och ledar-
hundar.  Suomen  Kennelliittos regler för 
tjänste-, vall-, ledar- och draghundar 
trädde i kraft från början av år  1947.  
Tjänstehundsproven var bara  en del  av 
verksamheten. I Lahtis ordnades i mars  
1945  de första tävlingarna i draghunds-
mästerskap. Nitton hundspann deltog. 
Senare ville man utöka verksamheten 
med orientering med hundar. 

Draghundstävlingarna 	intresserade 
också Kennelklubben emedan här fanns 
ett lämpligt föremål för nordiskt samar-
bete. Kennelklubben utvecklade nu sina 
utländska kontakter också på brukshund-
sområdet. Man beslöt anordna nordiska 
mästerskap år  1946.  Redan år  1945  ord-
nades den första landskampen fór tjänste-
hundar mellan  Sverige  och  Finland. De  
nordiska mästerskapen avgjordes med 
rapport-, skydds- och spårhundar. 

Palveluskoiraliitto ville vidga urvalet 
av tjänstehundar. Schäfern var mest ut-
bredd och mest känd, men vid sidan av 
den rekommenderades boxrar, collier 
och rottweilrar. Intresset fór dessa raser 
ökade också i övrigt och såväl boxrarna 
som collierna fick sina egna specialfö-
reningar år  1944  och  1946.  

Sämre tider för sällskapshundar 

Finska Kennelklubbens Unionsektion, 
som bildats år  1921  för verksamheten 
kring terrier, taxar samt tjänste- och sälls- 
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kapshundar, var fortfarande till största 
delen  en  svenskspråkig sektion. Verk-
samheten var ekonomiskt framgångsrik 
och spred sig snabbt. Kriget prövade 
sällskapshundarna påtagligt, i synnerhet 
då de inte var till samma nytta fór sina 
ägare som jakt- och tjänstehundarna. Å 
andra sidan var många sällskapshundar 
så små att de lätt kunde fórsörjas också i 
sämre förhållanden. Enbart storleken var 
dock inte avgörande utan också uppfö-
darnas iver. År  1947  grundades den med 
Kennelklubben associerade Finska  
Grand  Danoisklubben. Trots kristiden 
var de finska grand danois-hundarna de 
bästa i Norden. Kennelklubbens sälls-
kapshundsarbete skiljde sig också från 
det övriga hundarbetet i det att så många 
kvinnor deltog i verksamheten. Kennel-
klubbens sällskapshundsfolk hade mycket  

att göra för sina hundar: rasbeskrivningar 
måste ges ut och utställningarna på land-
sorten behövde domare. Terrierna mådde 
bra, men nytt avelsmaterial behövdes. 
Taxarna var mycket lovande; cockerspa-
nielarna däremot populära, men inte hög-
klassiga. Collien var utställningarnas sor-
gebarn med sina alltför styva öron och 
höga ben. 

Inom  Suomen  Kennelliitto idkades 
sällskapshundsarbete i Seurakoira- ja 
Terrierikerho, som firade 10-årsjubileum 
år  1946.  Sällskapshundarna hade inte 
uppmärksammats i samma grad som de 
finska hundraserna och jakthundarna. 
Skötseln av sällskapshundar måste därför 
läras ut från grunderna. Samtidigt skrevs 
mycket lite om sällskapshundarna, den 
enda sällskapshundsras som tilldelades 
uppmärksamhet år  1947  var foxterriern.  
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BLICKAR BAKÅT OCH FRAMÅT 

Hundens betydelse som människans hus-
och sällskapsdjur, i jakt och inom lant-
bruket, men också som föremål för hobby 
värdesattes på nytt i slutet på det fórra 
århundradet. När den allmänna fóre-
ningsverksamheten vaknade till liv och 
kreatursfórädlingen uppmärksammades 
ville man också fórädla hundar fór olika 
ändamål. Mest betydande var jakten, 
men samtidigt ville man fåsta uppmärk-
samhet vid hundarnas exteriör och de 
drag som var  en  fägring för människo-
ögat. Eftersom det andliga klimatet var 
gynnsamt fór grundandet av olika fó-
reningar organiserade sig också hund-
verksamheten: Finska Kennelklubben 
grundades år  1889. Den  nya föreningens 
verksamhet blev snabbt mångsidigare 
och rikare.  Den  uppställde klara mål fór 
sin verksamhet: utvecklandet av finska 
jakthundsraser, dvs.  en  skällande finsk 
fågelhund av spetstyp och  en  finsk stöva-
re. Medlemskårens sammansättning mot-
svarade inte befolkningens samhälleliga 
eller språkliga fórdelning och hundverk-
samheten fick  en  prägel av överklass och 
svenskspråkighet. Samtidigt gjorde den 
sig mest känd i huvudstadsregionen. 

Kennelverksamheten utvidgades till  en  
hobby fór hela folket efter att  Finland  
blev självständigt och de sociala motsätt-
ningarna utjämnades. Samtidigt knöts 
förbindelser med utlandet.  De  intensivas-
te kontakterna knöts med de nordiska 
länderna, Baltikum och kennelverksam-
hetens moderland England. Inom tjänste-
hundsverksamheten tog man intryck och 
lärdom av Tyskland. Före fórsta värld- 

skriget uppfödde försvarsmakten krigs-
hundar, inom skyddskårerna var hund-
verksamheten allmän och många privat-
personer utbildade sina hundar fór arbete 
i krig. 

När intresset spreds och verksamheten 
utvidgades uppstod många schismer 
inom Kennelklubben. Man stred om 
verksamhetsformerna, verksamhetsmå-
len och i synnerhet om språket. Hund-
männen på landsbygden ansåg Kennel-
klubben vara alltför huvudstadscentrerad 
och fór svenskspråkig.  Den  finskspråkiga 
organisationen  Suomen  Kennelliitto 
grundades år  1934  då de sydtavastländs-
ka stövarmännen organiserade det groll 
och den bitterhet man kände för den äldre 
fóreningen.  Den  nya äktfinska organisa-
tionen samlade genast nya ivriga med-
lemmar. Dess arbete passade bättre in i 
den förkrigstida allmogens allmänna 
uppsving än den elitistiska Kennelklub-
bens.  

Den  finländska kennelverksamheten 
splittrades i två sinsemellan konkurreran-
de organisationer för  en  period på nästan 
trettio år. Finska Kennelklubben ville 
fortsätta sin verksamhet så som hävdvun-
nen tradition utstakat och den var fort-
sättningsvis tvåspråkig.  Den  fórlorade 
medlemmar till sin konkurrent, men den 
var fortfarande den enda internationellt 
erkända kennelorganisationen i landet.  
Den  behöll sin överklassprägel, vilket 
också kom till synes i det stora intresset 
för hönshundar och importen av dyra 
sällskapshundar från utlandet. I och med 
sällskapshundarna kom också allt fler 
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kvinnor med i Kennelklubbens verksam-
het. Stövarna hamnade i skymundan, 
men glömdes inte helt bort. 

Finskspråkiga Kennelliittos verksam-
het tog fart före kriget. I motsats till Ken-
nelklubben hade den anhängare överallt i 
landet, och den fick förtroende av i syn-
nerhet jaktföreningarna. Årbetet kon-
centrerade sig mer på utvecklingen av 
spetshundar och stövare än Kennelklub-
bens, men den hade trots sin omfattning 
inte många utländska kontakter. Tjänste-
hundarna passade Kennelliittos verksam-
hetsfält bättre än Kennelklubbens, där-
emot fanns det fa sällskapshundar inom 
Kennelliitto. Samtidigt var Kennelliitto 
maskulinare än sin konkurrent. Båda or-
ganisationerna fäste uppmärksamhet vid 
hundpsykologi och hundarnas ställning i 
samhället. 

Kriget innebar i många avseenden ett 
brytningsskede för kennelverksamheten. 
Hundar behövdes vid fronten och ännu 
fler skulle ha behövts. Kristiden fórde 
med sig bekymmer för all hundverksam-
het, det var brist på såväl bränsle som 
papper, för att inte tala om livsmedel.  De  
internationella fórbindelserna bröts så 
gott som helt. 

A andra sidan befrämjade krigstidens 
ansträngningar det finska folkets enhet. 
Öckså inom kennelvärlden såg man att 
ett samarbete bättre främjade kennel-
verksamheten än  en  ömsesidig tävlan. 
Det slutgiltiga samarbetet fick man till 
stånd fórst år  1962,  men det utvecklades 
redan efter kriget. Det var inte lätt att nå 
samfórstånd, eftersom de båda organisa-
tionerna hade olika traditioner och språk-
frågan var ständigt aktuell, men i synner-
het för de internationella kontakternas 
skull och för utvecklandet av verksamhe- 

ten i allmänhet var det nödvändigt att 
skjuta de offentliga meningsskiljaktighe-
terna åt sidan. 

Både krigstiden och återuppbygg-
nadsskedet efter kriget omformade den 
finländska hundvärlden. Hundmängden 
växte snabbt på 1940-talet, t.o.m. så 
snabbt att det talades om "valpproduk-
tion". Efter kriget antog hundverksamhe-
ten sådana proportioner, att det inte län-
gre var möjligt att styra kennelor-
ganisationerna endast från huvudstaden, 
utan man måste organisera styrelser på 
lokal nivå.  Den  diskussions- och jakt-
klubb som bildats av några svenskspråki-
ga ståndspersoner höll nu på att utvecklas 
till  en  medelstor allmänfinsk takorgani-
sation som samlade alla folklager. 

Öckså samhällets och teknikens utvec-
kling återspeglades på hundvärlden.  De  
hedersamma krigshundarna hade samlat 
stor ära och popularitet, men som rappor-
törer hamnade hundarna ändå i skuggan 
av de allt mer utvecklade radioförbindel-
serna. A andra sidan behövdes ledarhun-
dar för de krigssynskadade och av detta 
utvecklades så småningom också de civi-
la synskadades hundbehov. 

Under krigens gång försvann många 
hundars registerpapper och under kristi-
den kunde man inte leta efter de bästa 
avelsmöjligheterna. Man måste fästa 
större uppmärksamhet vid hundarnas ras-
renhet och samtidigt lyftes hundarnas 
hälsa fram. I och med den medicinska 
vetenskapens utvecklingen kunde nu 
sjukdomar i högre grad än tidigare botas.  
De  män, och enstaka kvinnor, som efter 
kriget övertog ledningen av kennelor-
ganisationerna hade många utmaningar 
framför sig.  
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From Puppy to Adult — Kennel 
Activities in Finland 

As far as is known, dogs have existed in Finland as long as people. It was only in the latter 
half of the 19th century however that organized kennel activities first began. Hunting clubs 
started to pay more attention to the breeding and improvement of dogs. This lead to a 
discussion about the need for a special kennel organization at the end of the 1880s, and in 
1892 Volmari  Kanninen  founded the bilingual Finnish Kennel Club. The new organization 
was a great success, and its first show sold 1,700 tickets. The activities were based on 
internationality, and so English breeding classification was introduced for future purposes. 

The Kennel Club set itself two particular goals in addition to the usual kennel activities. 
The fact that anyone was free to bring all kinds of hunting and pet dogs from abroad had led 
to great confusion. As a result, international breeds now had to be registered in Finland and 
as pure as possible, and two special breeds, a barking gundog and a hound, had to be developed 
for Finnish hunters. The barking gundog, i.e. the ancient Finnish Spitz, was more easily 
accessible when the best domestic breeds, which were taken as the basis of the breed definition, 
were sought. This was achieved by the 1890s. The norms applied to the Finnish Spitz have since 
been revised to some extent, and the breed has been proclaimed the Finnish national dog. 

The development of a hare hound was a task that lasted decades because it was created out 
of the many breeds that had been brought to Finland over the years. By crossbreeding the most 
widespread foreign breeds, the harrier, schiller and hamilton, it was possible to create a hound 
best adopted to the Finnish conditions. Reaching unanimity was difficult, and so the breed 
definition of the Finnish Hound was the topic of a heated discussion down to the late 1940s. 

The Finnish Kennel Club was founded in Helsinki, but its activities quickly spread 
throughout to whole of Finland, especially along the railways. The spread, however, caused 
some problems. In the first half of the 20th century Helsinki was still mainly a Swedish-
speaking town, and the gentlemen of the Kennel Club belonged to the nobility and the 
wealthiest middle-class, as well as the educated classes, the highest stata of society. Few 
women were involved. Outside Helsinki, the associations with only Finnish-speaking members 
started to resent the Swedish-speaking management of the organization. In Vyborg and the 
rest of Karelia particularly the attitude towards Helsinki was the most negative, but the 
management of the Finnish Kennel Club was able to keep its organization intact by 
considerable effort. 

The Finnish kennel activities prospered during the first decades of the organizations 
existence. Even so, they did not gain popularity among the common people, remaining an 
elitist hobby. The Finnish dog breeders cooperated with the Baltic countries, Sweden, England, 
and Germany in particular, but they also had connections throughout Europe and parts of 
Japan and America. Domestic sporting dogs were bred according to known tradition and 
Nordic experience, as well as by striving for the Finnishness in the dogs, but in the 
development of gun and pet dogs the influence came especially from the English-speaking 
world. At the same time domestic breeds were introduced abroad. One example of the close 
relationship and cooperation between Finland and other countries is the Finnish Spitz Club 
founded in England. 

Summary • 299 



Germany was, however, the source of the most extensive learning, especially for working 
dogs. This is easy to understand because the most notable Finnish developer in the field was 
a German-born veterinarian, Johan Bruning. The breeding of police dogs as well as the dog 
activities of the Army and the border guard detachment took their model directly from 
Germany; both flourished. The best-known working dog of the older generation was a German 
shepherd called Caesar, also known as the Terror of Karelia, who served on the northeast 
border. 

The era of united kennel activities came to an end in 1934, when the Finnish kennel world 
was separated into two. The purely Finnish-speaking Finnish Kennel Club was founded 
alongside with the old bilingual Finnish Kennel Club. It started in  Hämeenlinna,  but quickly 
spread to the rest of Finland. The new organization was founded firstly because of the 
language dispute, because the old Kennel Club, which mainly represented upper-class people 
in Helsinki, had ignored the vast number of Finnish country folk when working on its 
international contacts. Secondly, the separation happened because of personal differences. 

Before the Second World War the two kennel organizations rivalled each other in every 
field of their activity. The old Finnish Kennel Club continued its work as both bilingual and 
higher-class than the new Kennel Club. The organization activities differed somewhat from 
each other, although both tried to take over all kennel activities in Finland. The old Kennel 
Club remained international, and gradually extended its activities to pet dogs. More and more 
women joined the Club, since it was more natural to them to breed big and small pet dogs 
than to hunt. 

The new Finnish Kennel Club, which concentrated more on sporting dogs, was considered 
more masculine and local than its rival. Both Clubs were also interested in working dogs, 
but soon the working dog breeders who had had enough of the differences between the Clubs 
founded their own central organization. The supporters of the new Kennel Club outnumbered 
those of the old Kennel Club, and by the war the new Club had grown bigger than the old 
one. In a couple of years the old Kennel Club only had about I,000 members, whereas the 
number of members in the new Club three times the size. The war soon brought the rise of 
the new Kennel Club to a standstill. Both Clubs were nation-wide, but the new Club was 
able to spread across Finland much more effectively than its rival. 

Superficially, the norms and goals of the Finnish kennel activities were the same in both 
organizations. Both clubs based their activities on testing sporting dogs and having shows 
for every breed. Both also published their own informative magazines and disseminated 
general information both on various breeds and breeding of dogs. The clubs even faced similar 
problems, since their members were accused of fayouring more beautiful show dogs than 
working dogs which prefered in practice. The difficulties in the old Kennel Club were 
financial, whereas the members of the new Kennel Club were sometimes considered senseless. 

It is difficult to compare the achievements of the two organizations with each other. The 
old Kennel Club continued developing international relations. The most delightful example 
of the level of the Finnish kennel activities may be seen in the hound championships against 
Sweden at the end of the 1930s in which the old mother country was clearly defeated. The 
gun dogs of the old Kennel Club, i.e. setters and pointers, were also recognized abroad for 
their good quality, as well as the Great Danes and some of its other pet dogs. In the new 
Kennel Club there were fewer breeds, since the Club's pet dog activities were minor. The 
organization was mostly interested in domestic sporting dog breeds, the Finnish Spitz and 
the Finnish Hound. To counterbalance the hound contest which the old Club arranged between 
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Finland and Sweden, the new Club developed its own interprovincial and national hound 
event called  KILPA.  

The improvement of working dogs developed within both organizations, since under the 
threat of war, civil guards and others working in voluntary national defence were increasingly 
interested in using dogs for military purposes. Dogs had a very important part as messengers 
because radios and telephones were still considered unreliable. The Finnish Army had its 
own war dog school which cooperated closely with the kennel organizations, especially with 
the new Kennel Club. 

Despite their clear aim and energy, both kennel organizations failed to include more than 
a fraction of all Finnish dogs, altogether only about I0 to 15 per cent. Compiling statistics 
on dogs was difficult, however, since the only source of information was the tax list, which 
was far from complete. The Finnish-speaking Kennel Club grew at a great speed, but even 
so its activities were rather limited compared to the later situation, since only the owners of 
purebreds were really interested in kennel activities. Hunters in the countryside did not think 
highly of the fine gentlemen's show dogs, because these dogs were of no use in practice, 
and the owners of ordinary watchdogs or other house dogs were no keener on joining any 
kennel organizations. The public controversies between the two organizations, and possibly 
the economic difficulties during the depression also retarded their growth. 

The Second World War brought with it both new challenges and an immense number of 
restrictions and obstacles for the Finnish kennel activities. Hundreds of valuable war dogs 
served at the Finnish front, 500 of which were owned by private kennelenthusiasts. The 
best-known war dog was  Raimo  Marjaniemi's German shepherd  Marski  which, having already 
served in two wars, excelled as a messenger in the battle of  Taipale.  The army corps also 
used dogs both for medical service and as sledge dogs, but soon patrolling developed into 
the most natural and crucial task for the war dogs, since they saved an immense number of 
lives during military expeditions. Naturally, the dogs were also very suitable for guard duty. 
The police and the border guard detachment had already used dogs in previous decades, but 
now the war emphasized the importance of working dogs even more. After the war there 
was a great need to train guide dogs for those blinded in the battle. 

The war was destructive for both dogs and all the kennel work at the home front. Because 
of the food shortage it was difficult to feed the dogs, relations abroad were disrupted and, most 
unfortunate of all, shows and tests were no longer arranged. The Kennel Clubs tried to maintain 
their activities under these unusual conditions, despite all the difficulties. The paper shortage had 
its effect on the number of newsletters printed, and many club leaders were drafted to serve in 
the war. Offices were turned into flats because of the rent control, so that the members' addresses 
easily got mixed up. There were also transport problems, since dogs were not considered important 
enough to be transported in packed trains and slow charcoal cars. 

However, the war also had its positive side. In occupied Karelia, every dog was to be 
shot, but this order was not always followed. Some of the Karelian Spitz' thus survived, and 
it was possible to breed a robust spitz suitable for elk-hunting. The most well-known Karelian 
Spitz was Tuusik. The breed was of great interest within both kennel organizations because 
of both hunting and Karelian symbolism. After the war the Karelian Spitz received its 
pedigree. The bred Spitz were then one-third of eastern origin. Some other old breeds had 
already been sought during the war, especially the seal dog of  Suursaari  and the original 
breeds of Lapland. The seal dog had already become extinct, but the breeding of Lappish 
dogs continued long after the war. 
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The recession also extended long after the war, since war reparations and the reconstruction 
took all the Finnish resources. The difficult transport conditions and shortage of food and 
other necessities lasted for years, even up till the beginning of the I950s. After the loss of 
Karelia to Russia, the barely surviving dogs of the province were scattered around the country 
with their repatriated owners, and so the Karelian kennel clubs closed down. The pedigrees 
of the Karelian as well as many other purebreds have lost both during and after the war, and 
finding the new addresses was difficult. 

Despite these problems, the time after the war presented kennel activities with a solid 
base. The controversies and the keen competition between the two organizations had seemed 
purposeless even during the war, and especially now that Finland was consolidating its 
strength to better its conditions. The old international, but also mainly Helsinki-based, Kennel 
Club needed to gain more domestic ground, whereas the new Kennel Club strove for 
international connections. The organizations started coming to terms with each other when 
the Finnish Central Kennel Organization was founded after the war. Its purpose was to 
establish a common pedigree and to standardize the breed definitions of the organizations, 
as well as to approve each other's tests and show results, and to introduce foreign cooperation 
to all Finnish breeders. Still, there were continual difficulties in practice. Personal relations 
were problematic, the language dispute continued as the old Kennel Club kept emphasizing 
the Swedish superiority, and the dogs on either side were considered unfamiliar. 

In postwar Finland, the kennel activities were provided with plenty of opportunity to 
succeed, despite the economic recession. The concord between the two organizations improved 
the reputation of the kennel enthusiasts. Dogs were now needed more than before, because 
people were very eager to take dogs into their homes, both for security and for company. In 
the countryside and to some extent in the towns as well, people wanted to feel secure against 
intruders, as well as to amuse themselves after the gloomy wartime. Kennel activities were 
now took on new characteristics, although their main goals remained the same. The 
programmes of the kennel organizations soon included dances and other entertainment. 

The change could be seen most clearly in working dogs, since the Army had to sell its 
dogs. At the same time the private owners of working dogs cut back dog training from 
versatile war skills to general obedience, and developed new forms of interest. Children's 
rides were particularly popular. Improving sledge dogs into athletes proceeded more slowly, 
although the first games were held in connection with the Lahti Ski Games. 

The rapid increase in the number of both dogs and members of kennel organizations provided 
both Kennel Clubs with new challenges. Turning out pups was especially problematic after the 
war because the breeders wanted to produce many new dogs as quickly as possible, and to  profitby  

it, even to develop it into abusiness. While the number of dogs quickly increased and interest 
spread to the general public, the kennel organizations had to find newdirections. The general 
instruction, the registration of as many pups as possible, and above all, the improvement of healthy 
dogs developed into the most important aim after the war. 

At the same time the two contending organizations started to come to terms with each 
other, and finally the dispute was settled after prolonged negotiations in 1962. The kennel 
organizations then joined together to form the bilingual, but in practice mainly Finnish-

speaking, Finnish Kennel Club. 
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Norra Karelen  254  
Norrby  73  
Nurmes  86, 89, 103  
Nurmijärvi  33  
Nykarlebynejden  72, 73 
Nyland 257, 284  
Oitti  72  
Ojakkala  87  
Olonets  279  
Onttola  90, 100  
Orimattila  75 
Oslo 87 
Oulu 51, 66, 67, 72, 75, 87, 90, 91, 118, 122, 

131, 149  
Oulun lääni  23  
Oulun seutu  130  
Oulunkylä  86, 87, 88, 127, 132  
Paatene  165  
Padasjoki  90  
Paimio  55, 65, 67, 86, 90, 91, 100  
Pakila  132  
Panelia  72, 75  
Parkano  88  
Pedersöre  56  
Pedersöre-Nejden  72, 73  
Peipohja  86, 99  
Pemar  254  
Perä-Pohjola  52  
Petsamo  117  
Pielinen  72  
Pielisjärvi  107  
Pieningän salo  164  
Pietari  27, 33, 34, 35, 37, 43  
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Pietarsaari 49, 56, 87, 88, 99, 132, 141, 148, 179 
Piikkiö 29 

Rovaniemi  66, 67, 72, 75, 87, 254  
Ruokolahti  50, 74  

Pitkäranta 72, 75, 90, 99, 103, 104, 149, 158 Ruotsi  9, 21, 22, 27, 29, 41, 43, 44, 47, 58, 69, 
Pitäjänmäki 89, 200 99, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 119, 121, 
Pohja (Pohjois-Suomi) 125 123, 125, 132, 137, 139, 143, 144, 145, 148, 
Pohjanlahti 179, 207 155, 156, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 181, 
Pohjanmaa 49, 118, 147, 156, 182 184, 192, 193, 201, 215, 216, 217, 219, 220, 
Pohjois-Karjala 47, 49, 66, 72, 75, 103, 191 221, 223, 225  
Pohjois-Pohjanmaa 13, 191 Ruovesi  89  
Pohjois-Savo 191 Ryssland  240  
Pohjois-Suomi 11, 13, 82, 123, 124 Rytty  90, 149  
Pohjois-Viena 13 Ryttylä  85, 88  
Pohjoismaat 25, 27, 38, 41, 62, 109, 112, 207, 

209, 216 
Saarioispuoli  75  
Saksa  19, 33, 35, 37, 43, 48, 50, 54, 65, 97, 100, 

Pohjola (Kalevala) 16 
Pohjola 209 
Polvijärvi 120k 
Pori 14, 29, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 87, 88, 90, 

112, 118, 120, 123, 125, 149, 151, 157, 185 
Porkkala 215 
Portugali 41 
Porvoo 8, 9, 16, 21, 23 
Porvoon maalaiskunta 99  
Potsdam  173 
Prokkoila 165 
Pukinmäki (Boxbacka) 88 
Punkalaidun 75, 85, 87, 89, 107, 200 
Puolanka 13 
Purmo 88, 120 
Pusula 75 
Pyöreä Torni (Viipuri) 130 
Päijät-Häme 124 
Pälkäne 75 
Pännäinen 86 
Pölläkkälä 73, 75 
Pöytyä 75, 91, 101 
Raahe 87 
Raivola 72, 74 
Ranska 18, 29, 37, 41, 167 
Ranssila 91 
Ranua 209 
Rauhalahden kartano 193 
Rauhankatu (Helsinki) 68k, 156 
Rauma 66, 72, 75, 90, 121, 124, 125, 149 
Reinikkala 12k 
Repola 28 
Reposaari 72, 88, 144 
Ridderhyttan 120 
Riihimäki 35, 65k, 73, 74, 75, 85, 87, 88, 89, 

91, 111, 120, 178, 218, 254 
Riika 115 
Riilahti 99 
Ritarihuone 39 
Romania 41  

110, 111, 114, 127, 131, 133, 135, 137, 142, 
148, 156, 158, 167, 169, 171, 173, 192, 217, 
219, 223  

Salla  106k  
Salmela  212k 
Salmi 72, 75, 90 
Salo 85, 87, 147  
Salpausselkä  186, 188, 219, 223  
Santahamina  86  
Satakunta  12, 13, 66, 67, 72, 77, 78, 82, 96k, 99, 

118, 122, 123, 147, 148, 155, 181, 182, 183, 
185, 206, 207, 254, 256, 257, 284  

Sauvo  49, 75  
Savolax  246  
Savonlinna  49, 75, 90, 191, 206 
Savoy,  hotelli  179  
Savukoski  108  
Seesjärvi  164  
Seinäjoki  206  
Seiskari  102  
Selkeen kartano  155  
Seurahuone (Porvoo)  9  
Seutula  102  
Sisä-Suomi  15, 75  
Siuntio  13  
Siuro  87, 88  
Sjundeå  88  
Skandinavia  139, 192, 207  
Skoone  9  
Smoolanti  99  
Sockenbacka  89  
Somerniemi  90  
Sortavala  66, 67, 72, 74, 87, 103, 124, 264  
Sovjetunionen  294  
Spanjoonien maa  77  
S:t  Michel 240, 244  
S:t  Michels  län  258  
S:t  Petersburg 240, 244  
Storbritannien  245 
Stuttgart 148 
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Sulva  214  
Suomen Pankki  108  
Suomenlahden saaret  203, 213  
Suomenlahti  12, 47, 103, 188k  
Suomussalmi  103  
Suupohja  75  
Suur-Teutari  30  
Suurmäki  165  
Suursaari  36, 49, 50, 98k, 102, 211, 213  
Sveitsi  191 
Sverige 85, 86, 237, 240, 266, 274, 291, 295  
Säkkijärvi  75, 91  
Sääksmäki  25  
Södermanland  9  
Taalainmaa  9  
Tainionkoski  72, 75  
Taipale  168, 168k  
Taivalkoski  103  
Tallinna  38  
Tammela  23  
Tammerfors  254  
Tammerforsregionen  250 
Tampere 47, 49, 54, 55, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 

85, 87, 88, 90, 124, 149, 191  
Tanska  29, 41, 111, 113, 114, 132, 144, 145, 

166, 216  
Tavastehus  250, 254, 270  
Tavastland  250  
Teerijärvi  85, 86  
Terijoki  69, 89, 90  
Tervakoski  89  
Tervola  78k, 122  
Tikkakoski  85, 89  
Tikkurila  86  
Toivonoja  39, 40  
Tolvajärvi  160k  
Tukholma  38, 137, 145, 158, 177, 179, 191  
Tuorsniemi  112  
Turenki  31, 75, 86, 91 
Turku 13, 14, 20, 21, 47, 56, 64, 66, 67, 72, 73, 

86, 87, 88, 91, 102, 149, 165, 178, 182, 183, 
189, 218, 219, 220,  

Tusby  72, 73  
Tuusniemi  90, 150k, 200  
Tuusula  72, 73, 90  
Tyrvää  67, 72, 75, 87, 90, 91, 97, 100, 165, 200  
Tyskland  244, 266, 273, 274, 287, 280  
Tytärsaari  102, 188k  
Uhtua  28  
Uleåborg  254, 270  
Ulvila  I2  
Uplanti  9  
Urjala  40, 86, 90 
USA 167  

Utsjoki  13  
Utti  88  
Uudenmaan lääni  15, 23  
Uuras  89  
Uusikaarlepyy  147, 209  
Uusikaupunki  72, 73  
Uusikirkko  87  
Uusikirkko (Viipurin lääni)  198k  
Uusimaa  13, 78, 82, 147, 148, 181, 185 
Vaasa 21, 27, 64, 72, 73, 147, 148, 155, 156, 

185, 203  
Vaasan lääni  82, 182, 183, 206  
Valkjärvi  72, 73, 75  
Vammala  72, 75, 91, 117  
Vanaantaan kartano  147  
Vanaja  39, 74, 113  
Vantaa (Helsinge)  87, 147  
Varikonniemi  8  
Varsinais-Suomi 78, 149, 181, 191 
Vasa 72, 73, 85, 253, 278, 291  
Venäjä  25, 27, 36, 37, 99  
Venäjän Karjala  107 
Viborg 237, 243, 249, 253, 254, 269, 270, 278  
Viborgs  län  258  
Viena  211, 231  
Vienan Karjala  98, 99  
Vierumäki  122, 125  
Vihanta  88  
Vihti  22, 23, 25, 26, 33, 35, 38, 47, 51, 55, 59, 

64, 49, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 113, 124, 125, 127, 128, 129, 
130, 135, 149, 158, 189, 210, 224  

Viipurin lääni  82 
Villa  Toivola  184  
Villähde  115  
Vilmanstrand 
Viro  37, 41, 110, 114, 193  
Virolahti  75  
Vitele  165  
Vuoksenniska  48, 50, 246  
Vuoksi  73, 73  
Värtsilä  64, 72, 75, 77, 86, 87, 118, 253  
Västerbotten  206  
Wärtsilä  77  
Yleisradio  40, 41  
Ylimarkku  (Övermark)  88  
Yliopiston eläinlääketieteellinen laitos  216  
Ylioppilastalo  187  
Ylipaakkola  78k  
Ylitornio  33  
Yläne  75, 85, 88, 89, 91  
Ylöjärvi  49, 72, 75  
Åbo  72, 86, 237, 253, 254  
Åggelby  86, 132  
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Äetsä 89 
Ähtäri 73, 96, 97, 144, 147, 208 
Ähtävä 86 
Äyräpää 47, 73, 75 

Äänekoski  73  
Äänislinna  159, 165  
Österbotten  253  
Övermark  88 



KOIRA- JA MUU ASIAHAKEMISTO 
Ei sisällä taulukoissa tai sisällysluettelon mukaan löydettäviä yleisimpiä rotuja tai 
asioita. 

Aavikon 89  
Ab  Kannisto  Hundgård  Oy 33 
absolutisti 52 
afgaani 139 
Ahjon 89 
Ahmon 89  
Ain  119 
Ainolan 89 
airedale 35, 65, 130, 138, 143, 217 
ajo(jänis)koira 28 
Ajokoirasiitosyhdistys Tassu ry 73 
Ajokoirasiitosyhdistys  Träff  77 
Ajokuningas 206 
Aju 89 
Aki 166 
Andbo-Lust 120 
anglo-sveitsiläinen ajokoira 115 
Ansalaiset 73 
Antrean Metsäveikot 72, 73 
Apu  II  166 
armeijakoira 51  
Arno von  Dörl 84 
Asagårdens  Lassie  201 
asiamiesverkosto 69 
astuttaminen 187, 193, 197, 208 
Ayshire-lehmä 194  
Balbo  of  Tirul 113 
Bautz  von  Stahlwerk 141  
Bear of  Tulchan 97  
of  Beckria 89, 102, 113 
Bera 99 
bernhardilainen 129, 130 
Betty  of  Tibshalf 132 
bichon frise 222  
Body  128 
bokseri 140 
Bonite 29 
Bonn 119, 123  
borzoi  19 
broileri 232  
bullterrier  137 
Burga bei  der  Ehrenwache 132, 133 
Caesar, Lapin kauhu 51, 126k 
cairnterrieri 138, 139  
Canis  familiaris palustris 7  

Canis  familiaris Innostranzewi 7  
Canis  Pointiari 7 
Canis-koiralaitos 138 
cartano-coira 10  
champion  210 
championaatti 77, 79  
Cheerio  113 
chihua 19 
Cickie 174  
collie  200, 201, 218, 221, 222 
Cruftin näyttely 97  
Daisy of  Tirul 117 
dalmatialainen 140  
de  Morny 138  
Derby  52, 109, 213, 216, 265, 275, 294 
Dinnie  von  Marjaniemi 168, 169, 170, 171, 174 
dobermann 18, 19, 129, 131, 132, 137  
dobermannpinscher  49 
Don 113k 
Donner  von  Markovilla 128, 129 
Doppermanpincheri 35  
Dux von  Haus Ludolph 84, 173 
dysplasia 232 
Edmunstopp 156 
Eevan 89 
Ejor 166 
elinkautisjäsen 69 
elintarvikekortit 147, 148, 177 
elokuvat 133 
eläinlääketiede 65, 137 
eläinlääkäri 41, 50, 64, 65, 66, 89, 98, 102, 110, 

115, 117, 120, 132, 139, 154, 158, 167, 171, 
185, 187, 202, 203, 213, 232 

eläinrääkkäys 187, 203 
Englannin hovi 140 
englantilainen rotuluokitus 27 
Enson Eränkävijät ry 73 
Epön 89 
Eri 89 
Erkan 89 
Erkylä jaktvårdsföreningen 86 
Erä 89 
Eskad 166 
Etelä-Hämeen Ajokoirayhdistys 47, 72, 74, 188 
Eurajoen pitäjän Metsästysseura 73 
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faaraokoira  18 
Fédération  Cynologique  Internationale 54, 250, 

256, 263, 278  
Fidelio Miinus  24k  
Fieldborn  113, 214  
Filov  166  
Finkies-rotu  97  
Finlands Röda Kors  282  
Finlands  Kennel-Centralorganen  284, 286, 292, 

293  
Finlands  Terrierklubb - Suomen Terrieri dubi  185  
Finska  Taxklubben  184  
Finska  Taxklubben - Suomen Mäyräkoirakerho  

185, 285, 294  
Finska  Grand  Danois  -klubben  - Suomen  Grand  

Danois -kerho  185, 285, 296  
Fleurette  222 
Flighty Dinah 217 
Flory 204  
foxterrier  65, 136, 137, 138, 139  
Foxterrieri-klubi  33  
Frigga  von  Marjaniemi  166, 169 
Gipsy 223  
Gorba  228 
Graf  Götz  von der  Schanzenhöhe  131, 217  
Graf-Götz v.d. Selanzenhöhe  219 
griffon 114  
Grönlannin koira  51 
Ha-Ko  Siitosyhdistys  73  
Haarlan paperitehdas  63  
Haka  100  
Haku  99  
Halin  89  
Hallan  89  
hallava  koira  99  
Halu  119, 122  
Halu-siitosyhdistys  77, 119, 155  
hamilton  29, 115, 120, 121  
Haminalahden Metsästysseura  72, 73  
Haminan Erämiehet  73 
Hammon  Irvas  97 
Hammon-koira  96, 97, 100, 208  
Hamnholmens  Mira 117 
harrier 22, 115, 207  
Hauhon Metsästyshoitoyhdistys  73  
Haukkula  132  
haukkuva lintukoira  26, 28, 31, 22, 101, 211, 

212k, 224  
Haukun  89  
Hausjärven Metsästysyhdistys  72, 73  
Hausjärven Metsästysseura  47  
Hei  90  
Heijamo  90  
Heijan  90  

Heinolan Metsästysyhdistys  72, 74 
Hello Aaron-Muna  97  
Helsingfors  skyddskår  86  
Helsingin Ikämiessuojeluskunta  168  
Helsingin Kennelkerho  74  
Helsingin Sotakoirasuojeluskuntakomppania  171  
Helsingin Palveluskoiraharrastajat  74, 75, 127, 

130, 218  
Helsingin sotakoirasuojeluskunta  132  
Hely  84  
Herjan-Pörri  164 
of Highland 138 
Highland Gay Gordon 222  
Hiien  100, 101  
Hiien Tikki  149  
Hiihtoliitto  131  
Hiisikorven  Matti-Vakaa  173  
Hiisikorven Samu  173  
Hiitolan Metsästysyhdistys  72, 74  
Hikiän Metsästysyhdistys  74  
hintatiedustelu  193  
Hirven-Teni  211  
hirvikoira  212  
hirvikokeet  165  
Hokki  206 
home 231  
Hongola  113  
Hopun  90  
Hornan  90  
Hukka-Humu  174  
Humu  171  
Hundar och Hundsport  217  
Hurtig  29, 116k  
Hurtta  90  
huumenäytös  228  
hyljekoira  98, 102, 165, 206k,212  
Hyväntuulen  24k  
Hämeenlinnan Ajokoirayhdistys  54  
Hämeenlinnan Palveluskoirayhdistys  75, 130  
hännän typistys  139  
Härmen  90  
Högforsin tehdas Oy  144  
Iisalmen Metsästys- ja Kalastuskerho  74  
litin Metsästysseura  74  
Iko  von  Tüchoburg  166  
Ikämiessuojeluskunta  51  
Ilmajoen Metsästysseura  74  
Ilo, ajokoiranarttu  7, 9  
Ilpon  90  
Inkerilän Eränkävijät  74  
Inkilän Metsästysyhdistys  74  
Innon  90 
Irish Blue  terrieri  139  
Irlannin vesispanieli  139 
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irlanninsusikoira  138  
irlanninterrieri  141  
Isku  219 
Jack 219  
Jaktklubben  Halali  56, 72, 73, 251  
jalostustehtailu  201  
Jepen  90  
Joen Riku  137 
von  Jonien  111, 174  
Jonson  36  
Jukka  II 166  
jumalanpalvelus  150  
Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys  72, 74  
jälkikoira  221  
Jämsän Eräveikot ry  74  
Jämtlannin koira  148  
jänis  213  
jäniskone  119  
jänistä ajava ajokoira  212k  
Järvenpään Erämiehet  47, 72, 74  
jääkarhu  135  
jääkäriprikaati  131  
kaasukoira  132  
kahlekoira  13  
Kaino  171  
Kaiun  90, 100  
Kajaanin Metsäveikot  74  
kaksoischampion  204  
kaksoisvalio  169, 171  
Kailan koiratarha  87  
Kanakoirakerho  110, 112, 265  
kanakoirakokeet  179  
kanakoiramies  35  
kanakoirien metsäkokeet  112  
Kangasalan Metsästyksenhoitoyhdistys  74  
Kannaksen Metsästysseura  72, 74  
Kansainvälinen Koiranjalostusliitto  77  
kansainvälinen kongressi  99  
kansalliskoira  29  
kantakirja  193  
kantapuu  209  
karhunpentu  139  
Karihaaran Erämiehet  74  
Karjalan Erämiehet  72, 73  
Karjalan Kennelkerho  74, 149, 249  
Karjalan Kennelklubi  47, 49, 52, 72, 74  
Karjalan Palveluskoiraharrastajat  218  
Karkun Metsästysseura  74  
Karlebybygdens Kennelfóreningen  185 
Karon 90  
kartanokoira  209  
katukulttuurikurssi  173  
Kauhavan Metsästysseura  74  
kaupallisuus  197, 200  

keisarinleikkaus  216, 232  
Kelo  90  
Kemin Kennelkerho  74  
Kemin Metsästysseura  74  
Kemin Metsästysyhtymä  72, 73  
Kennelföreningen Hau Kennelyhdistys  72, 73, 

185  
Kenneljärjestöjen Keskuselin  180, 182  
Kennel-Keskuselin  191, 204, 205, 206, 208, 212  
kennelneuvosto  182, 183  
kennelpiiri  189, 228  
Kenttien  90  
kenttäkoesäännöt  79  
Kerttulan  119  
Keski-Pohjanmaan Kennelseura  ty  189  
Keski-Suomen Kennelkerho  188, 189  
Keskusmetsäseura Tapio  210  
kettu  187, 213, 215  
kettukoira  212k  
kettuterrieri  104  
Ketun  90  
Keuruun Riistanhoitoyhdistys  74  
Kiho  90, 97, 100, 200  
Kiiski  13  
Kiiskin Metsästysseura  74 
Kill 166 
Killen 90  
Killi  13  
KILPA  125, 150, 160, 206, 268  
Kimmon  90 
King Charles 8, 19  
Kiri  I 166  
kirjeenkantajakoira  37  
kirjeenvaihtajajäsen  69  
Kirri  90  
kissa  213  
Kiukaisten Metsästäjät  74  
Kiva  90, 200  
Kiva-Halu  120  
koira-sana  8  
koirakauppias  200, 202, 203  
koirakauppiasyhdistys  197  
koiranilma  160k  
koirankarvat  158  
koirankuonolainen  16  
koirasiitelmä  25  
koirasuunnistus  220  
koiravero  14, 15, 16, 18, 31, 82, 154, 155, 156, 

158, 170  
Koju  90  
kolmoisvalio  204, 205  
koppeli  22, 206  
Korppilan  90  
Korvenkävijät  72  
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Korvenviesti  90  
kotimainen jäniskoira  29  
Kotkan  119  
Kotkan poliisilaitos  87  
kouluttajamalja  219  
Kouvolan Armeijakoirayhdistys  75, 127  
Kouvolan Palveluskoirayhdistys  218  
Krigshundsskyddskår  249  
Kristinestads Kennelfórening  72, 73  
Kronoby Jaktvårdsförening  185  
Kuljun Metsästysseura  72, 74  
kultainennoutaja  132  
kunniajäsen  69  
Kurin  90  
Kutti  219  
kuulokoira  174  
Kylänsaaren Metsästysseura  74  
Kymenlaakson Koiraurheilun Ystävät  47, 72, 74, 

103  
Kyrön  90  
kyyhky  129  
Käkisalmen suojeluskunnan sotakoiraosasto  128  
Käkisalmen Metsästysseura  74  
Käkisalmen Palveluskoiraharrastajat  75  
kääpiöpinseri  201  
Költin  90  
Köm  100  
Laatokan Karjalan Eränkävijät  72, 74  
labradorinnoutaja  132 
Lad 200 
Lady Riga von  Teuroggen  131  
Lahden Armeijakoirayhdistys  75, 127, 134  
Lahden Käyttökoira ry  218, 223  
lahjakoira  192, 193  
laika  99, 108  
Laitilan Metsästysyhdistys  74  
lammaspaimennusnäytös  228 
Lapin  kauhu  (Caesar) 51  
lapinkoira  164  
Lapinniemen Virkailijain Metsästysseura  74  
lapinpaimenkoira  208, 209  
lapinpystykorva  107, 209, 211  
Lappeenrannan Metsästäjät ry  74  
Lappeenrannan Seudun Metsämiehet  72, 73  
Lapuan Metsästysseura  74  
Latte  50k  
leipäkortti  147, 148, 177  
Lelu  107  
ihasaterrieri  139  
Liekin  90  
Liekko  149  
lintukoira  208, 211  
Lippo  120k  
Lokalstyrelsen för  Vasa  läns kustområde  182,  

183, 284 
Lord James  af Beckria  113  
Lotta Svärd -järjestö  39, 142, 172k  
Louhen  90, 100  
Louhen-Liukku  100, 103  
Louhen-Viki  101  
Lounais-Suomen Kennelkerho  105, 149, I88, 

189  
Lounatjoen Riistaveikot  74 
Lucas 36k  
luolakoe  137, 187, 215  
Luvia  119, 204, 207  
Luvian Ajokoirasiitosyhdistys  65, 77, 185  
Luvian Metsästysseura  74  
Luvian siitosyhdistys  119  
Länsi-Vanajan Metsänriista ry  74  
länsiylämaanterrieri  139  
Läskelän Metsänhoitoyhdistys  72, 73  
lääkintäkoe  133  
lääkintäkoira  130, 135, 168, 218  
Lönneboda  200, 201  
maailmannäyttely  62, 110, 114, 122, 228  
maakuntakilpailu  122, 206  
maaottelu  119  -  123, 125, 143, 216, 220, 223, 

225  
maatalousministeriö  212 
Mai 158  
Malmgårds Balbo  201  
maltankoira  139  
Manka  99  
Marjaniemen  kennel 133, 156, 182, 200, 219  
Marjomäen  90  
maskotti  143 
Maurice Chevalier de la  Frontiere  136 
Max 171  
merkkiohjesääntö  78  
Messuhallin näyttely  183  
Metsolan Metsästysseura  72, 74, 103  
Metsäpojat ry  74  
Metsästys- ja Riistanhoitoyhdistys Radusten Koi- 

ramiehet  74  
metsästysasetus  40  
Metsästyskerho Paukku  74  
Metsästysseura Erästäjät  72, 74  
Metsästysseura Kaiku  72, 74, 124  
Metsästysseura  Kazan  Kytät ry  74  
Metsästysseura Korvenkävijät  72, 74  
Metsästysseura Lallinpojat  74  
Metsästysseura Mikkelin Erämiehet  72  
Metsästysseura Norppa  74  
Metsästysseura Tapio  47, 72  
Metsästysyhdistys Kyttä-Pojat  74  
Metsästysyhdistys Lappeenrannan seudun Metsä- 

miehet rt  74 
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Metsästysyhdistys Karjalan Erämiehet  74  
Metsästysyhdistys Tuliluikku  72, 74  
mielisairaala  184  
miinakoira  168, 217  
Mikkelin Erämiehet  72, 74  
Mikkelin Palveluskoirayhdistys  75, 130  
Mikkelin Varuskunnan Metsästysyhdistys  74 
Mille 107  
Miska  164, 165  
mopsi  19  
Muc  Hill A.  B.  141  
muotikoira  211  
Musti  13, 15  
Musti (karhukoira)  100, 103, 107, 164  
Myrsky-Hukka  von  Norden  171  
Mänttä  Jaktfórening  - Mäntän metsästysyhdistys  

47  
mäyräkoira  136, 137  
mäyräkokeet  178  
Mökö  113  
Mörökölli  173  
Nallen  90 
New  saund  193  
Niddi  von der  Schwarzwaldperle  219  
Niddi  219  
Nopsa  90, 166  
norfolkinterrieri  19  
norjalainen paimenkoira  98, 108  
Norrby  Jaktvårdsförening  72, 73  
norrlannin hirvikoira  105  
norrlanninpystykorva  99, 104, 105, 107, 177  
norwichinterrieri  19  
Nykarlebynejdens Kennelförening  72, 73, 185  
Nätti  210  
Obotrit  200  
Oke  166  
ompeluseura  138  
opaskoira  216, 218, 226  
Orimattilan Metsästysseura  75  
Oulun Ajokoirakerho  72, 75  
Oulun Metsästys- ja Ampumaseura  72, 75  
Oulun Seudun Palveluskoirayhdistys  75, 130  
Oulun suojeluskunta  131  
Oulunkylän Armeijakoirayhdistys  127  
Oulunkylän suojeluskunnan sotakoiraosasto  88  
Paavo  132  
Paijan  90  
paikallishallitus  78, 181, 182 
Palle 90  
Palmu  90  
palvelukoulutus  217  
palveluskoirakokeiden säännöt  132, 133  
Palveluskoiraliitto  130, 133, 134, 135, 270, 271, 

277, 282  

palveluskoirasäännöt  169  
palveluskoiratoimikunta  134  
palveluskoirien koesäännöt  79  
Panelian Metsästysseura  72, 75  
paperikoira  208  
papinkirjat  204  
paritus  183  
parketti  150k  
partiokoira  168, 169, 170, 173, 218  
partisaanit  173  
Pedersöre  Nejdens  Stövarklubb  56, 72, 73, 185, 

251 
Peggy 171  
pekingeesi  139  
Pekka  171  
peni-sana  8  
penikkatauti  202, 210, 216  
Penin  90  
pentutauti  141  
pentutehtailu  157, 165, 200, 225  
Penu Kooma  107  
perheenjäsen  220k, 230  
perinnöllisyys  197, 203, 204 
Peter von  Sanden  166 
petit  brabancon  24k  
Petter  173  
Peuha-Halu  119, 120, 121, 125  
Peuha-kennel  65  
Peuha-mummo  121  
Peuhan Esko  204, 205  
Pielisen Metsästysseura  72, 75  
Pietarsaaren Ajokoiraklubi  179  
Pietarsaaren seudun ajokoiraklubi  49  
pikinokka  29, 207  
Pikku Piika  7, 9  
Pirkki  165  
piski  8, 209  
Pitkärannan Metsästysseura  72, 75, 149, 158  
Pohjan  90  
Pohjan-Tessu  171  
Pohjois-Karjalan Kennelmiehet  47, 72, 75, 103  
Pohjois-Karjalan Metsästys- ja Ampumaseuran  

Kennel-  ja Metsästysosasto  49  
Pohjois-Karjalan Metsästys- ja Ampumaseura  47  
pohjoismaiset mestaruuskilpailut  221  
poliisikoira  35, 36, 37, 133, 134, 167, 214k, 218  
Poliisikoiraklubi  43  
poliisikoirakoulu  49  
poliisikoirakoulutus  50  
poliisikoiralaitos  129  
poliisikoirasiittola  48  
Polishundsklubben  35  
polvikoira  9, 10  
Populära Hundar  -lehti  41  
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Porin Metsästysseura  72, 75, 123, 151, 185, 276  
porokoira  13, 99, 102, 103, 133, 165, 213, 214  
Portlairge Queenie  112  
Portugalin vesikoira  139 
Princess Girl 137  
Punkalaitumen Ajokoiraharrastajat ry  75  
puolanajokoira  115  
Pusulan Metsästysseura  75  
Pystykorvan Ystävät  72, 73, 96, 147  
Pälkäneen Metsästyshoitoyhdistys  75  
Pöytyän Metsästys- ja Riistanhoitoyhdistys  75 
Queen 166 
radio 169, 170, 171, 224, 226  
rahanhakija  16 
Rai 219  
Raijan  90  
Raimo Marjaniemen Marski  128, 128k, 133, 135, 

166, 168, 170  
raivotauti  156 
Raja 90  
Rajan Eränkävijät  75  
Rajan-Kävijät  72, 73  
rajavartiokoira  51  
rajavartiolaitos  48, 125, 127, 129k, 134, 167, 218  
rakki  204  
rakkilaumat  159 
Rana 119  
Ranfelts  Jim 113, 216  
ranskanbulldoggi  136, 139, 187  
Rashundar-kirja  80  
Rauman Metsästysseura  72,75  
Rauman Seudun Erämiehet  75  
Rauman Seudun Metsästys- ja Riistanhoitoyhdis- 

tys Erämiehet  72  
Reichsverband fiir  das  Deutsche  Hundverein  41, 

54, 246, 250  
Reilan  90  
Reipas-kennel 90, 149, 183, 200  
Renu-Halu  125  
Reposaaren Metsästysseura  72, 185  
revontulet  209 
Ricky  på krigstiden  173  
riesensnautser  130, 131  
Riihimäen Erämiehet  75  
risteytetty ajokoira  204, 205, 206, 207  
Ritan  90  
roomalaisten aika  167  
Roschier-rotu  15  
rotantappaja  137  
rottweiler  128, 129, 131, 132, 217, 218, 221  
rotukirjaohjesääntö  80  
Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot  72, 75  
Rovaniemen Metsästysseura  75 
Roy 140k  

Ruotsin hovi 211 
Ruotsin kuningas 213 
Ruotsin kennelklubi 41 
Ruotsin setteriklubi 47 
ruskopiski 98 
rydholminajokoira 115 
Ryhmy ja Romppainen 173 
Saarioispuolen Metsästysseura 75 
Saijan 90 
Saksanseisojakerho 216 
saksanseisojakerho 157 
Salmin Metsästäjät 72, 75 
Salmin Metsänkävijät 72 
Salon 90 
Salpausselän kisat 219, 223 
Salpausselän Kennelkerho 187, 188, 189 
Samojedin pystykorva 107 
Sarik 197, 211 
Sarumcote Kiho-Peikko 97 
Satakunnan Metsästysseura 72, 73 
Satu 90 
Sauvon Merikulman Metsänkävijät 75 
Savonlinnan Metsästysseura ry 75  
von  Schalien 88 
schiller 29, 115, 119, 120, 121 
Schutzhund 173  
von  Schwabenland 141 
seisova lintukoira 110, 112 
Selki 212 
Seurakoiraklubi 43 
siellä jossain 168k 
siemenen sikiö 13 
Sifsjö Burrie-Ilkka 132 
silkkivillakoira 29 
Sisä-Suomen Metsästysseura 75 
Sjorka 197 
Skogila 113 
Skogila  Bright  109, 110 
skottlanninterrieri 138 
Smoolannin ajokoira 115, 121 
snautseri 138, 139, 141 
sokeat 143 
sokeiden opaskoira 132 
Sorron 90 
Sota-Aika 171 
Sota-Geri  168, 169, 171 
sotakoira 48 
Sota-koirat 133 
sotakissa 173 
Sotakoira-lehti 51 
sotakoirakomppania 49, 84, 170, 131 
Sotakoirakoulu 49, 167, 170, 172 
Sotakoirasuojeluskunta 51 
Sotakoiratarha 49, 51, 129 

322 • Koira- ja muu asiahakemisto 



sotakoiraupseeri  127  
Sota-Sisu  171  
Sota-Tarmo  171  
sotavanki  192  
spanieli  138 
Sports Matador 137  
spriiresepti  42 
Stella  av  Storsved  119, 120  
stöware  21  
suojelukoira  218, 221  
suojeluskunta  49  
suokoira  8  
Suomalainen Pistykorven -rotu  97  
Suomen Pankki  108  
Suomen Armeijakoirayhdistys  51, 75, 127, 128, 

131, 249, 278  
Suomen armeijan sotakoiratarha  88  
Suomen Kanakoirakerho  59, 75  
Suomen  Kennel-Liiton Ajokoirajärjestö r.y.  150  
Suomen Mäyräkoiraliitto -  Finska  Taxklubben  

217  
Suomen Palveluskoiraliitto  75  
Suomen Poronjalostusyhdistys  213  
Suomen Punainen Risti  174  
Suomen Pystykorvajärjestö  75, 106, 107, 283, 

264, 265  
Suomen Seurakoira- ja Terrierikerho  75, 140, 

272  
suomenpystykorvaklubi (Englanti)  41  
suomenpystykorvan määritelmä  209  
Susi  171  
suunnistus  134  
Suupohjan Metsästyskerho  75  
suursaarelainen hylje- ja kalastuskoira  36, 49, 50, 

98k, 129, 212, 213  
suursnautseri  132, 217 
Svenska  Brukhundsklubben  174, 281 
Svenska  Kennelklubben  191 
Svenska  Taxklubben  187  
syrjäänilaika  99  
Säkkijärven Metsästysyhdistys  75  
Tainionkosken Metsästysseura  72, 75  
Taiston  90, 200  
talbotkoira  115  
talonvahti  14  
tammeliinari  29  
Tammelin  121  
Tampereen Ajokoirayhdistys  47, 49, 54, 72, 75  
tanssit  219  
Tapio, metsästysseura  26  
Tapio, Keskusmetsäseura  210  
Taru  von  Marjaniemi  169  
tasavallan presidentti  187 
Ted 166  

Teli  90  
Tenhon  90  
Tepin  90  
Terrieriklubi  33  
Tessan  110, 111  
tieteellinen tutkimus  203, 231  
tiibetinspanieli  18  
Tiina  117  
tiisti  25, 97  
Tiukan  90  
toiminnanjohtaja  185  
Tora  av  Furuborg  119  
Torpan  91  
tottelevaisuuskoulutus  207  
Tottis  Lisa-Träff  120 
Toy 99  
trimmaus  141 
Trion 119  
Trissan  29, 116k  
Träff-koirat  121  
Träff-rengas  35, 119  
Träff-ringen  43, 185  
Tuin  91  
Tuliluikku  47  
Turengin Metsästysseura  75  
Turi  171  
Turma av  Furuborg  120  
Turun Palveluskoirayhdistys  218  
Tusby Jaktvårdsförening - Tuusulan Metsänhoi- 

toyhdistys  72, 73, 185  
Tusby Jaktvårdsfóreningen  185  
Tuusik  164, 165, 197  
Tyrvään ja Vammalan Metsästysseura  72, 75  
Tyrvään Metsästysyhdistys  75  
Tytin  91  
Töllin  91  
Töppö  164  
töpöhäntä  213  
Ukintyttö  145  
Ukko av Huuna  Träff  119  
Ukko  206  
Ukon  91  
Upseerien metsästysyhdistys  182, 185, 283  
Usko  171  
Uudenkaupungin Metsästys-Toverit  72, 73  
Uudenmaan paikallishallitus  185  
Vaasan Kennelyhdistys  183, 206  
Vaasan läänin rannikkoseudun paikallishallitus  

182  
Vaasan Metsästysseura  72, 73  
Vainka  99  
Vainun  91  
valionäyttely  107  
valjakkoajo  112  

Koira- ja muu asiahakemisto • 323 



Valkjärven Metsästysseura Rajan Eränkävijät  75  
Valkjärven Eräukot  72, 75  
Valpas  91  
valtiollinen poliisi  178  
Valtion poliisikoiralaitos  52, 89  
vanhaenglanninlammaskoira  139 
Vasa  Kennelförening  72, 73, 185  
vastuuvakuutus  203  
Vekku  108  
Veri  166, 169  
Vesan  91  
vesikauhu  14, 16  
vesikauhuepidemia  49, 99 
Veto 91  
vetokilpailu  221  
vetokoira  8, 79, 129, 129k, 130, 131, 168, 169, 

174, 216, 218  
vetokoirakilpailu  220  
vetokoiramestaruuskilpailut  219  
viestikoe  135  
viestikoira  129, 130, 168, 169, 218, 221  
viestikoulutus  133  
viestinviejä  224, 226  
viestivalio  135  
Viiman  91  
Viipurin Metsämiehet  75  
Viipurin Riistamiehet  47, 72, 75  
Viipurin suojeluskunta  128  
Vilan  91  
vilkepiski  98  
villakoira  19  
villakoirapointteri  114  

villapiski 99 
Vinha 91  
vinthund  10 
vinttikoira 140 
Virolanden Metsästysseura 75 
Visa 91 
von Westen 219 
von Tutzland 200 
vorsteher 110, 111, 114 
Vuohilammen 200 
Vuohilammen Centa 174  
Vuoksen  Metsästysseura 72, 73 
Värtsilän Metsästysseura 72, 75 
walesinterrieri 139 
Wanantaka 214 
welsch corgi 139 
Westfield 91, 102, 113 
Westfield Jana 216 
Whistler-harrier 116 
Wirkö 21  
Wärtsilän  Metsästysseura 77  
Yleisesikunta  52, 127  
Yleisradio  40, 41, 97 
Yläneen Metsästyshoitoyhdistys 75 
Ylöjärven Metsästysseura 49, 72, 75 
Åggelby  Skyddskår  132 
Ähtärin Metsästysyhdistys 73  
Älgmyrens  Björn  101 
Äyräpään Metsästysseura 47, 73, 75  
Äänekosken  Metsästysseura 73 
Äänislinnan Kennelkerho 159, 165 
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