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Hali-Bernit ovat koiria, jotka rakastavat halaamista ja rapsutusta. Hali-Bernit käyvät ilahduttamassa 

mm. lastenkodeissa, vanhainkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. Yleensä Hali-Bernit ovat 

berninpaimenkoiria, mutta toiminnassa on mukana myös muunrotuisia koiria. Toiminta on Suomen 

Sveitsinpaimenkoirien toimintaa, jonka käytännön organisoinnista vastaavat nimetyt koordinaattorit 

ja alajaostot. Työskennellessään Hali-Berni pitää punaista työasua eli fleeceliiviä, jossa lukee Hali-

Berni.  

 

Vuonna 1999 Pääkaupunkiseudulla alkanut Hali-Berni -toiminta on vapaaehtoistoimintaa, joten 

vierailuista ei peritä rahallista korvausta.  

 

Halitoiminta Pirkanmaalla 

 

Hali-Bernit aloittivat Pirkanmaalla vuonna 2003, jolloin alajaosto päätti aloittaa jo silloin 

pääkaupunkiseudulla hyvin toimineen vapaaehtoistoiminnan.  

 

Aloitimme nimellä Sylibernit, sillä tuolloin ei vielä oltu sovittu Hali-Bernit -nimen yhteisestä 

käytöstä. Laitoimme mm. vanhusten hoitolaitoksiin ja päiväkoteihin mainoksia toiminnan 

aloittamisesta ja ensimmäisen keikan saimme Tampereella Hervannassa sijaitsevaan Invalidiliiton 

päivätoimintakeskukseen. Keikka oli sopivasti joulun alla, niin koirat puettiin pikkujouluasuihin ja 

koirista pidettiin kovasti. Ensimmäisellä keikalla olivat mukana Kirsi Lehikoisen Ruska ja Helena 

Virokannaksen Pyry.  

 

Alkuun toiminnassa mukana olivat myös Jaana Sarson (tuolloin Lylykangas) Nelli, Sari Larnon 

Petrus, Tiina A. Ahosen Vilpe ja Marjut Dimitrowin Nikke ja Beea. Pirkanmaalaiset Hali-Bernit 

ovat olleet kaikki myös muutoin alajaoston toiminnassa mukana. 

 

Alkuvuosina keikkoja oli mm. vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, palvelutaloissa ja myös lasten 

ja koululaisten talvitapahtumissa, joissa muutamat Hali-Bernit vetivät myös lapsia pulkassa. 

Keikkoja tehtiin sitä mukaa, kun pyyntöjä tuli ja vapaaehtoiset ehtivät tekemään. Yleensä keikkoja 

kertyi vuodessa kymmenkunta, joskus enemmänkin. 

 

Toiminnasta on luonnollisesti jäänyt muutamia pois ja uusia tullut tilalle, tällä hetkellä aktiiveja on 

noin 8 henkilöä ja kymmenkunta koiraa. Viimeisimpänä olemme käyneet vuoden 2009 aikana 

säännöllisesti Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan erittäin vaikeahoitoisten nuorten osaston nuorten 

ja hoitajien kanssa ulkoilemassa. Tämä on ollut sekä osaston nuorille että meille Hali-Berneille 

antoisaa ja mukavaa yhteistyötä, jota jopa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on hieman tukenut. 

Pirkanmaalaisia Hali-Bernejä on nähty myös MTV3:n kymmenen uutisten loppukevennyksessä, 

jossa vierailimme Tampereen Koukkuniemessä ilahduttamassa vanhuksia. Lisäksi Pirkanmaalaisista 
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Hali-Berneistä on tehty jutut Aamulehteen vuonna 2005 ja Koirat -aikakauslehteen vuonna 2008. 

Toivomme että toiminta jatkuu mukavana vapaaehtoistoimintana vastaisuudessakin ja lisääkin Hali-

Bernejä piiriin mahtuu! 

 

Hali-Bernit - toimintaohje 

 

 

Ohjeita koiralle 

Hali-Berni on hyvinhoidettu ja hyväkuntoinen (mm. rokotettu, 

madotettu) 

Hali-Bernin tunnistaa Hali-Berni -liivistä 

Hali-Berni työskentelee pääsääntöisesti kytkettynä  

Hali-Berni tulee toimeen toisten koirien kanssa, muttei leiki 

vierailun aikana 

Hali-Berni on tottunut erilaisiin paikkoihin ja vieraisiin ihmisiin  

Juoksuaikainen Hali-Berni ei sovi vierailulle 

Hali-Berni jättää jälkeensä vain hyvää mieltä, mukana on 

kakkapussi sekä tarvittaessa kuola- ja tassupyyhe 

Hali-Berni saapuu vierailulle hyvin ulkoilutettuna  

Innokkaimmat Hali-Bernit voivat opetella joitakin temppuja 

  

Ohjeita omistajalle 

Saavu paikalle ajoissa: Hali-Bernit tapaavat 10-15 min. ennen vierailua, jotta ne saavat tutustua 

toisiinsa 

Mene vierailulle vain toisen Hali-Bernin kanssa, älä yksin 

Omistaja on vastuussa koirastaan; suojele ympäristöä koiraltasi ja koiraasi ympäristöltä, sinä tunnet 

parhaiten koirasi ja sen tavat 

Muista, että kaikki läsnäolijat eivät välttämättä pidä koirista 

Opasta asiakkaita kohtaamaan koira oikein 

Muista, että Hali-Berni on vierailun pääasia 

Kohtele asiakkaita kunnioittavasti , puhu suoraan asiakkaalle, älä hoitajille - teitittele 

Ole hyväntuulinen ja suvaitsevainen  

Pukeudu siististi, älä tupakoi ja vältä voimakkaita hajusteita 

Älä vaadi koiraltasi liikaa, viivy vain niin kauan kun koirallasi on hauskaa 

Muista palkita koiraasi vierailun aikana kehuin ja/tai makupaloin motivaation säilyttämiseksi 

Hali-Bernien yhteyshenkilö ottaa mielellään vastaan palautetta vierailun onnistumisesta 

  

 

Ohjeita vierailukohteelle 

Kerrottehan keitä on tulossa ja vierailun tarkoituksen  

Huolehdittehan, ettei kenenkään tarvitse vastoin tahtoaan tavata Hali-Bernejä 

Ettehän anna Hali-Berneille makupaloja 

Opastakaa vierailijoita mahdollisista erityistapauksista 

Hali-Bernien yhteyshenkilö ottaa mielellään vastaan palautetta vierailun onnistum 

  


