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Koirien Ystäville

SUOLISTOMADOT
KERRALLA POIS
1 TABL./10 KG TAI
1 TABL./35 KG
KERTA-ANNOS.

Dronbits tabletit koirien pyörö- ja
heisimatojen häätöön.
Vaikuttavat aineet: Febanteeli, pyranteeliembonaatti, pratsikvanteli. Annostus: Dronbits
150 mg/144 mg/50 mg 1 tabl./10 kg, Dronbits
525 mg/504 mg/175 mg 1 tabl./35 kg. Ei saa
käyttää tiineyden kahden ensimmäisen
kolmanneksen aikana. Markkinoija: Orion
Pharma Eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste
ennen käyttöä. Apteekista.

KOIRILLE, JOILLA ON AIKAA VAIN
YHTEEN MADOTUSKERTAAN.

1/2022

Lihanmakuinen
tabletti

HELPPO! NOPEA! EDULLINEN!
Suomen koiratarhatehdas valmistaa laadukkaita helposti kasattavia
KoKo-koiratarhojen ja Kolli-kissatarhojen moduulielementtejä,
joista voit itse koota sopivan kokoisen tarhan lemmikillesi.

Tutustu valikoimaamme

www.koiratarhatehdas.com
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kuva Tinydot´s Kaunis Kuurankukka
Kuva Pikku Särpättimen

D

Dalmatiankoiran
pentuja rekisteröidään
vuosittain noin
kaksisataa

Miellyttävä ja ystävällinen

Dalmatiankoira

”

Dalmatiankoirien alkuperä on edelleen arvailujen varassa.
Vanhat egyptiläiset faaraoiden hautakammioiden kuvitukset,
kuten myös kuvitukset 16. ja 18. vuosisadoilta antavat olettaa, että dalmatiankoirarotu olisi parituhatta vuotta vanha.

Dalmatiankoira
on aktiivinen, hieman
keskikokoa suurempi
seurakoira

Dalmatiankoiran alkumuoto on tunnistettavissa 1500–1700
–luvun maalauksissa ja kirkonkirjoissa (esim. 1600-luvun
alussa maalattu alttaritaulu Losinjin saarella Kroatiassa tai
Zaostrogissa olevassa freskossa). Niiden perusteella dalmatiankoira vaikuttaa olevan peräisin Itäisen Välimeren, erityisesti Dalmatian alueelta.
Varhaisimmat kuvaukset rodusta löytyvät Kroatian Djakovosta, piispa Petar Bakicin kronikasta (1719) ja Andreas
Keczkemetyn kronikasta (1737). Niissä rotu mainitaan latinankielisellä nimellä "Canis Dalmaticus" ja sen kooksi kerrotaan 4–5 "spithamusta". Vuonna 1771 Thomas Pennant ku-

teksti Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry

vasi rodun teoksessaan "Synopsis of Quadrupeds"; hän mainitsi sen olevan hyvin itsenäinen, kutsui sitä "dalmatialaiseksi" ja kertoi sen olevan peräisin Dalmatiasta. Vuonna 1790
julkaistu Thomas Bewickin teos kutsuu rotua nimellä "dalmatialainen- eli vaunukoira".
Ensimmäisen dalmatiankoiran rotumääritelmän laati englantilainen Vero Shaw v. 1882, ja tämä rotumääritelmä virallistettiin 1890 kun Englannin Dalmatian Club perustettiin.
FCI julkaisi ensimmäisen rotumääritelmän 7.4.1955 nimellä "dalmatialainen metsästyskoira".
Ulkomuodoltaan dalmatiankoira on keskikokoinen, liioittelematon ja terve rakenteeltaan. Huomiota herättävin ominaisuus on sen pilkullisuus. Dalmatiankoira on selvästi pilJatkuu sivulla 4

Dalmatiankoiran Kasvattajat

Pikku Särpättimen

Pirjo ja Hannu Pöllä
040 735 0777
Hyvinkää

Dalmatiankoira

pollapirjo@gmail.com

www.facebook.com/pikkusarpattimenkennel

Pentuja
suunnitteilla
kesälle 2022!

Snadittaren kennel

Susanna Mäkelä, Reposaari
040 937 5711 snadittarenkennel@gmail.com

TinydoT's

Dalmatiankoirat
Jo yli 30 vuotta
rodun parissa!

Mia Wallenius
050 351 5196
Vääksy
mia.wallenius.mw
@gmail.com
www.facebook.com/groups/teamtinydots/
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kuvaaja Tarja Savinen

kuvaaja Turo Sinkkonen
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Dalmatiankoira soveltuu
moniin erilaisiin koiraharrastuslajeihin
kuttunut, voimakas ja lihaksikas koira. Pitkänmatkanjuoksijaksi jalostettuna rotuna dalmatiankoiran on kyettävä juoksemaan pitkiä matkoja huomattavalla nopeudella. Korkeus
vaihtelee uroksilla 56-62 cm ja nartuilla 54-60 cm ja paino
n. 24-38 kg, sukupuolileiman tulee olla selvä. Dalmatiankoiralla on lyhyt, kiiltävä ja kova karva. Pohjaväriltään dalmatialaiset ovat puhtaan valkoisia, mustapilkkuisella dalmatiankoiralla on syvän mustat pilkut ja ruskeapilkkuisella koiralla maksanruskeat. Pilkkujen tulee olla mahdollisimman
tasaisesti jakautuneet.
kuva Pikku Särpättimen

Kuva Pikku Särpättimen

Luonteeltaan dalmatialaiset ovat ystävällisiä, vilkkaita ja
eloisia koiria. Niiden luonteeseen ei kuulu aggressiivisuus,
arkuus eikä hermostuneisuus. Myös pidättyvästi ystävällinen
luonne on sallittu. Näiden ominaisuuksien vuoksi dalmatiankoira on seurakoirana vertaansa vaille omistajalle, joka on
valmis antamaan sille liikuntaa ja toimintaa.
Dalmatiankoirien terveys on yleensä hyvä. Sopusuhtaisen ja
liioittelemattoman rakenteensa vuoksi niillä on harvoin rakenteellisia sairauksia. Rodun ongelmia ovat perinnöllinen
kuurous, uraattikiteet ja taipumus atopiaan ja allergioihin.
Luustosairauksista tavataan yksittäistapauksia spondyloosia
ja lonkkavian lieviä asteita. Lanneristinikamien lievät muutokset ovat kohtalaisen yleisiä, mutta ne harvoin aiheuttavat
koiralle oireita. Selkäkuvaukset ovat yleistyneet viime vuosina. Dalmatiankoira on tavallisesti pitkäikäinen.

SEO Ala-Temmes jyväskyläntie 69, 91930 Ala-Temmes
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Dalmatiankoira on helppohoitoinen, sen lyhyeen karvaan ei
jää lika kiinni, joten pienet liat lähtevät yleensä itsestään. Perushoitoon kuuluu turkin sukiminen kumisualla säännöllisesti, sillä dalmatialaisella ei ole erityistä karvanlähtöaikaa,
vaan karvaa lähtee vähän mutta jatkuvasti. Tarvittaessa koiran voi pestä miedolla koiranshampoolla. Perushoitoon kuuluvat tietysti myös kynsien leikkuut, korvien ja hampaiden
puhdistus, madotukset, rokotukset jne.

Dalmatiankoira oppii helposti uusia asioita ja siksi sen kanssa voi harrastaa melkein mitä tahansa. Kuitenkin täytyy
muistaa, että älykkyydestään huolimatta tai ehkä juuri siitä
johtuen, dalmatiankoira ei ole niin palveluhalukas kuin esim.
palveluskoirarodut, vaikka niillä on oikeus kilpailla palveluskoirakokeissa 1.1.2008 lähtien. Kannustavalla ja kärsivällisellä koulutuksella siitä saa toimivan ja yhteistyöhaluisen
harrastuskoiran. Koiranäyttelyt ovat perinteisesti olleet dalmatiankoiraihmisten suosima harrastus ja siksi rotu on ollut näyttelyssä yleensä hyvin edustettuna. Dalmatiankoirien kanssa harrastetaan myös paljon rallytokoa ja agilityä sekä jonkin verran tottelevaisuuskoulutusta ja pelastuskoiratoimintaa. Canicross eli koirajuoksu on kehitetty alun perin
valjakkokoirien harjoittamiseen lumettomalla maalla, mutta
siitä on tullut suosittu harrastus ja kilpalaji. Dalmatialainen
sopii hyvin vetokoiraksi ja aikuinen dalmatialainen nauttii
kevyehkön taakan vetämisestä.

”

Dalmatiankoira on helppohoitoinen, sen lyhyeen
karvaan ei jää lika kiinni
Dalmatiankoirayhdistys Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry
perustettiin vuonna 1971 ja tällä hetkellä jäseniä on noin 700.
Yhdistys julkaisee DAL-jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.
Yhdistys ylläpitää omia kotisivujaan internetissä, www.findal.net, Facebook-sivustoa www.facebook.com/Dalmatiankoirat ja Instagram tiliä @dalmatiankoirat_ry. Yhdistyksen toiminta on vireää ja vilkasta maanlaajuisesti. Yhdistys järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn, open shown Dalympialaiset ja nuorten koirien katselmusnäyttelyn Youngster
Grand Prix:n sekä varainkeruuksi epävirallisen pentunäyttelyn. Dalmatiankoirien omia rotumestaruuksia pyritään järjestämään mm. agilityn, näyttelytoiminnan ja pk-harrastuksen merkeissä. Lisäksi yhdistyksen aktiiviset toimijat järjestävät esim. Match showta eri paikkakunnilla. Eli toimintaa
on lähes jokaiseen makuun.♥

Kasvattaja

Sanna Törnroos,
kennel Tallpeak

Tarvikkeet
LEMMIKKITARVIKKEET NOPEASTI NETISTÄ

suomenlemmikkitukku.fi
044 071 1699
info@suomenlemmikkitukku.fi
Kauppakatu 13, 94100 Kemi
Myymälä on avoinna
Ma-Pe 11-17.30 La 11-14

NOPEA TOIMITUS! EDULLISET HINNAT!

Rakkaan nelijalkaisen ystäväsi lempikauppa!

Verkkokaupastamme löydät tarvikkeita
ja ruokia: koirille, kissoille, pienjyrsijöille,
linnuille sekä akvaariokaloille
Valikoimamme on laaja ja kattava!

Koiran oma sohva voittaa taatusti
lemmikkisi sydämen!

tavarakartano.fi

Dalmatiankoirat & Beaglet

KAIKKIIN
TILAUKSIIN
ILMAINEN
TOIMITUS!
TUTUSTU KAIKKIIN TUOTTEISIIMME!

Asumme maaseudulla Etelä-Savossa peltojen ja metsien keskellä. Tällä hetkellä kotona asuu neljä koiraa: dalmatiankoira 6-vuotias oma kasvattini Nasse (FI MVA Tallpeak Lover Undercover), toisen kasvattamani rodun beagle 4-vuotias Laalaa (Tallpeak Oh-La-La), 10-vuotias englannintuonti pointteri Tenho (FI JVA, KANS MVA Ridanflight Rhydwyn), 6-vuotias harmaan norjanhirvikoira Taru (Pelittäjän Lempi). Kaikki koirat asuvat meillä sisällä perheenjäseninä ja kaikkien kanssa harrastetaan jotain lajia peruslenkkeilyn lisäksi.
Kasvattamisessa apunani ovat ihanat kasvattieni omistajat,
joiden kanssa yhteistyössä teen kasvatustyötä sijoituskoiria käyttämällä. Itse näen, että nämä rodut kaipaavat runsaasti aktiviteettia ja huomiota ja siitä syystä en halua yhtä aikaa pitää kotona liian isoa koiralaumaa. Sijoituskoirat saavat elää omissa sijoituskodeissaan hyvää koiranelämää rakastettuina perheenjäseninä ja yhdessä omistajien kanssa sitten suunnittelemme jalostuskuviot, mikäli
kasvatti osoittautuu terveeksi ja luonteeltaan sekä muilta
ominaisuuksiltaan jalostukseen sopivaksi. Pääsääntöisesti teen kasvateillani vain yhden pentueen ja siksi yhdistelmät harkitaan tarkkaan.
Kasvatustyössäni fokus on mukavissa luonteissa sekä siinä, ettei pentueiden sukutaulut olisi aivan "tusinatavaraa"
eli pyrkimyksenä tuoda uutta verta kasvattamiini rotuihin ja välttää kaikista käytetyimpiä sukulinjoja. Näin uskon rodun pysyvän elinvoimaisempana ja näen, että kasvatustyölläni on enemmän merkitystä rodulle. Olenkin tuonut sukutaulullisesti Suomen dalmisten sukulinjoista poikkeavia koiria ulkomailta ja käyttänyt ulkomaalaisia uroksia pentueissani. Luonne on minusta koirassa tärkeä ominaisuus siitä syystä, että koira hankitaan pääsääntöisesti siksi, että siitä olisi iloa omistajilleen. Vaikka koira olisi kuinka kaunis tai terve niin iloa sen kanssa elämisestä
ei ole, jos sen käyttäytyminen tuo koko ajan haasteita arkeen. Käyttäytymiseen vaikuttaa toki perimän ja pentuajan olosuhteiden lisäksi myös se arki, mitä pentu pääsee
elämään ja millaisia kokemuksia ja sosiaalistamista sille
on tarjolla sen muutettua omaan kotiinsa. Kasvattaja voi
tehdä "hyvät pohjat" tämän asian suhteen valitsemalla jalostusyksilöt luonneominaisuuksia huomioiden ja ohjeistamalla pentujen uudet kodit riittävän kattavasti pennun
opettamisen suhteen.
Rotu sopii ihmisille, joilla on oikeasti halu saada perheen-

jäsen ja tarjota koiralle mahdollisuus olla mukana ja osallistua perheen touhuihin. Dalmikselle pitää olla tarpeeksi
aikaa eikä se viihdy esim. yksin ulkotarhassa ja sille täytyy tarjota päivittäin liikuntaa ja yhdessäoloa. Dalmis tulee toimeen sekä yhden ihmisen koirana, mutta se soveltuu myös isoihin perheisiin. Huomioitavaa on kuitenkin
se, että vaikka dalmis on lapsiystävällinen niin se on fyysisesti erittäin vahva koira eikä ole missään nimessä lasten ulkoilutettavissa. Dalmiksesta irtoaa myös paljon valkoista tikkukarvaa ympäri vuoden eli siivousintoilijan koira se ei. Dalmiksen kanssa aika ei kulu turkinhoitoon vaan
sen karvapeite on hyvin helppohoitoinen ja puhdistuu lähes itsestään, mutta tekemistä koiralle saa olla tarjolla moni muita rotuja enemmän.
Itse toivon pentujeni pääsevän perheenjäseniksi ja toivon
kuulevani niiden kuulumisia. Olen hyvin iloinen, jos pentujeni omistajat ovat aktiivisia kertomaan koiriensa voinnista, terveydestä ja luonteesta ja arvostan jos koiralle tehdään aikuisena rodunomaiset terveystutkimukset. Samoin
on hienoa, jos pentujen omistajat alkavat harrastamaan jotain lajia koiriensa kanssa ja tuovat ne edes muutaman kerran näyttelyihin arvioitavaksi. Mutta tärkeintä minulle on
se, että koiranpentua kyselevä on miettinyt ja harkinnut
riittävän perusteellisesti koiranpennun hankintaa ja on sitoutunut siihen, että koira tulee perheenjäsenenä olemaan
(mahdollisesti muuttuvassa) menossa mukana seuraavat
yli kymmenen vuotta. Hirveällä kiireellä koiranhankintaa tekevät pennunkyselijät tai sellaiset koiranhankkijat,
joiden odotukset ja tavoitteet eivät ole realistisia joko tämän rodun kanssa tai kyselijän aikaisempi kokemus huomioon ottaen eivät ole minusta potentiaalisimpia kasvattieni omistajia. Toivon aina, että koira saa elää koko elämänsä onnellista koiranelämää siinä kodissa ja niiden ihmisten kanssa kenelle minä pennun luovutan.♥

Kaikkea kivaa
Paras kaveri -koiranaulakko

Naulakkoon voit valita
▶ värivaihtoehdon
▶ tekstin/nimen
▶ fontin
▶ koirarodun
Hinta 39,80

045 787 78644
info@datanorppa.fi

Kainor.fi

Kodin sisustus · Lahjakauppa
Koira-aiheiset
tervetuloa-kyltit
Saatavissa myös
kissa- ja koiranluukyltit

www.ajno.fi
Vahdontie 252, Rusko
lindholm-tarja@suomi24.fi

050 5387185

Koruseppä Aila Salminen
Eri roduista tehdyt
KOIRANAULAKOT.
Tilauksesta omasta koirastasi
suunniteltu 75€
koruseppa-aila-salminen.com
Koruseppä Aila Salminen 050 561 8314│ailasalmin@gmail.com
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Koiran kuume
ei itsessään ole
sairaus vaan
sairauden oire
Evidensia
Eläinlääkäripalvelut

Koiran kuume

Koiran kuume eli pyreksia tarkoittaa koiran läm- nijärjestelmä reagoi taudinaiheuttajia vastaan.
mönnousua yli 39,5 asteen. Kuume liittyy yleensä
Kuumeesta poikkeaa hypertermia eli liikalämpöisyys. Hykoiran elimistössä olevaan tulehdustilaan.
Lieviin infektioihin liittyvä kuume kestää joitain päiviä ja
saattaa jopa nopeuttaa sairaudesta toipumisessa. Koiran kuumeen tavallisimmat syyt ovat infektiot, immuunivälitteiset
taudit tai kasvainsairaudet. Selittämättömän pitkään jatkuvan kuumeen syy on tärkeä selvittää.

Mistä koiran kuume johtuu?

Koiran kuume on seurausta elimistön lämmöntuotannon suurentumisesta keskushermoston lämpökeskuksen aktivoitumisen seurauksena. Yleisin syy lämpökeskuksen termostaatin suurentumiselle on bakteerien vereen erittämät toksiinit,
elimistöön tunkeutuneet virukset tai muut kuumetta aiheuttavat aineet eli pyrogeenit. Koiran kuume ei itsessään ole sairaus vaan sairauden oire. Kuume kertoo, että koiran immuu-

pertermiassa elimistön lämmönnousu ei aiheudu lämmönsäätelykeskuksesta, vaan lämpötila nousee ulkoisten tekijöiden seurauksesta, kuten raskaan liikunnan, elimistön kuivumisen tai poikkeuksellisen lämpimän ilman ansiosta. Hypertermiaa kutsutaankin kansanomaisesti lämpöhalvaukseksi.

Koiran kuumeen oireet

Kuumeinen koira on väsynyt, syrjään vetäytyvä ja ruokahalunsa menettänyt. Infektiotaudista riippuen koirassa huomataan myös muita oireita, kuten silmä- ja sierainvuotoa, yskää, oksentelua tai ripulia.
Kuumeisella koiralla elimistön lämpötila on 39,5–41 °C.
Korkeasta kuumeesta (yli 41 °C) voi koiralle aiheutua vakavia vaurioita, kuten elintärkeiden elinten vajaatoimintaa, veren hyytymishäiriöitä, elimistön puolustusjärjestelmän ylire-

Apteekit

LAAJA VALIKOIMA
TUOTTEITA LEMMIKKISI
HYVINVOINTIIN.
Poikkea myymälään
Kauppakeskus Myllyssä
tai asioi kätevästi
verkkokaupassamme.

www.myllynapteekki.ﬁ│|Avoinna
Avoinna ark.
la 9-19,
9–19, su 10–19
www.myllynapteekki.fi
ark. 9.–21,
8-21, la
10-19
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verkkosivuapteekki.fi/
koiranomaapteekki
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Kuumeinen koira
on väsynyt, syrjään
vetäytyvä ja ruokahalunsa
menettänyt
agointia ja lopulta elintärkeiden proteiinien ja entsyymeiden
rakennemuutoksia. Nämä kaikki yhdessä tai yksinään voivat
johtaa koiran kuolemaan.
Korkea yli 41 °C kuume on aina hätätapaus. Ennen eläinlääkärille viemistä korkea koiran kuume (>41 °C) tulee alentaa
suihkuttelemalla koiraa viileällä (ei kylmällä) vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Koira on kuljetuskuntoinen vasta, kun
sen lämpötila on laskenut selvästi alle 41 °C.
Alle 41 °C kuume ei ole tavallisesti koiralle vaarallista.

Koiran kuumeen mittaaminen
Ainoa tapa varmistaa koiran kuume on mitata lämpötila koiran peräsuolesta. Tämä voidaan tehdä ainoastaan mittaamiseen soveltuvalla lämpömittarilla, joka on kärjestä taipuisa.
Lasiset ”vanhanaikaiset” kuumemittarit ovat vaaraksi koiralle ja niitä ei tule käyttää koiran lämmön mittaamiseen.
Liukasta lämpömittarin kärki esim. ruokaöljyllä. Seuraavaksi aseta varovasti kuumemittarin kärki koiran peräaukkoon
ja varovasti työnnä mittari muutaman sentin verran sisälle.
Tyynnyttele koiraasi kuumeen mittauksen aikana ja myötäile koirasi liikkeitä, ettei kuumemittari vahingoita koiraa.
Useimmat kuumemittarit edellyttävät noin 60 sekunnin kestoista lämmön mittaamista. Digitaaliset mittarit ovat tässä
suhteessa kätevimpiä, ne ilmoittavat merkkiäänellä mittauksen päättymisestä.

”

Selittämätön koiran kuume
Koiran kuumetta pidetään selittämättömänä, jos se jatkuu
2–3 viikkoa ja sille ei ole tutkimuksissa löydetty syytä. Pitkäaikaisen kuumeen selvittäminen vaatii huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Omistajan on varauduttava runsaisiin laboratorio- ja muihin tutkimuksiin. Selittämättömän kuumeen
jatkuessa tutkimuksia joudutaan laajentamaan ja tämä voi olla sekä eläinlääkärille että omistajille turhauttavaa.
Jatkotutkimuksilla keskimäärin 85 % kuumeilun syistä selviää. Pienellä osalla kuumeen syy jää selvittämättä, mutta näistäkin suurin osa paranee antibiootti-, tulehduskipulääke- tai
kortisonilääkityskokeilun seurauksena.
Selittämätöntä kuumetta voivat aiheuttaa esimerkiksi bakteeri-infektiot (mm. bakteremia, septinen niveltulehdus, luuydintulehdus, aivokalvontulehdus, eturauhasen tulehdus,
paise, kohtutulehdus, borrelioosi, leptospiroosi, mykoplasmoosi, anaplasmoosi), virusinfektiot (mm. penikkatauti, parvovirus), alkueläimet (mm. toksoplasmoosi, leishmanioosi,
babesioosi), immuunivälitteiset sairaudet (mm. moniniveltulehdus, verisuonitulehdus, aivokalvontulehdus), kasvainsairaudet (lymfooma, leukemia, multippeli myelooma), ei-tartunnalliset tulehdussairaudet (mm. pannikuliitti, panosteiitti, haimatulehdus) tai muut vaivat, kuten lääkereaktiot, toksiinimyrkytykset tai metaboliset sairaudet.

Kuumeisen koiran tutkiminen
Aluksi eläinlääkäri kyselee sairauteen liittyviä asioita perheenjäseniltä. Pienetkin yksityiskohdat kuten kahden viikon
takainen ontuminen voivat johdattaa eläinlääkäriä oikeille
jäljille ja sivuuttamaan mahdollisia turhia tutkimuksia.
Tärkeää olisi, että ennen eläinlääkärille menoa perheessä pidetään kuumepäiväkirjaa joidenkin päivien ajan. Koiralta
mitataan kuume aamulla, päivällä ja illalla ja tulokset kirjataan paperille. Näistä tuloksista saa nopeasti yleiskatsauksen kuumeen tyypistä.
Huolellisessa yleistutkimuksessa eläinlääkäri tutkii koiran
elimistön – hengitys- ja sydänäänet, ihon, limakalvot, vatsan, luuston, lihaksiston, nivelet ja tekee neurologisen yleistutkimuksen. Löydösten perusteella eläinlääkäri päättää jatkotutkimuksista.

Alle 41 °C kuume ei ole
tavallisesti koiralle
vaarallista

ritys antaa selkeän kuvan maksan toiminnasta ja paljastaa
mahdollisen portosysteemin shuntin maksassa.

Tuhkaamot
Ansaittua arvokkuutta
lemmikkisi viimeiselle matkalle
verkkokauppa.lemmikkienkelit.fi
messinki- ja keramiset uurnat
puu- ja pellavauurnat
tuhkakorut • muistolaatat

info@lemmikkienkelit.fi • +358 45 7876 4848
Kanttorilankuja 3, 92160 Saloinen

Virtsan tutkiminen
Koiran kuume voi liittyä virtsateissä piilevään tulehdukseen.
Virtsa tutkitaan ensin liuskatestillä ja tämän jälkeen virtsanäyte viljellään. Lisäksi loppuvirtsa sentrifugoidaan ja näytteen sedimentti mikroskopoidaan. Usein virtsanäyte joudutaan ottamaan steriilisti neulalla vatsanpeitteiden läpi suoraan virtsarakosta (kystosenteesi). Näin varmistetaan, että
näytteessä ei ole sukupuolielimen limakalvolta tai karvoista
mukaan joutuneita mikrobeja.
Röntgenkuvaus
Röntgenkuvista tutkitaan sairauksia, jotka aiheuttavat kroonista kuumetta. Kasvainsairaudet, tulehdukset keuhkokudoksessa, hammasjuurentulehdus, kohtutulehdus ja moniniveltulehdukset ovat kaikki sairauksia, jotka voidaan tunnistaa röntgenkuvista.
Ultraäänitutkimus
Ultraäänitutkimuksella voidaan useita elimistön kudoksia
tutkia röntgenkuvausta paremmin. Erityisesti vatsaontelon
ultraäänitutkimuksella saadaan hyvin selkeä käsitys sisäelinten rakenteista ja epänormaaliuksista.

Verikoe

Muut tutkimukset

Kattava veriarvojen tutkiminen on lähtökohta kuumeen syyn
selvittelyssä. Verenkuvan ja perusarvojen lisäksi veren sivelyvalmiste paljastaa näytteessä olevat mikrobit tai alkueläimet. Seerumin sappihappomääritys kuuluu myös rutiinimäärityksiin kroonisesti kuumeisella koiralla. Sappihappomää-

Aiemmin otettujen verinäytteiden jatkotutkimukset on usein
eläinlääkärin seuraava askel, jos aiemmissa tutkimuksissa ei
ole selittävää syytä kuumeilulle löytynyt. Muita mahdollisia tutkimuksia ovat luuydinnäytteet, koepalojen ottaminen
epäilyttävästä kudoksesta.

Pieneläintuhkaamo Fauna
Sydämellisen palvelun
lemmikkituhkaamo Kajaanissa
www.faunapet.fi

LEMMIKKIELÄIMEN
HAUTAUSPALVELU

Komerin Karvatassut

www.komerinkarvatassut.com
Komerintie 23, Mynämäki

- Krematorio
- Uurnat
- Muistolaatat

p. 050 3370 853

komerin.karvatassut@gmail.com

PIENELÄINTUHKAAMO
VERNA OY

www.verna.fi

Palvelumme:
• Yksilöllinen tuhkauspalvelu • Tuhkauurnat, muistolaatat
• Kuljetuspalvelut yhteistyöeläinlääkäreiltä
• Uurnaholvi Tampereella, uurnalehdot Espoossa ja Tampereella

Olemme ystävääsi varten
puh. 0400 238 683 vernaoy@sci.fi

Koiran selittämättömän kuumeen hoitaminen
Koiran kuumeen syyn selvittyä hoito räätälöidään sairauden aiheuttajan mukaan. Jos laajoista tutkimuksista huolimatta syytä koiran kuumeelle ei kyetä löytämään, päädytään tämän jälkeen hoitokokeiluun.
Hoitokokeilussa aloitetaan antibioottikuuri, jolla on tehoa
oletettua taudinaiheuttajaa vastaan. Jos vastetta antibioottikuurille ei ole saavutettu 3 vuorokaudessa, voidaan antibiootti joutua vaihtamaan. Antibioottikombinaatiota käytetään erittäin vakavasti sairailla koirilla. Nämä antibiootit valitaan siten, että kombinaatio kattaa mahdollisimman
laajasti patogeeniset mikrobit.
Tulehduskipulääkkeiden käytössä ollaan hyvin varovaisia
pitkittyneen kuumeen kohdalla, koska tulehduskipulääkkeet laskevat kuumetta vaikuttamatta kuitenkaan mahdolliseen mikrobiin. Huonoimmassa tapauksessa kuume saadaan tulehduskipulääkkeillä laskemaan, mutta itse sairaus
etenee vakavammaksi.
Epäselvimmissä tapauksissa saatetaan päätyä kokeilemaan kortikosteroidilääkettä, jos antibioottikuuristakaan

ei ole ollut apua. Kortisonipohjaisista lääkkeistä on erityisesti hyötyä, jos kuumeilu liittyy autoimmuunisairauteen.
Potilaan tilassa tulisi näkyä dramaattinen muutos kahden
vuorokauden sisällä kortisonihoidon aloittamisesta. Jos
lääkityksellä ei ole vaikutusta kuumeeseen, tulee lääkitys
lopettaa vaiheittain annosta pienentäen.
Kortisonilääkityksen aloittamiseen liittyy aina suuria riskejä, etenkin jos kuumeen taustalla on infektio. Tässä tilanteessa kortisonilääkitys lamaa elimistön puolustussysteemiä ja infektio pääsee nopeasti voimistumaan. Tämän
vuoksi kortisonikokeiluhoitoa on aina tarkoin harkittava.
Pitkittyneen kuumeen selvittely voi olla aikaa vievää. Onneksi suurin osa koirien kuumeiluista ei kestä pitkään ja
liittyy nopeasti ohi meneviin sairauksiin. Syytä on huolestua vasta, jos kuume kestää pitkään tai koiralla on muita voimakkaita oireita kuumeen lisäksi.
Mikäli epäilet koirasi vointia, ota aina yhteyttä eläinlääkäriin.♥

Hevosten ja lemmikkien
kaikki tuhkauspalvelut
Hevosten ja lemmikkien
hienotunteisesti
kaikki tuhkauspalvelut hienotunteisesti

Muiston arvoista
palvelua.
Yksilö- ja muistotuhkaukset.

Kemiöntie 896, 25610 Ylönkylä p. 045 211 8685
Kauttamme
myös kuljetuspalvelu
info@salonelaintuhkaus.fi www.saloneläintuhkaus.fi

ja kotimaisten uurnien myynti.

Asiakaspalvelu ja lemmikkien vastaanotto
Yksilö- arkisin
ja muistotuhkaukset.
Tuulikellossa
9–17, lauantaisin 9–15.
KuljetuspalveluIlmoitathan
ja kotimaisten
tulostasi.uurnien myynti

Pieneläintuhkaamo Tuulikello

Korsumäentie
34, 70870
Kuopio/Pohjois-Savo
Korsumäentie
34, Hiltulanlahti,
70870 Hiltulanlahti,
Kuopio
p.
520
p. 0500
0500 718
718 520
www.tuhkaamotuulikello.fi | toimisto@tuhkaamotuulikello.fi
toimisto@tuhkaamotuulikello.fi
www.tuhkaamotuulikello.fi
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Kikka Pitkänen
www.koirankuje.fi
facebook: www.facebook.com/koirakoulukoirankuje/
instragram: www.instagram.com/
koirakoulu_koirankuje/

H

Tue ja ymmärrä
murkkuikäistä
koiraasi

1 osa

Koirien

Hyvää uutta vuotta 2022 kaikelle koirakansalle minunkin
puolestani. Toivottavasti tämä vuosi tuo enemmän terveyttä
meille kaikille. Jälleen on uudet aiheet käsittelyssä ja vuoden
ensimmäisessä blogissa käsittelen koirien murrosikiä. Jaan
itse mielelläni koiran kehittymisen aikuisuuteen asti useampiin murrosikävaiheisiin, samalla tavalla kuin ihmiselläkin.
Elämä pennun kanssa on yleensä aika huoletonta, ja tuntuu
sujuvan. Kaikista pennun tempauksista huolimatta, ongelmia alkaa ilmetä kunnolla vasta kun pentu saavuttaa ensimmäisen murrosiän. Yleensä kaikille tulee haasteita tässä vaiheessa, toisille pienempiä ja toisille suurempia.

ENNEN 6 KUUKAUDEN MURROSIKÄÄ

Yleensä pentuarki on melko työlästä, mutta myös hyvin antoisaa aikaa, koska on paljon asioita, joihin pentu tulee totuttaa/opettaa mm. sisäsiisteys, yksinolo kotona, hihnassa

murrosikä

kävely, luoksetulo jne. Haasteellista tästä tekee se, että mukaan kuuluu myös ns. herkkyyskausia ja mörkökausia. Nämä kaudet vaihtelevat kovasti yksilöstä riippuen kuin myös
rodusta. Myös kausien pituus vaihtelee karkeasti määritellen parista päivästä viikkoon. Nämä menevät kuitenkin nopeasti ohitse eivätkä hallitse pennun elämää vielä tässä vaiheessa kuin hetken. Pieni huomio/muistutus: Jos tänä aikana
tapahtuu jotakin todella ikävää, saattaa herkkä koira muistaa sen lopun elämäänsä. Kovemmat koirat eivät näitä muista sen pidempään.

ENSIMMÄINEN MURROSIKÄ
n. 6 kk iästä alkaen

Ensimmäisen murrosiän koiranpennut saavuttavat noin 6 kk
iässä, pienemmillä koirilla se voi alkaa jo 5 kk iässä ja isommilla se voi alkaa vasta 9kk (jättiroduilla vielä myöhemmin). Murrosikään liittyy vahvasti hormonaalinen kehitys,

”

Ensimmäisen murrosiän
koiranpennut saavuttavat
noin 6 kk iässä
joka tarkoittaa sitä, että nartuille tulee ensimmäinen juoksu
ja urokset alkavat kiinnostumaan nartuista ja etenkin juoksuista nartuista eli alkavat ymmärtämään, että koiramaailmassa on olemassa eri sukupuolia.

Trimmaamot

Koirien pesu- ja trimmauspalvelut
Lemmikkien ruuat & tarvikkeet
Verkkokauppa

Mari Kaislasuo

puh. 040 517 9498 Mannisentie 2, 77700 RAUTALAMPI

www.studiokarvakorvat.com
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trimmaamoGentleCare
trimmaamoGentleCare

TURKKITAIKURI
Taianomaista turkinkäsittelyä

Ammattitaitoista ja eläinystävällistä turkinhoitoa
Nurmijärven Klaukkalassa kaikenrotuisille koirille
Kuonomäentie 1, Klaukkala p. 045 203 0120 info@turkkitaikuri.fi

www.turkkitaikuri.fi

”

Miten huomaat muutoksen?
Murrosikä on helppo huomata, kun koiranpentusi ei enää tottelekaan sinua kuten ennen ja tuntuu siltä, että korvat ovat
vain pelkkinä koristeina päässä. Tuttua juttua, omat koirani
tekevät lähes jokainen noin puolen vuoden iässä sen, etteivät ne tule sisälle kutsuttaessa vaan seisovat keskellä pihaa
ja ovat sen näköisiä, että en ole ikinä kuullutkaan käskysanaa SISÄLLE tai TÄNNE!!!
Tässä tilanteessa älä menetä toivoa – luvassa on myöhemmin se mukava kiva ja kuuliainen koira, jonka olet kouluttanut ennen murrosikää.
Miten toimia murrosiän aikana?
Murrosiän aikana kannattaa pitäytyä tutuissa jutuissa ja mahdollisuuksien mukaan välttää niitä tilanteita, jossa koirasi ei
sinua kuuntele esim. leikkiminen narttujen kanssa lue jatkuva narttujen astuminen, nahistelu muiden murrosikäisten
urosten kanssa, ei tule koirapuistosta, kun olet lähdössä pois
jne. Tämä kausi menee ohitse; toisilla se kestää viikon kaksi toisilla kuukauden.
Joillakin nuorilla uroksilla saattaa murrosikä tehdä sen, että
mielentila ja tunnetilat vaihtelevat kovasti riippuen päivästä ja tässä kohden pitää muistaa, että tilanne on ohimenevää,
vaikka se kuinka ottaisi päähän.
Nartut taasen ovat ennen juoksuja kovin kärttyisiä ja saattavat olla jopa aggressiivisia toisia koiria kohtaan. Tämä johtuu pelkästään hormoneista ja on ohimenevää. Juoksuaikana nartut ovat aluksi ärhäköitä mutta tärppipäivien lähestyessä hyvin liehitteleviä ja sietävä kaikki koirat lähellään,
kunnes sitten tärppipäivät ovat ohitse, ja ne muuttuvat jälleen kärttyisiksi.
Itselläni murrosikä kahden viimeisen uroksen kanssa on ollut sellainen, että toinen oli kursseilta poissa ensimmäisen
pahimman murrosikäisen ajan noin kuukauden ajan. Ei ol-

Murrosikään
liittyy vahvasti myös
mörkökausi

Kouluttajat
KOIRAPALVELU VIRIKE
Kurssipolku alkeista harrastustunneille
Vantaan Petikossa, Tiilitie 10:ssä.
Uutuus: videopuhelulla yksityistunnit etänä

p. 050 5115 237

marianne@koirapalveluvirike.fi

lut mitään järkeä ottaa häntä töihin mukaan, kun ei kuunnellut pätkääkään, ja muutoinkin pää oli täynnä testosteronia.
Toinen nuorempi koirani oli poissa noin viikon kaksi ja se
murrosikä oli siinä.

MÖRKÖKAUSI
Murrosikään liittyy vahvasti myös mörkökausi, jossa tutut
asiat ja esineet saattavat aiheuttaa pelkoa. Ole näissä tilanteissa itse rauhallinen, käy itse katsomassa pelottava asia ja
jos koirasi on halukas tulemaan mukaan katsomaan niin kannusta ja kehu reippaudesta. Jos koirasi ei halua tulla katsomaan pelottavaa juttua niin anna asian olla. Ole vaan itse reipas ja ohita tilanne sen suurempia ihmettelemättä. Itse käyn
katsomassa ja koskemassa pelottavan jutun ja totean ai, tämä
on tämä meidän roskis tai kivi jne. ja jatkan matkaa. Yleensä tässä tilanteessa koirani joko käy katsomassa sen itse tai
ohittaa sen niin kuin se olisi ollut hänenkin mielestään ihan
normijuttu ja kappas kun erehdyin. Älä koskaan pakota pentua pelottavissa tilanteissa vaan ole rauhallinen, reipas ja rohkea itse. Tue ja ymmärrä murkkuikäistä koiraasi. Mörkökausi voi kestää viikosta useampaan.

Katso ajankohtaisimmat kurssitiedot

www.koirapalveluvirike.fi

Koirakoulu

Klikkeri
PENTU-, ARKI-, JA
HARRASTUSKURSSIT Karjaa
YKSITYISKOULUTUS
Raaseporin alue ja lähikunnat

koirakoulu-klikkeri.fi
Eläintenkouluttaja AT Nina Sokolow
p. 044 322 2163 nina@koirakoulu-klikkeri.fi

Kotikäyntejä ja koulutusta
Uudenmaan alueella ja
pääkaupunkiseudulla
Etäkonsultaatiota verkossa

Eikä tässä vielä kaikki, tärkeästä asiasta riittää juttua seuraavaankin lehteen eli jatkoa on tulossa.
Oikein hyvää kevään odotusta ja mukavia hetkeä karvatassujen kanssa!♥

ELÄINLÄHTÖISTÄ
koulutus- ja
käyttäytymisneuvontaa

Sujuva ja onnellinen arki

Katso kurssitarjontamme
www.elainopistofauna.com

040 546 9288

info@elainopistofauna.com

ELÄIMELLISYYS ja inhimillisyys
Ihmisten ja eläinten sujuvampaan kanssakäymiseen

elaimellisyys.com

Ongelmakoirakoulutukset

Yksityiskoulutukset

Kurssit

info@elaimellisyys.com 040 502 3554 Varsinais-Suomi

Onnistumisen iloa

yhdessä eläimen kanssa
▶ hevosten ja koirien koulutus
ja ongelmakäytösneuvonta
Etelä-Karjalan alueella

”

Mörkökausi
voi kestää viikosta
useampaan

▶ eläinavusteisissa palveluissa

käytettävien eläinten kouluttaminen

Eläintenkouluttaja AT Riina Harinen 045 319 5145
www.elaintenkouluttajaharinen.fi info@onnenpisara.fi

KOIRANKOULUTUSTA selkokielellä

KOULUTUSPALVELUT
Yksityiskoulutukset
Nettikoulutukset
Pennuille
Nettikauppa
www.jrkoira.fi

041 3149888

info@jrkoira.fi
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Koirien suosio
jatkaa kasvuaan
Suomessa
agria eläinvakuutus

K

Koirien rekisteröintimäärät

ja ostohinnat nousussa – Ruotsissa hinnat nousseet neljässä
vuodessa jopa 50%, Suomessa nousu maltillisempaa

Koirien suosio jatkaa kasvuaan Suomes- Ruotsissa koirien hinnat nousseet
sa, osittain koronapandemian vauhdit- huomattavasti
tamana. Koirien kysynnän lisääntyessä Ruotsin Agria Djurförsäkringin tilastojen* mukaan monien suosittujen rotujen hankintahinnat ovat nousseet 30-60%
myös koirien hinnat ovat nousseet jonkin vuodesta 2018 vuoteen 2021. Muun muassa chihuahuoiden
verran. Suomessa suosittujen rotujen os- ja jackrussellinterriereiden hankintahinnat ovat nousseet yli
ja rottweilereiden, labradorinnoutajien ja bordercollieitohinnat ovat nousseet 10-30% vuodes- 50%
den yli 40%.
ta 2018 vuoteen 2021, kun taas Ruotsissa
hinnat ovat samassa ajassa nousseet jo- Suomessa Agria Eläinvakuutuksen tilastojen** mukaan chihuahuoiden hinnat ovat samassa ajassa nousseet reilu 20%
pa 50%.
ja jackrussellinterriereiden, rottweilereiden, labradorinnou-

”

Koirien kysynnän
lisääntyessä myös koirien
hinnat ovat nousseet
jonkin verran

Hoitolat

Etelä-Hämeen

ELÄINHOITOLA

Laadukasta täysihoitoa
koirille ja kissoille jo yli 20 vuotta!
♥ RUOAT JA TARVIKKEET
♥ TRIMMAUS- JA PESUPALVELUT
♥ KOIRAN KOULUTUKSET
♥ KOULUTUSHALLIN VUOKRAUS

www.koirahoitola.fi
Tassutie 1, 13720 PAROLA p. 040 555 8878
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Clea’s kennel

Koira- ja kissatäysihoitola
Hund- och kattpensionat
MASKU

puh./tel. +358-2-4399147
https://cleaskennel.fi

willavanhala.fi
Kodikas ja lämminhenkinen KOIRAHOITOLA
maaseudun rauhassa Varsinais-Suomessa Loimaalla!
040 645 9668 willavanhala@gmail.com

tajien ja bordercollieiden noin 10%.
Kaikista isoin hinnankorotus on nähtävissä monirotuisilla koirilla, joiden kohdalla hinnat
ovat nousseet Ruotsissa jopa 93% viimeisen neljän vuoden aikana. Myös Suomessa suurin hinnannousu on nähtävissä monirotuisilla koirilla, mutta Suomessa hinnat ovat nousseet
maltillisemmin: noin 32%.
Monirotuisissa koirien kohdalla on huomioitava, että ostohintahajonta on kyseisessä roturyhmässä muutenkin suurta, sillä joukossa on monenlaisia eri koiria, muun muassa vahinkopentuja, rescue-koiria ja lähes puhdasrotuisia koiria, jotka kuitenkin myydään monirotuisina. Monirotuisten koirien listassa ei ole mukana roturisteytyksiä, kuten labradoodleja.

Miksi Suomessa hintojen nousu on ollut maltillisempaa?
”Suomessa koirankasvatus on hyvissä kantimissa ja vaikka kysyntä on voimakkaasti kasvanutkin koronavuosina, niin yhtä jyrkkää hintabuumia kuin Ruotsissa ei onneksi ole nähtävissä. Suomessa koirankasvattavat ovat todella ammattimaisia ja kasvatustyön keskiössä
on koirien hyvinvointi. Kasvattajille Suomessa tuntuu olevan korostetun tärkeää, että koiranpentu saa sille sopivan kodin ja valinta tehdään todella tarkoin kriteerein”, kommentoi
Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Anna Linder.
”Suomessa rotukoirien hinnat eivät ole merkittävästi kohonneet vastuullisten kasvattajien ja vastuullisen kasvatuksen ansiosta. Toki tämä buumi on tuonut erilaisia mix-yhdistelmiä, joissa kahdella erirotuisella koiralla on tehty pentue, joka on nimetty uudeksi ”roduksi”. Näillä pentueilla hinnat ovat kohonneet muita huomattavammin. Kyse on monesti erilaisista pienikokoisista roduista”, kertoo Suomen Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Vesa Lehtonen.

Rotu				Maa		Prosentuaalinen
						muutos vuodesta 2018 		
						vuoteen 2021
Monirotuinen			Ruotsi				93%
				Suomi				32%
Chihuahua, lyhytkarvainen
Ruotsi				
62%
				Suomi				22%
Jackrussellinterrieri		Ruotsi				55%
				Suomi				12%
Chihuahua, pitkäkarvainen
Ruotsi				
51%
				Suomi				28%
Rottweiler			Ruotsi				45%
				Suomi				7%
Labradorinnoutaja		Ruotsi				42%
				Suomi				9%
Bordercollie			Ruotsi				40%
				Suomi				11%
Ranskanbulldoggi		Ruotsi				31%
				Suomi				12%
Saksanpaimenkoira		Ruotsi				20%
				Suomi				10%

Koirien rekisteröintimäärät nousseet
Suomen Kennelliittoon rekisteröitävien koirien määrä on kasvanut erityisesti koronapandemian aikana vuosina 2020 ja 2021. Vuodesta 2018 vuoteen 2021 Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä on noussut 15%:lla.

*Tilastot perustuvat Ruotsissa Agria Djurförsäkringissä vuosina 2018-2021 vakuutettuihin koiriin.

”Rotukoirien rekisteröinnit ovat lisääntyneet korona-aikana Suomessa, mutta kun katsotaan
vastaavia tilanteita rekisteröintien historiassa, ei muutos ole merkittävä”, sanoo Lehtonen.

**Tilastot perustuvat Agria Eläinvakuutuksessa vuosina 2018-2021 vakuutettuihin koiriin,
jotka on vakuutettu alle 1 vuoden ikäisenä ja joilla on henkivakuutus.

Ruotsin maatalousjärjestön Jordbruksverketin mukaan Ruotsissa rekisteröityjen koirien
määrä on noussut 17,5% 2018-2021 välisenä aikana.

Tilastoissa on huomioitava, että ne perustuvat vain vakuutettuihin koiriin ja että Agrialla
hoitokuluvakuutukseen eli yleisimpään vakuutustuotteen hintaan tai kattavuuteen koiran
hankintahinta ei vaikuta eikä se ole pakollinen tieto vakuutusta hankkiessa. Henkivakuutusturvaa varten koiran hankintahinta on pakollinen tieto ja se vaikuttaa vakuutuksen korvattavuuteen.♥

Suomessa on Tilastokeskuksen vuonna 2018 tehdyn arvion mukaan noin 700 000 koiraa.
Ruotsissa on tuoreimman arvion mukaan yli miljoona koiraa ja luku päivitetään kuukausittain.

Muistolaatta

LEIMMIKIN HAUDALLE
- Voidaan kiinnittää uurnaan tai hautaristiin. Hinnat alk. 24€.
- Soveltuu lemmikkien tasapintaisiin hautakiviin tai luonnonkiveen.
- Materiaali säänkestävä rosteriteräs. Hinnat voimassa 30.4.2022.

LEMMIKIN MUISTOLAATTA
koossa 60 x 120 mm
kaiverrettuna kahden koiran
tiedoilla ja tassun kuvilla

MUISTOLAATTA LEMMIKIN
haudalle omalla kaiverruksella
Mallilaatta koossa
100 x150 mm
kahden koiran tiedoilla

52,00€

37,50€

Etsitkö yksilöllistä ja kaunista koiran muistokiveä? Tähän upeaan kiveen
on kiinnitettynä teräksinen koiran tassu sekä muistolaatta, johon kaiverramme lemmikkisi tiedot. Jokainen kivi on muodoltaan yksilöllinen.

LEMMIKIN MUISTOLAATTA

JA TASSU LUONNONKIVELLÄ
Muistokiven koko 22 cm x 22 x 2,5 cm
Pikkutassun koko 9 cm x 9 cm x 0,3 cm
Muistolaatan koko 4 cm x 8 cm x 0,3 cm

179€

- Eri vaihtoehdot löydät Kellopuodin

TULOSSA MYÖS KOIRANTASSU LAATTA

Tee tilaus kätevästi Kellopuoti.fi verkkokaupasta!

PUOTI

Petterintie 8
74200 VIEREMÄ
017-8203640
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Koiran kynsien
leikkaus voi olla joko
mukava yhteinen hetki tai
ainainen pakkopulla
elainkoulutus.fi

Kynsitrimmeri

– lyhennä koiran kynnet ilman taistelua

Koiran kynsitrimmeri on loistava keksintö, joka helpottaa
koiran hoitoa! Koiran kynsien leikkaus voi olla joko mukava
yhteinen hetki tai ainainen pakkopulla. Koiran kynnen leikkaaminen ei ole arvovaltakysymys, vaan taitolaji, jossa kehittyy ajan mittaan. Kaikki eivät ole käteviä leikkaajia, joilta
koiran kynnen leikkaaminen sujuisi nopeasti, ja koiran kynsissäkin on paljon eroja – osa kynsistä on mustia, osa karvan
peitossa, osa paksuja ja osa kasvaa nopeasti. Onneksi koiran kynsitrimmeri voi tuoda avun jatkuvaan taisteluun kynsien leikkaamisessa.

Mitä ottaa huomioon
ennen kynsitrimmerin hankintaa?

Mieti, mikä on koiralle vaikein asia kynsien leikkaamisessa.
Onko se leikkausasento? Vai jännittääkö koira erityisesti itse toimenpidettä? Vai kenties sitä, että tassusta pidetään kiinni? Moni koira inhoaa sitä, kun niiden tassua pidetään väkisin. Nämä ovat oleellisia tietoja, kun pohditaan, miten kynsitrimmeri kannattaa ottaa käyttöön. Näistä voi myös päätellä, mitkä kaikki asiat tulevat helpottumaan, kun vaihdetaan
leikkaamisesta hiomiseen.

”

Millainen koiran kynsitrimmeri
kannattaa valita?

Trimmereitä on monenlaisia. Oman kokemukseni mukaan
kaksi asiaa vaikuttaa muita enemmän, kun valitaan itselle
sopivaa kynsitrimmeriä. Ensimmäinen asia on tehokkuus.
Osa trimmereistä on tehokkaita, osa vähemmän tehokkaita.
Vähemmän tehokkaalla kynsi ei lyhene tai muotoudu, vaan
lämpenee kun sitä joutuu jurnuttaa pitkään. Toinen asia on
käytettävyys ja erityisesti ns. suojakotelo. Itse koen kynsitrimmerin suojakotelon turhaksi, koska kynttä on melkein
mahdoton saada asetettua pienestä reiästä trimmerin sisään.
Suojakotelo estää käyttämästä trimmeriä muissa kuin yhdessä asennossa, mikä myös hankaloittaa hiomista.

kynsitrimmerin
käyttöönotto voi helpottaa
elämää huomattavan
paljon!

tarkoitus monilla eri tavoilla lisätä koiran turvallisuudentunnetta. Kun harjoittelu perustuu vuoropuheluun, on huomattavasti helpompaa luoda turvaa koiralle omalla toiminnalla.
Kynsitrimmerin harjoittelussa on lisäksi erilaisia vaiheita, kuten trimmerin ääneen totuttelu, ja kaikki vaiheita voi harjoiKuten muissakin hoitotoimissa, kynsien hiomisessa kannat- tella erikseen. Kuulostaa pitkältä ja tuskalliselta projektilta,
taa noudattaa omaehtoisuutta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa mutta kynsitrimmerin käyttöönotto voi helpottaa elämää huoharjoittelua huomattavasti. Omaehtoisessa käsittelyssä on mattavan paljon!♥

Harjoittele koiran kynsitrimmeriä
omaehtoisesti ja vaiheittain

Kuntoutukset ja Fysioterapiat

Polvituki vähentää kipuja

taituki.fi

Niveltuet helpottavat
liikkumista ja kuntoutumista
Puh. 040 555 0459

Koirakuntosali
Kuokkamaantie 18, Tampere
koirakuntosali@gmail.com
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Fysioterapiaa koirille

Leikkausten jälkeinen
kuntoutus
Urheilevat koirat
Neurologiset ongelmat
Iän tuomat vaivat
Fascia-käsittely, nivelmobilisoinnit, kotiharjoitteet

Fysioterapeutti Kaisa Ylimys 040 520 8174 Länsi-Uusimaa
kaisaylimys.kotisivukone.com kaisaylimys@hotmail.com

Eläinfysioterapeutti
Anna-Riina Aaltola - Fysio Voi Hyvin

▶ Eläinfysioterapiapalvelua
koirille ja kissoille
Porin seudulla

▶ Vastaanotto

Isojoenrannalla Porissa

▶ Kotikäynnit

Porin ja Ulvilan alueella

050 4004364 annariina83@gmail.com

Teatteri
Prinsessa Pikkiriikki Linnanmäen Peacockin näyttämölle 3.3. alkaen
ProPromotion Oy

Suomen Komediateatterin Prinsessa Pikkiriikki -näytelmän ensi-ilta on Linnanmäen Peacockissa 3.3. Esitykset jatkuvat keväällä 14.5. saakka.
Ohjaaja Lija Fischer on dramatisoinut Hannele Lampelan suosittujen lastenkirjojen pohjalta hauskan, viihdyttävän ja kekseliään näytelmän. Näytelmä pohjautuu kirjoihin Prinsessa Pikkiriikin talvi ja Prinsessa Pikkiriikin astetta paremmat iltasadut.
Prinsessa Pikkiriikin lämminhenkisessä ja ilkikurisessa maailmassa seikkailevat prinsessan
vanhempien lisäksi taikova Makkara-koira, paras ystävä Prinsessa Pöjöläinen ja aina kiusaa
tekevä Räkä-Eetu. Erityisen haasteen luo pikkuveli Eräs Rasittava Urpo.
Rooleissa nähdään Rosanna Kemppi, Ella Pyhältö, Anna-Leena Sipilä ja Paavo Kerosuo.
”Prinsessa Pikkiriikin maailma on yhdistelmä tavallista arkea, elämän suuria kysymyksiä
ja taikaa. Pikkiriikki on hahmona räväkkä mutta herkkä, syvällinen mutta hauska, hullutteleva mutta samaistuttava. Pikkiriikki ei ole tavallinen prinsessa, sillä hänen isänsä on autokauppias eikä kuningas eikä hän asu linnassa vaan tavallisessa talossa vanhempiensa, pikkuveljensä Erään Rasittavan Urpon ja taikakoira Makkaran kanssa. Pikkiriikki ei todellakaan ole tavallinen prinsessa, vaan Tuhkimobätmänprinsessa, joka luo ympärilleen seikkailuja minne tahansa hän meneekin”, Ohjaaja Lija Fischer avaa.

Näytelmä nostaa esiin tärkeitä teemoja
Näytelmän tärkeitä teemoja ovat sisaruussuhde ja perheen sisäinen dynamiikka, ystävyys,
usko omiin mahdollisuuksiin sekä taikuuden läsnäolo arjessa leikin avulla.

Jos yrittää olla kiltti, voi ihan vahingossa olla pikkuisen tuhma
Pikkiriikin maailman ongelmatilanteet ovat samaan aikaan tavallista perhearkea ja silti maailman suurimpia. Teos kommunikoi monella tasolla ja on riemastuttava katsomiskokemus
sekä lapselle että aikuiselle.

”Nyt on juuri oikea aika koota eri sukupolvet teatteriin viihdyttävän näytelmän äärelle. Isolle näyttämölle tehtyjä koko perheen esityksiä ei ole liikaa edes Helsingin jatkuvasti monipuolistuvassa ja tasokkaassa lastenkulttuurin tarjonnassa. Suomen Komediateatteri on myös
Linnanmäen kupeessa sijaitsevana teatterina luonnollinen paikka uudelle kotimaiselle lastenteatterille”, Fischer painottaa.

”Kukapa ei olisi joskus halunnut myydä pikkuveljeään kirpputorilla, koska tämä on niin rasittava? Kukapa ei olisi ottanut äidin kanssa yhteen siksi, että tämä ei ymmärrä taikuutta?
Ja kuka meistä voi kieltää sen, että välillä on tosi vaikeaa olla kiltti ja joskus on ihan pakko olla pikkuisen tuhma?”, Lija kysyy.

Esityksessä myös yleisö pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan konkreettisesti esityksen kulkuun. Esityksessä nähdään Pikkiriikin tulkintoja klassikkosaduista, ja katsojat saavat äänestää, minkä sadun he haluavat nähdä. Jokainen esitys on siten teatterin taianomaisesti hieman erilainen.

Tekijät:
Ohjaus ja dramatisointi: Lija Fischer
Alkuperäisteokset: Hannele Lampela
Lavastus: Veera-Maija Murtola
Pukusuunnittelu: Maria-Helena Lehto
Äänisuunnittelu: Tapio Pennanen
Valosuunnittelu: Heli Suoninen
Rooleissa: Rosanna Kemppi, Ella Pyhältö,
Anna-Leena Sipilä ja Paavo Kerosuo
Näytökset:
KE 02.03. klo 18 (ennakko)
TO 03.03. klo 18 (ensi-ilta)
PE 04.03. klo 11 ja 18
LA 05.03. klo 11 ja 14
TI 08.03. klo 18
KE 09.03. klo 18
PE 11.03 klo 18
LA 12.03 klo 11 ja 14
LA 7.5. klo 14
LA 14.5. klo 14
Esityksen kesto: n. 50 min.
Ikäraja: Sallittu kaikille.
Liput: alkaen 22e / kpl.
Lapset alle 2 v. sylissä veloituksetta.
Lipunmyynti: www.suomenkomediateatteri.fi
Sosiaalinen media:
IG @peacockteatteri @suomenkomediateatteri
FB: Peacock-teatteri ja Suomen Komediateatteri

NÄYTELMÄ

Prinsessa Pikkiriikki
Peacock, Tivolikuja 1, Helsinki
Esityskausi: 3.3.-14.5.2022

KENNELTUOTTEET
KOIRANKOPPI
Toimitus sisältää:
sisältää:
Toimitus
maalatun koirankopin
koirankopin huopakatteella
huopakatteella
maalatun
koko:
l.
1500
x
s.
1000
k. 1100
1100 mm
mm
koko: l. 1500 x s. 1000 xx k.
materiaali kuusilauta
kuusilauta
materiaali
mineraalivillaeriste 50
50 mm
mm
mineraalivillaeriste
oviverhosuikaleet
oviverhosuikaleet, lämpölasi
irroitettava
väliseinäsaranoitu
yläpohja
etuosasta
Hinta:
Hinta:
koirankoppi 450
450 €€ (sis.
(sis. alv)
alv)
koirankoppi

KOIRATARHA

Toimitus sisältää:
sisältää:
Toimitus
sinkityn koiratarhaelementtijärjestelmän
koiratarhaelementtijärjestelmän
sinkityn
koko:
elementtirunko
2000 xx 2000
2000 mm
mm
koko: elementtirunko 2000
tai 2000 x 1000
materiaali:
teräs,mm
sinkitty rukoputki
materiaali:
ja
verkko teräs, sinkitty rukoputki
ja
verkko
kevyt
ja kestävä rakenne,
kevyt
kestävä
helppojasiirtää
ja rakenne,
kuljettaa
helppo siirtää ei
ja tarvita
kuljettaa
kokoamisessa
työkaluja
kokoamisessa ei tarvita työkaluja
Hinta:
Umpiseinäelementti
97 € (sis. alv)
Hinta:
Oviseinäelementti
127
Umpiseinäelementti
97€€(sis.
(sis.alv)
alv)
Oviseinäelementti 127 € (sis. alv)
TURUN VANKILA
VANKILA
TURUN

Mathilda Wredenkatu
Wredenkatu 1,
1, 20380
20380 Turku
Turku
Mathilda
(PL 50,
50, 20251
20251 Turku)
Turku)
(PL
Vaihde 029
029 56
56 84500
84500
Vaihde
www.vankilatuote.fi
www.vankilatuote.fi
www.rikosseuraamus.fi
www.rikosseuraamus.fi

Kysy lisää:
lisää:
Kysy

Työnjohtaja Oksanen
Oksanen Aku
Aku
Työnjohtaja
050-3443 264
264 aku.oksanen@om.fi
aku.oksanen@om.fi
050-3443
Ylityönjohtaja Simpanen
Simpanen
Pekka
Ylityönjohtaja
Pekka
Arvoisa Toimittajamme
Toimittajamme
Arvoisa
050-3443 256
256 pekka.simpanen@om.fi
pekka.simpanen@om.fi
050-3443
TURUN VANKILAN
VANKILAN LASKUT
LASKUT
TURUN
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Rikosseuraam
Rikosseuraam

Uudenlainen
rauhoite auttaa
eläinlääkäreitä
hoitamaan koiria
entistä paremmin
vetcare oy

Z

Suomessa kehitetylle uudenlaiselle koiran rauhoitteelle
myönnetty myyntilupa koko EU:n alueella

“Zenalpha on historiallinen läpimurto koko Suomen
eläinlääketeollisuuden ja -tutkimuksen alalla ja edesauttaa koirien hyvinvoinnista huolehtimista kaikkialla
maailmassa.”
Euroopan lääkeviranomainen on myöntänyt myyntiluvan
suomalaisen eläinlääkeyritys Vetcare Oy:n kehittämälle koirien hoitoon suunnatulle rauhoitteelle.

– Uuden alusta asti kehitetyn alkuperäislääkkeen tuominen
kansainvälisille markkinoille on Suomen lääketeollisuuden
ja -tutkimuksen alalla poikkeuksellisen innovaatiotyön tulos.
Kehitystyötä lääkkeen eteen on tehty yli kymmenen vuotta
ja olemme investoineet työhön vuosittain merkittävän osuuden liiketuloksestamme”, kertoo Vetcare Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuussaari.

Rauhoite on kehitetty yhdistämällä uusi lääkeaine, vatinoksaani, toiseen jo käytössä olevaan eläinten rauhoitusaineeseen. Uuden rauhoitteen etuna on sen vähäisemmät haitalliset vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaan

mikä mahdollistaa koirien rauhoittamisen entistä turvallisemmin. Tuotteen kaupallisen potentiaalin arvioidaan olevan kymmeniä miljoonia euroja. Vatinoksaani-lääkeainetta
ei ennen tätä ole ollut markkinoilla ihmis- tai eläinlääkkeenä, mikä korostaa hankkeen ainutlaatuisuutta.
– Olen tiimistämme ja työstämme äärettömän ylpeä. Uudenlainen rauhoite auttaa eläinlääkäreitä hoitamaan koiria entistä paremmin. Kehitystyö tekee Vetcaresta uranuurtajan eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, ja tämä tavoite ohjaa kaikkea kehitystyötämme”, Kuussaari jatkaa.
Uusi rauhoite on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston
kanssa ja se on tarkoitettu eläinlääkäreiden käyttöön monenlaisten hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Lääke pohjautuu Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtyyn innovaatioon.
Suomessa eläinlääkäreiden vastaanotoilla rauhoitetaan arviolta noin 2 500 koiraa päivittäin. Euroopassa vastaava luku
voi olla jopa 200 000 koiraa päivässä.

– Pienissä hoitotoimenpiteissä rauhoitusta ei aina käytetä
rauhoitteen mahdollisten haitallisten sivuvaikutusten vuoksi. Pian markkinoille tuleva uusi rauhoite mahdollistaa koiran kevyen rauhoittamisen matalalla kynnyksellä myös pienimuotoisissa toimenpiteissä, kertoo dosentti Marja Raekallio Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.
– Hoitokokemus on koiralle miellyttävämpi rauhoitettuna,
ja eläinlääkäri pääsee keskittymään paremmin itse hoito- tai
tutkimustoimenpiteeseen. Myös työturvallisuus paranee, kun
koiraa ei tarvitse pidellä paikoillaan toimenpiteen aikana.
Esimerkiksi röntgentutkimuksissa omistajaa tai avustajaa ei
tarvitse altistaa röntgensäteilylle, kun koira on rauhoitettuna,
lisää erikoistutkija Heta Turunen Vetcare Oy:stä.
Suomessa tuotteen markkinoijana toimii Vetcare. Lääke tulee saataville Eurooppaan vuoden 2022 aikana.♥

Ratsastustallit

Tikkulan ponitalli

Kevään tunneille tilaa
ratsastajille!

Kivelänperäntie 14, TURKU
Marie 046 659 2926
mariekisu@gmail.com

www.tikkulanponitalli.fi

RATSASTUSTALLI
TURUN
SAARISTOSSA

Opetamme ja käytämme luonnollista hevostaitoa
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www.ratsutallinuppu.fi

Varaa tuntiaikoja hevostoiminnan,
liikunnan tai ratkaisukeskeisen
lyhytterapian parista

puh. 0400-802 322 Päntäneen paikallistie 157, 61980 Päntäne

hippiina@hotmail.com

Ratsutalli Nuppu

www.hippiina.com

Kesäleirit 2022
ratsutallinuppu@gmail.com
puh. 040 587 3007
facebook: ratsutallinuppu
Instagram: ratsutallinuppu

Kirja-esittely
Miten sudesta tuli koira -

tietokirja kokoaa yhteen viimeisimmät teoriat koiran evoluutiosta
Art House | Jalava | Tietosanoma

Miten erämaiden hurjasta pedosta on kehittynyt lapsirakas luppakorva tai luotettava
työkoira? Miten ihmisen ja koiran suhteesta on tullut niin syvä, että puhumme ihmisen parhaasta ystävästä? Näitä kysymyksiä käsittelee Tuula Nyströmin tietokirja Miten
sudesta tuli koira.
Tuula Nyströmin uusi tietokirja Miten sudesta tuli koira vie lukijan kiehtovalle matkalle, joka alkaa
miljoonien vuosien takaa petoeläinten kehityksen alkuajoista. Kirjassa kuvataan koiraeläinten esi-isiä,
sutta ja koiran kehittymistä omaksi lajikseen ja ihmisen lemmikiksi. Teoksessa esitellään myös paariakoirat eli erilaiset alkukantaiset rodut, jotka ovat
säilyneet vuosituhansien ajan melko muuttumattomina. Nyström hyödyntää kirjassaan viimeisintä tutkimustietoa.
Kirjassa tarkastellaan koiran merkitystä sekä yksittäisen ihmisen kumppanina että palvelu- ja työtehtävissä. Koiran arvoa ei kuitenkaan määritä sen ihmiselle tuottama hyöty. Kirja herättää pohtimaan, miten
olemme palkinneet koiran sen palveluksista ja millainen maailma olisi ilman koiraa.
Yleistajuinen teos kuvaa niin suteen liitettyä pelkoa
kuin koiranjalostuksen ongelmia. Teos on valaisevaa

luettavaa esimerkiksi koiranomistajalle, sillä koiran
alkuperän ymmärtämisestä on apua koiran kasvatuksessa.
KM Tuula Nyström on kirjoittanut aiemmin tietokirjoja eurooppalaisesta siilistä ja osallistunut aktiivisesti luonnonvaraisten eläinten suojeluun. Hän on
myös työnsä yhteydessä ollut mukana Eduskunnan
ympäristö- ja luontoryhmän toiminnassa 12 vuotta.
Koirien käyttäytymisen tutkimiseen ja koiran evoluutioon perehtymiseen ovat kannustaneet perheeseen otetut rescue-koirat. Tällä hetkellä elämää rikastuttavat kääpiövillakoirat Sipi ja Penni.
Tuula Nyström
Miten sudesta tuli koira
99 sivua
Painettu kirja ilmestynyt tammikuussa 2022
Sähkökirja ilmestynyt 30.1.2022

Kun suru kohtaa perhettänne,
voitte luottaa meihin.
Olemme 1988 perustettu lemmikkieläinten tuhkauspalveluihin
erikoistunut perheyritys. Tarjoamme kaikki tuhkaamiseen ja
hautaamiseen liittyvät palvelut sekä tuotteet saman katon alta.
Y li 30 vuoden kokemuksemme takaa palvelumme luotettavuuden
ja laadukkuuden. Arvostamme myös avoimuutta, ekologisuutta ja
kotimaisuutta.

Surun kohdatessa, ota yhteyttä meihin tai lähimpään
yhteistyöeläinlääkäriimme.
Löydät lähimmän eläinlääkärin verkkosivuiltamme.
www.suomenelaintuhkaus.fi

020 33 1234
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Suoliston mikrobiflooraa tasapainottava ja elimistön
immuunijärjestelmää tukeva täydennysrehuvalmiste
koirille pitkittyneiden suoliston toimintahäiriöiden
yhteydessä sekä antibioottikuurien jälkeen

Enterococcus faecium
Bacillus subtilis

Saatavilla eläinlääkäreiltä.

Puh 040 184 6006
toimisto@finnpharma.fi
www.finnpharma.fi
Sustain koiraposti.indd 1
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YLI 13 000 PATSAAN VALIKOIMA

Lisää patsaita: www.tori.fi/artbouffant
Sillankorvankatu 23, Hyvinkää • Avoinna talvella: to-pe 11–17, la 11–14
Kuturmäentie 2, 25130 Muurla • Avoinna sopimuksen mukaan
p. 045 166 5740 • www.artbouffant.fi
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