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Koirien Ystäville

Hyvänmakuinen Aptus Apto-Flex siirappi sisältää kaikki nivelten terveydelle
välttämättömät ravintoaineet hyvin imeytyvässä muodossa.
• glukosamiini
• kondroitiinisulfaatti
• MSM

• hyaluronihappo
• hydrolysoitu kollageeni

Apteekeista, eläinlääkäriasemilta
ja hyvinvarustetuista eläintarvikeliikkeistä.

orionvet.fi

01/2021

Aptus® Apto-Flex – koirien ja kissojen nivelten hyvinvointiin

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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Kultainennoutaja
on sekä Suomessa että
maailmanlaajuisesti
erittäin suosittu rotu
goldenring.fi

Kuva Tapani Romppainen

K

Kuva Heidi Karves

Kuva Tapani Romppainen

Ystävällinen ja älykäs

Kultainennoutaja

Kultainennoutaja on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti erittäin suosittu rotu. Suomessa rodun suosio kasvoi räjähdysmäisesti 80-luvun lopulla ja se oli edelleen vuonna 2019
neljänneksi suosituin rotu, vaikka rekisteröintimäärät ovatkin pudonneet huippuvuosista n. 1200 rekisteröintiin vuodessa.

Kultainennoutaja on keskikokoinen, älykäs, miellyttämisenhaluinen ja toiminnanhaluinen koira. Alunperin se on jalostettu metsästyskoiraksi eli ammutun pienriistan noutajaksi.
Kultaisen rodunomaiset ominaisuudet tekevät siitä hyvän
harrastuskoiran moniin eri lajeihin. Kultainen ei ole pelkkä seurakoira, vaan se kaipaa paljon liikuntaa sekä ohjattua
toimintaa. Kultaiset ovat monessa maassa – myös Suomessa - jakautuneet kahteen eri linjaan eli käyttölinjaisiin (metsästyslinjainen) ja näyttelylinjaisiin.
Näiden kahden linjan 'välissä' on suuri joukko koiria, joista on sekä käyttöön että näyttöön. Monet kasvattajat ovat
kuitenkin halunneet panostaa yhä selkeämmin joko käyttö-

”

rotu on keskikokoinen,
miellyttämisenhaluinen
ja toiminnanhaluinen koira

tai näyttelylinjaisiin. Kuten kaikilla roduilla myös kultaisilla
esiintyy joukko periytyviä vikoja ja sairauksia. Koiran normaaliin elämään perheenjäsenenä useimmat näistä virheistä eivät vaikuta. Kultaisennoutajan kokonaisvaltainen terveys on edellytys rodun suosiolle niin harrastus- kuin perhekoiranakin.
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Kuvat Heidi Karves

”

Luonne
Rotumääritelmässä kultaisennoutajan luonnetta kuvataan
seuraavin sanoin:
•
•
•
•
•
•
•

toiminnanhaluinen
mukautuvainen
älykäs
luontaisen työskentelykyvyn omaava
hyväntahtoinen
ystävällinen
luottavainen

Näitä ominaisuuksia tarvitsee sekä hyvä käyttö- että perhekoira. Kultainennoutaja on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan noutava lintukoira, joka työskentelee sekä maalla että vedessä. Rotumääritelmän kuvaamat ominaisuudet ovat
tehneet kultaisestanoutajasta suositun koirarodun ja nämä
ominaisuudet mahdollistavat metsästyskäytön lisäksi monet
muutkin harrastukset ja käyttötarkoitukset. Kultaisianoutajia käytetään sekä avustaja-, virka- että opaskoirina, ja näiden virkatehtävien lisäksi rotu soveltuu luonteensa puolesta erinomaisesti mm. kaverikoiratoimintaan ja ns. lukukoiraksi. Kultaisillanoutajilla harrastetaan menestyksekkäästi
rodunomaisten metsästyskokeiden lisäksi useita erilaisia lajeja, mm. metsästyskoirien jäljestämiskokeita, erilaisia palveluskoiralajeja, vesipelastuskokeita, tottelevaisuuskokeita,
rally-tokoa, agilitya, koiratanssia ja noseworkia.
Olennaisen tärkeitä ominaisuuksia kultaisellenoutajalle ovat
avoimuus, ystävällisyys ja laukauspelottomuus. Kultainen-

Kultaisellanoutajalla
tulee olla hyvä oppimis- ja
keskittymiskyky
noutaja ei saa olla arka, aggressiivinen, terävä, ääniarka tai
arvaamaton ihmisiä, koiria ja muita eläimiä kohtaan. Sen tulee sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja kyetä työskentelemään
erilaisissa olosuhteissa. Kultaisellanoutajalla tulee olla hyvä
oppimis- ja keskittymiskyky sekä halu työskennellä yhdessä
ohjaajansa kanssa. Kultainennoutaja ei saa olla liian impulsiivinen eli sillä tulee olla riittävä itsehillintä, jotta se voi keskittyä tehtäväänsä. Työskentelevä koira vaatii tehtäväänsä
sopivasti mitoitetun ja riittävän “moottorin”, eli sen tulee olla
riittävän aktiivinen, vilkas, energinen ja toiminnanhaluinen.

YHDISTYS
Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry perustettiin vuonna 1981. Vuodesta 1994 yhdistys on ollut kultaistennoutajien rotujärjestö, jonka tärkein tehtävä on kultaistennoutajien jalostuksen ohjaus. Yhdistyksellä on jalostus-, luonne- ja
noutajien metsästyskoetoimikunnat, erilaisia työryhmiä sekä
eri lajien yhteyshenkilöt. Toimikuntien ja työryhmien jäse-

niltä samoin kuin eri lajien yhteyshenkilöiltä saat tietoa toiminnasta sekä koulutuksesta ja kokeista.
Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Golden
Ring -lehteä, joka lähetetään jäsenille ja tärkeimmille yhteistyökumppaneille.
Golden Ringillä on eri puolella Suomea toimivia alueellisia yhdistyksiä.
Golden Ring kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Kennelliittoon,
Suomen Palveluskoiraliittoon sekä Suomen Agilityliittoon
ja tekee yhteistyötä muiden noutajakoirayhdistysten kanssa.
Yhdistys pyrkii kaikessa toiminnassaan noudattamaan asettamiaan arvoja:
- Avoimuus
- Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
- Kunnioitus rotua ja alkuperäistä käyttötarkoitusta kohtaan.

Trimmaamot
Koirien pesu- ja trimmauspalvelut
Lemmikkien ruuat & tarvikkeet
Verkkokauppa

TURKKITAIKURI
Taianomaista turkinkäsittelyä

Mari Kaislasuo
puh. 040 517 9498 Mannisentie 2, 77700 RAUTALAMPI

www.studiokarvakorvat.com
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trimmaamoGentleCare
trimmaamoGentleCare

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

www.turkkitaikuri.fi

Heidi Karves ja Helena Karves

Karvin Goldens

Tarvikkeet
Lemmikin nimilaatat
www.jtkaiverrus.fi
Meiltä tyylikkäät NIMIKORUT,
MESSINKILAATAT sekä
MUISTOLAATAT lemmikeille
kaiverruksella.
Myös mittatilauksena!
Tilaa kätevästi
nettikaupastamme.
Nopea toimitus.
Käy tutustumassa valikoimaamme!
Sarvivälkkeentie 10, 04300 Tuusula
info@jtkaiverrus.fi Puh. 0400 538 838

Kuva Tapani Romppainen

Olemme kasvattaneet kultaisianoutajia vuodesta 1980.
Kasvatustyön aloitti äitini Helena Karves. Nykyään kasvatustyö on minun vastuullani.
Kotona asuu useita koiria, kaikki ovat kultaisianoutajia.
Meillä on myös kissoja, kaneja, lampaita ja kanoja.
Osa koiristamme asuvat perheissä sijoituskoirina.
Helena kasvatti aikoinaan dobermanneja. Kun viimeinen
dobermanni kuoli, mietti hän pitkään minkälainen rotu sopisi lapsiperheeseen. Helena päätyi kultaisennoutajan rotuun vuonna 1976. Siihen aikaan pentujen jonotuslista oli
vuosi. Suomessa ei ollut montaakaan kultaisennoutajan
kasvattajaa.
Helenan rotuvalinta perustui siihen, että rotu on luonteeltaan monipuolinen, sosiaalinen ja suhteellisen helppo kouluttaa (ei luonteeltaan ns. "yhden miehen koira"). Luonnollisesti ystävällinen olemus, sopiva koko, suhteellisen helppohoitoinen turkki, miellyttävä ilme ja melkein aina heiluva häntä viehätti Helenaa. Perheessä oli silloin kolme pientä lasta, joka myös vaikutti rotuvalintaan.
Painotan sitä, että tärkeää on tiedostaa, että kultainennoutaja on erittäin aktiivinen. Se on noutava lintukoira, metsästyskoira, ei suinkaan seurakoira!
Rotu sopii perheisiin, jossa on aikaa uudelle harrastukselle.
Kultaisennoutajan myötä tulee karvoja, kuolaa, kuraa mutta varmasti monta iloista hetkeä sekä onnistumisia. Kultainennoutaja on luonteeltaan erittäin miellyttämisen haluinen, joka helpottaa kouluttamista.
Kultainennoutaja vaatii kuitenkin aina määrätietoisen koulutuksen. Rajoja ja rakkautta, tässä järjestyksessä.
Pitää olla aikaa ja mielenkiintoa kokeilla uusia lajeja ja
kouluttaa koira tekemään jotain. Rotu on monipuolinen,
joten yksi perheenjäsen voi harrastaa jotain lajia ja toinen
toista tai koko perhe voi harrastaa samoja lajeja.
Kasvateissamme on koiria, jotka toimivat mm.
- avustajakoirina
- opaskoirina

”

Rotu sopii perheisiin,
jossa on aikaa uudelle
harrastukselle

- pelastuskoirina
- tullin tehtävissä
- rauniokoirina
- terapiakoirina
- sorsa- ja fasaanijahtikoirina
- jäljestävinä koirina, ihmisjälkeä mutta erityisesti
verijälki/riistajälki
- lukukoirina
- kantarellikoirina

KOIRATARVIKKEET
VERKKOKAUPASTA
SEKÄ KOIRANÄYTTELYISTÄ

www.sopenkoiratarvike.fi
asiakaspalvelu@sopenkoiratarvike.fi
facebook.com/Sopenkoiratarvike

Valokuvaus

Kaikki tekeminen ja harrastaminen perustuu hyvää tottelevaisuuteen sekä hyvään yhteistyöhön omistajan kanssa.
Kultaisennnoutajan hankinta tarkoittaa sitä, että koko perheellä on oma osuus uuteen harrastukseen/harrastuksiin.
Kultainennoutaja ei ole pelkkä "lenkkikaveri" vaikka se sitäkin tietenkin on. Siinä mielellä kultainen on kiva, että se
ei välttämättä tarvitse joka päivä harrastusaktiviteettejä ollakseen onnellinen. Tärkeintä on, että sillä on riittävästi aivojumppaa ja saa tarpeeksi liikuntaa.
Pennunostajiltani edellytän seuraavia asioita:
PEVISA- tutkimukset tulee tehdä. PEVISA on lyhenne
perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.
Kultaisennoutajan kohdalla tämä tarkoittaa virallista silmätarkastusta, virallista lonkka- ja kyynärnivelkuvausta.
Vakuutus tulee ottaa ja sitoutumista 15 vuodeksi eteenpäin.
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Kikka Pitkänen
www.koirankuje.fi
facebook: www.facebook.com/koirakoulukoirankuje/
instragram: www.instagram.com/
koirakoulu_koirankuje/

R
Koiran

koiriamme voi
nykypäivänä aktivoida
mitä erilaisin
tavoin

aktivointi

”

Tekeminen pitää
olla mieluista, mutta
ennen kaikkea koiran
pitää siitä tykätä

Rakkaita karvakorvia eli koiriamme voi nykypäivänä aktivoida mitä erilaisin tavoin; esimerkiksi pelein, erilaisin harrastuksin kuin myös alkuperäisillä työtehtävillä. Selvä asiahan on, että rakkaat koiramme tarvitsevat tekemistä, työtehtäviä, harva tyytyy vain kiltisti makaamaan kotona, odottaen omistajaa viemään lenkille ja antamaan ruokaa. Olethan
järjestänyt riittävästi aivotyötä koirallesi.

vät koirapuistoon, joka sekin on yleensä aina se sama koirapuisto ja samat kaverit. Toki koirapuisto on mukavaa vaihtelua, mutta jos se on ainut paikka missä saa vapaana olla, niin
eipä se ole koko loppuelämää aktivoiva asia.
Vanha klisee, että koiran pitää saada lukea päivän Hesari, on
täyttä puppua. Haistelepa itse muiden jätöksiä päivästä toiseen, olisiko kivaa.

MIKSI MEIDÄN TULEE JÄRJESTÄÄ
AKTIVOINTIA JA TEKEMISTÄ KOIRALLE?
Siksi että kaikilla koirilla on ollut alun perin joku tehtävä toimitettavana meidän ihmisten parissa. Nykyään koirat ovat
kaupungistuneet ja niiden lajityypilliset tehtävät on sivuutettu tai niitä ei ole. Niiden tilalle meidän tulee hyvinä koiranomistajina tarjota riittävästi uusia töitä energian purkamiseen ja hyvään koiran elämään. Näin myös usein vältymme
ongelmakäyttäytymiseltä.

MINKÄLAISET AKTIVOINNIT SOPIVAT
KOIRALLESI? MISTÄ TIEDÄT MINKÄLAINEN
Olen miettinyt, kuinka tylsä elämä toisilla koirilla on, kun AKTIVOINTI SOPII KOIRALLENI?

SEO Ala-Temmes jyväskyläntie 69, 91930 Ala-Temmes
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niitä kuljetaan päivästä toiseen samaa korttelia ympäri haistelemassa toisten koirien pissat ja ne isommat jätökset, aika
yksitoikkoista elämää. Joskus tai ehkä useinkin toiset pääse-

Seuraavia tunnusmerkkejä kannattaa seurata, mutta ehdottomasti tekeminen pitää olla mieluista sekä koiralle että omistajalle, mutta ennen kaikkea koiran pitää siitä tykätä.

”

Lepopäiviä pidetään
joka viikko ja
kesälomaa myös
•
•
•
•
•
•
•
•

koiran tulee nauttia tekemisestä
koira tulee harjoituksien jälkeen väsyneeksi joko henkisesti tai fyysisesti tai molempia
teillä on yhdessä hauskaa ja mukavaa
aktivointi ei saa myöskään tuottaa ikävää oloa ohjaajalle
tasapaino fyysisen ja henkisen aktivoinnin välillä tulee säilyttää
ei saa aiheuttaa stressiä (oireita: hilseily, kuolaaminen,
häntä koipien välissä)
ei saa kiihdyttää liikaa, lähtee lapasesta
ei saa myöskään aiheuttaa kipua tai liian suurta fyysistä kuormitusta

MUISTA KAIKKI TAPAHTUU KOIRAN
EHDOILLA, PAKOTETTUNA EI OLE KIVAA!
Lisäksi tulee aina huolehtia siitä, että koiralle tulee lepopäiviä kaikenlaisen harrastamisen, aktivoimisen tai työtehtävien lomaan riittävästi. Kukaan ei jaksa joka päivä olla aktiivinen – ei saa harrastaa/tehdä liikaa. Löydä hyvä tasapaino.
Itselläni on hovawart Vito, joka harrastaa montaa lajia, mutta
olen jaksottanut lajeja siten, että kaikkia en harrasta samaan
aikaan vaan yleensä niin että talvella on rally-toko, kesällä
vepe sekä peltojälki, joka painottuu kevääseen ja syksyyn.
Lisäksi tietysti on aivohommia erilaisten treenien merkeis-

sä, lihaskunnon ylläpitoa ym. Kun kaikki on hyvin balanssissa niin aktiivinen koira jaksaa tehdä töitä ja on onnellinen.
Lepopäiviä pidetään joka viikko ja kesälomaa myös.

MINKÄLAISIA KOIRAN AKTIVOINTI KEINOJA
MEILLÄ ON KÄYTÖSSÄ?
Aivojen aktivointi –
Älypelit ovat hyviä ja koirat niitä mielellään tekevät ja ratkovat ongelmia. Mutta pitää myös muistaa, että kaikki koirat
eivät ole tehty älypelejä varten. Toiset vaan ovat luotu johonkin toisenlaiseen älykkyyteen. Älypelejä/ongelmanratkaisupulmia voit myös itse suunnitella ja keksiä vain mielikuvitus on rajana. Esineiden nimeäminen ja etsiminen kasasta.
**Arkielämään hyvä aktivointi on esim. opettaa koira tuomaan tossut, sukat ja tuomaan se toinen samanlainen. **
Nenän käyttö tehtävät – nose work, metsäjälki, verijälki,
sienien etsintä, piiloleikit, esineiden etsintä, namien etsintä jne.
Temput ja tottelevaisuus tehtävät – kaikenlaiset tasapainoilut, kropan käyttö, peruutus, tassunanto, hyppy, noutotehtävät (kapulat, esineet, damit, vesipelastus jne.) kiipeämiset, tasapainoilu, agility, rally- tokotehtävät, toko, koiratanssi, seuraaminen, hihnassa kävely nätisti, koirien/ihmisten/autojen ym. ohittaminen, luopuminen.

”

Muista kaikki tapahtuu
koiran ehdoilla,
pakotettuna ei ole kivaa!

Alkuperäiset työtehtävät – metsästys, paimennus, vartiointi.
Fyysiset tehtävät – juoksulenkkeily, canicross, vetohiihto, renkaan/taakan veto, pulkan veto, viestijuoksu, vieheen
perässä juokseminen, vinttikoirien ratajuoksu, juokseminen
pyörän ym. kanssa, koirapuistot, vapaana metsässä juokseminen (toki sisältää myös nenän käyttöä). Fyysisissä tehtävissä tarvitaan aika vähän aivoja kuten listata voitte huomata
eli aivohommia fyysisen kunnon lisäksi tarvitaan.

LÖYTYYKÖ ROTUKOHTAISIA EROJA KOIRAN
AKTIVOINNISSA?
Ehdottomasti löytyy paljonkin eroja, fyysisiä tehtäviä eivät
kaikki koirat/koirarodut tykkää tai pysy tekemään samassa
määrin, esim. vinttikoirien vieheen perässä juokseminen. On
rotuja, jotka viisveissaavat moisesta vieheen perässä juoksemisesta.
Voimakoirat tykkäävät renkaan vetämisestä, johon pienet
koirat ovat liian heiveröisiä jne. Ymmärrätte varmaan mitä
tarkoitan ja eroja totta kai on paljon, koska on paljon eri rotuja ja yksilöitä. Kaikki eivät tykkää samoista asioista. Älypelit ovat myös hyvä osoitus, että toiset ovat niissä parempia kuin toiset. Toisia ei voisi vähempää kiinnostaa moiset
lelut. Älykkyyttä ja kiinnostusta on monenlaista ja hyvä näin.

VINKKI
Usko tai älä, mutta n. 20 minuutin koiran aivoaktivointi vastaa n. 2 tunnin lenkkiä! Mukavasta yhdessä tekemisestä koira nauttii, on onnellinen ja sopivasti väsynyt!
Kun koira saa elämänsä aikana riittävästi töitä niin aivoille kuin kropalle, se elää pitkän ja antoisan elämän. Samalla sinä saat pitää rakkaan karvakamun kauemmin rinnallasi ja ilonasi.
Oikein mukavaa syksyä kaikille ja olkaa aktiivisia yhdessä
koiran kanssa sopivasti!
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Koiran dementian
hoidossa tärkeintä on
varmistaa, että ympäristö
on koiralle turvallinen ja
arki on mahdollisimman
helppoa ja sujuvaa

J

agria eläinvakuutus

Koirakin voi sairastua

dementiaan

Joskus vanha koira alkaa käyttäytyä ihmisen silmiin kummallisesti. Seniorikoira saattaa odottaa oven
avautumista saranan puolella, jäädä toistuvasti tuijottamaan seinään tai vaeltaa ympäriinsä ilman
päämäärää. Tällaiset muutokset voivat kertoa koiran dementiasta. Koirien dementiasta tiedetään
melko vähän, mutta sairastuneiden koirien aivoista on löydetty samoja muutoksia kuin Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten aivoista. Agria Eläinvakuutus kertoo, milloin on syytä viedä seniorikoira tarkempiin tutkimuksiin.

Apteekit

LAAJA VALIKOIMA
TUOTTEITA LEMMIKKISI
HYVINVOINTIIN.

Monelle tulee yllätyksenä, että ikääntyvä koira voi sairastua
muistisairauteen. Koira elää keskimäärin reilut kymmenen
vuotta. Pienet rodut voivat helposti elää jopa viisitoistavuotiaaksi. Jättiläisrodut alkavat puolestaan olla vanhuksia jo
kahdeksan vuoden iässä. Ikääntyminen tuo monia muutoksia koiran olemukseen, mutta aivan kaikkea ei kannata laittaa vanhuudenhöperyyden piikkiin.

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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Monelle tulee
yllätyksenä, että
ikääntyvä koira voi
sairastua
muistisairauteen

verkkosivuapteekki.fi/
koiranomaapteekki

Ikääntyvillä koirilla esiintyy samankaltaista muistin ja oppimisen heikkenemistä kuin ihmisillä, joilla on Alzheimerin
taudin ensioireita. Koiran aivojen neurologiset muutokset

”

Dementia heikentää
koiran muistia,
oppimiskykyä ja tilallista
hahmottamista
ovat verrattavissa Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten
aivoihin. Koirien oireilua kutsutaan kognitiiviseksi dysfunktioksi (canine cognitive dysfunction) tai koiran dementiaksi.

Miten koiran dementia oireilee?
Dementia heikentää koiran muistia, oppimiskykyä ja tilallista hahmottamista. Lisäksi se muuttaa usein koiran unirytmiä
ja vuorovaikutustapoja. Muistin ja tilallisen hahmottamisen
heikkeneminen voivat saada koiravanhuksen käyttäytymään
ihmisen silmiin hyvinkin kummallisilla tavoilla.
Koira saattaa olla levoton ja vaeltaa ympäriinsä ilman päämäärää. Se saattaa kävellä ympyrää tai samaa reittiä edestakaisin. Koira voi myös vaikuttaa eksyneeltä tutussa ympäristössä tai jäädä tuijottamaan tyhjyyteen tai vaikkapa seinään.
Dementia voi näkyä myös niin, että koira unohtaa sille tutut
rutiinit. Se saattaa jäädä odottamaan oven aukaisemista saranoiden puolelle tai ei tajua väistyä avautuvan oven tieltä.
Joskus oireena voi olla myös pissavahingot sisälle, vaikka
koira olisi ollut koko elämänsä sisäsiisti. Dementoitunut koira saattaa pyytää päästä pihalle tarpeilleen, mutta ulospäästyään unohtaa tehdä tarpeensa. Sisälle palatessaan se voi päästää lammikon lattialle. Myös koiran käytös tuttujen ihmisten
ja eläimien seurassa voi muuttua. Koira saattaa yhtäkkiä olla aggressiivinen vieraita ihmisiä ja eläimiä kohtaan ilman
selkeää syytä.

Moni dementiaa sairastava koira jää
diagnosoimatta
Jos vanhan koiran käytös poikkeaa tavallisesta, kannattaa se
viedä eläinlääkäriin tarkastettavaksi. Lähes kaikki koiran dementiaan viittaavat oireet voivat liittyä myös muihin fyysisiin sairauksiin ja siksi diagnosointi alkaa aina fyysisten sairauksien poissulkemisella. Dementiadiagnoosi tehdään oireiden perusteella vasta siinä vaiheessa, kun koiran muuttuneelle käytökselle ei löydy lääketieteellistä fyysistä aiheuttajaa.
Monet koiranomistajat tulkitsevat koiran dementiaan liittyvät oireet tavallisiksi vanhenemiseen kuuluviksi muutok-

siksi. Dementia on kuitenkin koirilla hyvin yleistä. Aivojen
ikääntyminen koskettaa jokaista vanhenevaa koiraa, mutta oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat. Muutokset koiran käyttäytymisessä voivat ilmetä pikkuhiljaa, jolloin niitä on vaikea huomata. Moni dementiaa sairastava koira jääkin diagnosoimatta.

Tuhkaamot

Koiran dementian hoito – rutiinit ja
virikkeet tärkeitä
Koiran dementian hoidossa tärkeintä on varmistaa, että ympäristö on koiralle turvallinen ja arki on mahdollisimman
helppoa ja sujuvaa. Sairautta ei voi parantaa, mutta koira voi
siitä huolimatta elää hyvää elämää dementiadiagnoosin saatuaankin. Koirille ei ole Suomessa dementian hoitoon rekisteröityä lääkettä.
Tärkein keino hoitaa ja myös ennaltaehkäistä dementiaa on
ylläpitää koiran kognitiivisia taitoja tarjoamalla sille runsaasti virikkeitä. Koiran virikkeellinen elämä koostuu mahdollisuudesta liikkua riittävästi ja käyttää aivoja. Koulutushetki kannattaa ottaa osaksi seniorikoiran päivittäistä rutiinia. Pienikin aktivointi tai temppuhetki on parempi vaihtoehto, kuin pelkkä sohvan nurkassa nukkuminen.

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

Myös terveellinen ruokavalio auttaa hidastamaan taudin etenemistä. Koiravanhuksen ruokinnassa kannattaa kiinnittää
huomiota etenkin Omega-rasvahappojen saantiin. Ikääntyville koirille on saatavilla useita erilaisia rasvahappo- ja antioksidanttipitoisia ravintolisiä, joita on hyvä ottaa osaksi
ruokavaliota.
Rutiinit ovat dementiaa sairastavalle koiralle tärkeitä. Selkeä päivärytmi auttaa vähentämään koiran stressiä. Rutiinien avulla koira tietää, milloin on aika leikkiä, syödä, nukkua
tai mennä ulos. Dementia itsessään aiheuttaa koiralle usein
stressiä ja ahdistusta, joten rutiinien puute voi pahentaa näitä
oireita. Varmista myös, että koira löytää aina vesi- ja ruokakuppinsa sekä oman makuupaikkansa. Dementiaa sairastava
koira voi olla hämmentynyt ja eksyä tuttuihinkin paikkoihin.

Vanheneva koira vaatii erityistä
huolenpitoa
Kun koiralle tulee lisää ikää, myös monien sairauksien ja vaivojen riski kasvaa. Vanhalle koiralle kannattaa tehdä säännöllisesti pieni terveystarkastus kotona eli tutkia koiran hampaat ja korvat sekä tunnustella koiraa mahdollisten kasvainten varalta. Vanhan koiran kohdalla myös ripuliin ja oksenteluun kannattaa suhtautua vakavasti, sillä niiden yleiskunto
voi heikentyä nopeastikin.
Joskus ikääntyminen tuo mukanaan myös erilaisia neurologisia vaivoja. Hermostoa koskevat sairaudet ovat hyvin monimuotoisia. Koiran hermosto-oireet voivat ilmetä apaattisuutena, lievinä liikekoordinaatio-ongelmina, kuten ontumisena, tasapaino-ongelmina tai jopa kouristuskohtauksina.
Neurologisten toimintahäiriöiden tutkiminen vaatii erikoisosaamista, ja koira onkin syytä viedä aina eläinlääkäriin, mikäli oireita ilmenee.

LUOTETTAVAA JA HIENOTUNTEISTA

eläinten tuhkauspalvelua
Päivystys avoinna vuoden jokaisena päivänä 24 h
040 900 9999 info@pethelsinki.com www.pethelsinki.com

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

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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Miten lämmitellä koira (psyykkisesti) hyvään

suoritukseen?

Koiran fyysinen lämmittely harjoitusta ja suoritusta varten
on tärkeää. Yhtä tärkeää on lämmitellä koira psyykkisesti, ja
siitä harvemmin puhutaan. Harvat koirat ovat parhaimmillaan suoraan autosta otettuina, ja myös liian pitkä tai koiralle epäsopiva lämmittely saattaa myös haitata suoritusta.

Koiran lämmittely on fokuksen
vahvistamista

Lajista riippuen koiran toivotaan pitävän kontaktia ohjaajaan tai johonkin muuhun kohteeseen. Koiran fokus on keskiössä kun koiraa lämmitellään ja lämmittelyn lopputuloksena koira on usein täydellisessä fokuksessa käsillä olevaan
tehtävään tai kohteeseen. Vaikka koiran laji olisi itsenäisempi, kuten vaikkapa jäljestys tai nosework, fokus on niissäkin oleellinen – ohjaaja voi valita mihin hän haluaa koiran

fokusoivan.

Lämmittely on tilan haltuunottoa

Monet lajit ovat koirille aika epäreiluja, kun niissä koira ei
saisi katsoa mihinkään paitsi erikseen käskettäessä. Koiralle on kuitenkin epätyypillistä tulla uuteen paikkaan ja olla ikään kuin laput silmillä ja nähdä maailmassa vain ohjaaja – mielestäni koira tarvitsee ja ansaitsee aina orientoivan lämmittelyn, jonka aikana se saa tutustua uuteen tilaan
tai paikkaan.

Lämmittelyssä haetaan
optimimielentilaa

Usein kiihkeät koirat alkavat olla suorituksen aikana veitsen

terällä ja joskus ne jopa herpaantuvat kokonaan. Osa koirista taas kulkee suorituksessa käsijarru päällä, kun ne reagoivat ehkä ohjaajan jännitykseen. Lämmittely on erinomainen
paikka saada koira kivaan mielentilaan, joka kantaa suorituksen aikanakin.

Koiran lämmittely voi olla
sitouttavaa
Lämmittelyrutiini pitäisi pohtia kullekin koiralle yksilöllisesti ja sen pitäisi sisältää kullekin yksilölle sopivia vaiheita. Lämmittelyn aikana ohjaajan luotto koiraan voi kasvaa ja
myös koiran luotto ohjaajaan voi kasvaa. Pahimmillaan luotto molempiin suuntiin heikkenee ja pahimmassa tapauksessa lämmittelyn aikana sattuu joku konflikti joka rikkoo sekä
luottamusta että fokusta.

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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willavanhala.fi

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

koiruliini.fi
Koirien palveluita ympäri Suomea:
koirien hyvinvointiin ja harrastuksiin perehtyneet hierojat,
trimmaajat, kouluttajat, ulkoiluttajat ja ravintoneuvojat

On tärkeää katsoa
jo ennen lähtöä, että
kaikki koiran paperit
ovat kunnossa

V
evidensia
eläinlääkäripalvelut

Eläinlääkärin vinkit

Voittaja-

koiranäyttelyihin

JOUNI VARTIAINEN OY

Vuodesta 2012 koiranäyttelyiden eläinlääkärinä toiminut Ira Kallio-Kujala Evidensia Tikkurilasta kertoo, mitä eläinlääkärin tehtäviin vuoden suurimmassa koiranäyttelyssä kuuluu.

* AUTOHÄKIT
* KOIRAPORTIT
* PAISTORITILÄT
* PIHAPORTIT
* PK-HYPPY
* RALLYTOKO
* TILANJAKAJAT
* TILAUSTYÖNÄ

– Eläinlääkärin tärkein tehtävä on näyttelyssä olevien koirien terveyden turvaaminen. Lääkärin vastuulla on huolehtia, että loukkaantuneet potilaat saavat ensiavun ja että näyttelyalueella ei esiinny koiria, joilla on jotain tarttuvaan sairauteen viittavaa. Eläinlääkäri myös
seuraa näyttelyalueella olevia koiria ja ottaa tarvittaessa kantaa koiran esiintymiskuntoon,
Kallio-Kujala kertoo.
Jos koirilla ilmenee tapahtumassa mitään terveydellisiä ongelmia, eläinlääkäri vastaa eläinten ensihoidosta. Tyypillisimpiä potilastapauksia ovat Kallio-Kujalan mukaan erilaiset tapaturmat, esimerkiksi liukastumiset, taittuneet kynnet tai yhteenotossa toisen koiran kanssa tulleet vauriot.

Kuonokontaktia kannattaa välttää myös siksi, että Voittaja-koiranäyttelyiden kaltaiset massatapahtumat ovat hyvä areena tautien, kuten kennelyskän ja vatsavaivojen leviämiselle. Jotta ikäviltä kotiinviemisiltä vältytään, on omistajan muistettava huolehtia käsihygieniastaan
ja näyttelyn järjestäjän varmistettava, että tuomarit ja muut koirien kanssa kontaktissa olevat ihmiset desinfioivat käsiään mahdollisimman usein.

VARTIAIN
J
.
E
w

fi
N.

Vinkkinä näyttelyvieraille Kallio-Kujala kehottaa pitämään koirat omissa oloissaan ja välttämään kuonokontakteja etenkin tuntemattomien koirien kanssa, sillä ahtaissa tiloissa tunteet kuumenevat helposti.

ww

Näillä vinkeillä ongelmattomaan näyttelyviikonloppuun

Eläinlääkäri on koiranäyttelyssä mukana myös rokotustarkastuksissa ja tekee ongelmatapauksessa päätökset siitä, voiko koira päästä näyttelyalueelle.
– On tärkeää katsoa jo ennen lähtöä, että kaikki koiran paperit ovat kunnossa. Papereissa
tulee olla merkinnät kahdesta nelosrokotuksesta sekä voimassa olevasta rabiesrokotuksesta, Kallio-Kujala muistuttaa.

Rokotustodistusten lisäksi hän kehottaa varaamaan mukaan syötävää, juotavaa ja rentoa
asennetta:
– Näyttelypäivät ovat usein pitkiä ja raskaita sekä omistajalle että lemmikille, ja koiranäyttelyssä on aina paljon odottamista. Hyvällä retkimielellä ja rennolla asenteella pärjää pitkälle!

Jouni Vartiainen Oy
Kerantie 42, 81720 Lieksa
jtvfinland@gmail.com
www.JVARTIAINEN.fi
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Mikä on

Paimion Koirametsä on palvelu kaikenlaisille koirille ja heidän omistajilleen. Koirametsän voi vuokrata yhdelle tai useammalle koiralle vapaata liikkumista, touhuamista ja treenaamista varten. Samalla koirien omistajatkin voivat nauttia suomalaisesta luonnosta ilman että tarvitsee kantaa huolta siitä, missä koira liikkuu.
Paimion Koirametsä on noin 2 hehtaaria yksityisomisteista, jykevästi aidattua suomalaista sekametsää. Täällä on tilaa kulkea parhaan ystävän kanssa ja tuulettua arjen paineista. Paikka on kaunis, monipuolinen ja helppokulkuinen. On
ollut hauska huomata, miten eri tavoilla koirat käyttävät niille annetun mahdollisuuden toteuttaa itseään vapaasti. Vauhdikkaimmat ja vilkkaimmat koirat alkavat purkaa nopeasti
energiavarastojaan juoksemalla aluetta päästä päähän. Mo-

Paimion Koirametsässä
koira saa liikkua vapaana
omilla ehdoillaan
koirametsa.fi

Koirametsä

”

ni koira laittaa koirakaverin kanssa leikiksi. Vapaana ollessa
leikit ovat usein paljon railakkaampia.
Joillekin koirille se hienoin asia voi olla pureskella keppejä auringossa. Ei välttämättä tarvitse kouhottaa pää viidentenä jalkana elääkseen täyttä koiran elämää. Osa koirista pääsee treenaamaan alueella tottelevaisuutta yhdessä omistajan
kanssa. Mikäpä olisikaan turvallisempi ja parempi paikka
tähän kuin tukevasti aidattu alue metsän siimeksessä. Ilman
häiriötekijöitä tai pelkoa siitä, että koira lähtee väärille teille. Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa viettää aikaa Koirametsässä.
Kunhan sinä ja koira nautitte!

Koiran hyvinvoinnille
on tärkeää saada
harrastaa kokonaisvaltaista liikuntaa

Paimion Koirametsä on auki ajanvarauksella ympäri vuoden ja vuorokauden. Koirametsä sopii hyvin myös pienten

Ratsastustallit

Ratsutalli Nuppu

www.ratsutallinuppu.fi
Ratsastustunnit ja leirit
2022-2023!

ratsutallinuppu@gmail.com
puh. 040 587 3007
Tervetuloa ratsastamaan!
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www.mustikkamaenratsutalli.fi
Ratsastustunnit, leirit,
maastot ja tallipaikat

040 1531150 Kajaani asta@lavella.fi

www.ilolanmaatila.fi
040 596 8027
Valkeakoski
info@ilolanmaatila.fi
RATSASTUKSEN ja kotieläinpihan ympärillä meillä juhlitaan ja
järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden!

”

Koirametsän voi
vuokrata yhdelle tai
useammalle koiralle
tapahtumien pitopaikaksi. Esimerkiksi kasvattajan järjestämälle pentutapaamiselle on hyvät puitteet. Yöpymiseenkin
on mahdollisuus Ylhäisten tilalla, jonka yhteydessä Koirametsä toimii. Majoituspaikkoja on kymmenelle hengelle.
Jos innostuit tällaisesta toiminnasta, kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme niin katsotaan teille parhaiten sopiva paketti.

Mitä Koirametsän alueelta löytyy?
Paimion Koirametsä on monipuolinen, monimuotoinen ja
helppokulkuinen metsäalue, josta löytyy kangasmetsää, kosteikkoa ja kalliota. Alueella risteilee polkuja kallion päällä ja
varvikossa. Metsässä on myös juurakoita, kaatuneita puita,
kiviä, kiven koloja ja mahdollisesti liukkautta, joka on hyvä
ottaa huomioon metsässä kulkiessaan.
Koirametsän aitaus on tehty jykevistä alumiinitolpista ja
panssariaidasta. Aitaus on kaksi metriä korkea ja se ulottuu
maahan, muttei kuitenkaan maan alle. Aita on vankka, tiivis ja turvallinen, mutta koska se ei ylety maan alle, aidan
vieressä ei saa kaivaa maata. Koiran ohjaajan tulee huomioida tämä.
Alueella on kaksi vesipistettä ja juoma-astiat koirien juottamista varten. Talvella juomavettä ei ole tarjolla, varauduthan silloin omalla vesipullolla. Hygieniasyistä suosittelemme oman juomakupin ottamista mukaan.
Koirien omistajille alueelta löytyy huussi ja sen kyljestä käsienpesupaikka, sekä kota ja pöytäryhmiä eväshetkiä ja istuskelua varten. Tulenteko on sallittua kodan nuotiopaikalla vain yli kahden tunnin varausten yhteydessä. Tällöin nuo-

tio ehtii varmasti sammua oman vuoron aikana. Polttopuut
ostetaan verkkokaupasta varauksenteon yhteydessä. Polttopuulaatikko on lukossa ja varaamalla polttopuut tilaaja saa
nuotiopaikan käyttöohjeet ja koodin laatikon avausta varten
sähköpostitse.
Paimion Koirametsään saavutaan yksityistä metsäautotietä
pitkin noin kilometri Sauvontieltä. Nopeusrajoitus metsäautotiellä on 20 km/h. Tiellä on useampi ohituspaikka vastakkaista liikennettä varten. Talviaikaan tie pidetään aurattuna
ja hiekoitettuna. HUOM! Tie on yksityinen ja sitä saa käyttää vain omalla ajanvarauksella. Asiaton kulkeminen tiellä
ja Koirametsän alueella on kiellettyä.

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

p. 050 5115 237

marianne@koirapalveluvirike.fi

Miten Koirametsässä toimitaan?
Paimion Koirametsässä ja parkkipaikalla koira on aina omistajansa vastuulla.

Katso ajankohtaisimmat kurssitiedot

www.koirapalveluvirike.fi

Koirametsässä saa nauttia luonnosta ja aistia metsää kaikilla aisteillaan. Nautintoon kuuluu siisti metsä, johon jokainen
käyttäjä pääsee vaikuttamaan. Alueelta löytyy useita roskiksia koirankakkoja ja muita roskia varten. Koiran nameja ja
herkkupaloja ei saa tiputella ja jättää maastoon, ettei mahdollisesti allerginen koira vahingossa syö niitä ja saa oireita.

Koirametsä

Juoksuaikaista narttukoiraa tai tarttuvaa tautia sairastavaa
koiraa ei tuoda Koirametsään. Koirien tulee olla rokotettuja
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Sinulle ja koirallesi yhdessäoloaikaa

Koirametsään saavutaan täsmällisesti oman vuoron alkaessa ja poistutaan kun oma varaus päättyy, jotta jokaisen kävijän kokemus olisi mahdollisimman sujuva. Varausten välillä on 15 minuutin siirtymäajat (huom. poikkeuksena 30
min varaukset ja yömetsän varaukset). Kunnioitathan toisia
alueen käyttäjiä ja vierailet Koirametsässä vain oman vuorosi aikana.
Portilla on koodilla varustettu lukko, johon jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen koodin. Pois lähtiessään kävijä lukitsee Koirametsän portin.
Pimeään aikaan suosittelemme otsalampun ja koiran heijastinliivin tai valopannan käyttöä, alueella ei ole valaistusta.
Mikäli oma valaisin unohtuu kotiin, lainalamppuja löytyy
portin pielestä. Suosittelemme vierailemaan Koirametsässä ensimmäisen kerran valoisaan aikaan, jotta paikka tulee
tutuksi.

Varaa vuoro varaa.koirametsa.fi www.koirametsa.fi

Hyvinvointi
Elinvoimaa eläimille
myös ihmisille
Roivainen Marjut T:mi

Homeopaattinen hoito Kraniosakraaliterapia
Myös etäyhteyksien mahdollisuus!
Puh. 050 373 1516 marjut.roivainen@gmail.com
Pitkostie 6 , Vaala
Ajanvaraukset mielellään klo 10-12

www.elainhomeopaatti.fi
Polvituki vähentää kipuja

taituki.fi
Niveltuet helpottavat
liikkumista ja kuntoutumista
Puh. 040 555 0459
Koirakuntosali
Kuokkamaantie 18, Tampere
koirakuntosali@gmail.com

MOSER

LEIKKAUSKONEET JA TERÄT

Prima 1586-0064
Tassu- ja kuonotrimmeri

79€

Lemmikkitarvikkeiden erikoisliike

vaasanelainkeskus.fi

Pitkäkatu 28-30,
65100 VAASA

puh. 050 596 4772
info@vaasanelainkeskus.fi
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Muista myös
koiran heijastin!
agria eläinvakuutus

Viimeistään nyt alkaa

Heijastinkausi

Metsästyskoiralla huomioliivin tai heijastinpannan käyttö
voi estää vakavan loukkaantumisen, jos koira syöksyy saaliin perässä tielle ja muun liikenteen keskelle. Näkyvä huomioliivi auttaa myös metsästäjiä erottamaan koiran saaliseläimestä usein vaativissa olosuhteissa.

Lauantaina 1.10. vietettiin kansallista heijastinpäivää. Vuosittain vietettävä heijastinpäivä muistuttaa heijastimen
käytön tärkeydestä ja kannustaa käynnistämään heijastinkauden – viimeistään nyt. Liikenneturvan lanseeraamaa
päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Myös
omistajan vierellä kulkevalla koiralla on tärkeää olla heijastin tai huomiovalo käytössä. Agria Eläinvakuutus listaa
muutamia vinkkejä, joiden avulla ulkoilet turvallisesti koiran kanssa pimeällä.

Heijastin on helppo ja halpa tapa ennaltaehkäistä liikennetapaturmia, ja jopa pelastaa koiran henki. Pimeästä erottuva koira auttaa myös omistajaansa näkymään. Agrian tilastojen mukaan suurin osa lemmikkeihin kohdistuvista liikennetapaturmista tapahtuu tiheään asutetuilla alueilla, joissa tiet
on valaistu.

Liikenneturvan mukaan lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä. Heijastimella varustautunut jalankulkija voi puolestaan näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä. Pidempi etäisyys
tarkoittaa autoilijan kannalta huomattavasti pidempää reagointiaikaa kohtaamistilanteessa.

Lemmikkitarvikeliikkeissä on tarjolla laaja valikoima erilaisia heijastintuotteita kaikenlaisille lemmikeille: vilkkuvista
valopannoista huomioliiveihin ja heijastaviin kaulapantoihin. Paras näkyvyys saadaan yhdistämällä sekä heijastin että
huomiovalo. Silloin koira näkyy sekä pimeillä alueilla liikkuessa että ajovalolla valaistuna.

Katuvalot eivät vapauta
heijastimen käytöstä

Hankkiessasi heijastintuotteita, varmista, että ne ovat CE-hyväksyttyjä ja että niistä löytyy EN-merkintä. Heijastavia tuot- •
teita valittaessa tulee huomioida, että yhtenäistä heijastavaa
pintaa on mahdollisimman paljon ja että koira erottuu kaikista suunnista. Huomioliivi on usein turvallisin vaihtoehto. Ta- •
lutushihnaan kiinnitetty heijastin puolestaan auttaa erityisesti
pyöräilijöitä huomioimaan hihnan.
•

Heijastimen käyttöä ei kannata unohtaa kaupungissa ulkoillessakaan. Valaistuissa taajamissa autonkuljettajan voi olla vaikea havaita pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita ja
pyöräilijöitä. Myös tummakarvaista koiraa voi olla erittäin
vaikea havainnoida pimeässä. Katu- ja mainosvalot sekä puiden ja pensaiden varjot hankaloittavat osaltaan havainnointia. Lisäksi muut olosuhteet, kuten sade, sumu ja huurtuneet
ikkunat heikentävät kuljettajan näkymää.

Kotimainen pipokauppa

Valitse koiralle sopivat
heijastintuotteet

Tarkista vanhojen heijastimien ja
huomiovalojen kunto
Heijastimet eivät näy ikuisesti, vaan ne kuluvat käytössä.
Varmista siis näkyykö vanha heijastin tarpeeksi hyvin vai
pitääkö se vaihtaa uuteen. Valaise heijastinta neljän metrin
etäisyydeltä ja jos heijastin näkyy heikosti, on aika hankkia uusi. Tarkista myös huomiovalojen paristot ja näkyvyys.

Agria Eläinvakuutuksen
heijastinvinkit

Jos koiralla on paksu turkki, pienet heijastimet tai valot hukkuvat helposti turkin sisään. Silloin koiralle kannattaa hank- •
kia heijastinliivi ja kiinnittää heijastin tai valo koiran talutushihnaan.
•

Hanki koiralle sekä heijastin että huomiovalo. Heijastin näkyy parhaiten valaistuna, kun taas huomiovalo näkyy myös pimeässä.
Varmista, että heijastintuote on CE-hyväksytty ja että
siitä löytyy EN-merkintä.
Paksuturkkiselle koiralle kannattaa hankkia heijastinliivi, joka ei huku turkin sekaan. Lisäksi heijastin tai huomiovalo kannattaa kiinnittää myös taluttimeen.
Varmista, että koiran heijastin tai huomiovalo näkyy joka suunnasta: sivuilta, edestä ja takaa.
Muista myös omat heijastimet! Omat heijastimet kannattaa kiinnittää hihoihin, taskuihin tai nilkkoihin.

Trikoopipot HEIJASTAVALLA koirarotukuvalla!

Trikoopipo on kaksinkertaista joustavaa ja miellyttävää trikoota,
pipon malli pitkähkö, päälaelta hieman lörpälleen jäävä.
Painatus on HEIJASTAVA!

www.nettihattu.fi

Lisänäkyvyyttä ulkoiluun!

10 pipoväriä
Koot lapsille
ja aikuisille
TERVETULOA NETTIHATTU-VERKKOKAUPPAAN!

Asiakaspalvelu puh: 040 729 8056 myynti@nettihattu.fi
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Kirja-esittely
onnistu koirasi koulutuksessa
Mitä teetkin, tee se koiralle helpoksi.
Useimmat koiranomistajat haluavat koiransa toimivan hyvin sekä arjen tilanteissa että koulutuskentän kehänauhojen sisällä. Tahdomme, että koira odottaa rauhassa ruokaansa, tulee luokse kesken leikin ja oravajahdin
ja luovuttaa löytämänsä tupsupipon. Perustaidot hallitsevaa koiraa on miellyttävää kouluttaa lajiin kuin lajiin.
Kirjassa luodaan vankka perusta uuden oppimiselle neljän perustaidon kautta:
1. Lähellä pysyminen ja kontakti
2. Luopuminen
3. Paikalle rauhoittuminen
4. Kohdekoulutus
Niiden pohjalta edetään sovellutuksiin seuraamisesta paikalla seisomiseen. Ongelmatapauksiin perehdytään
useiden tosielämän tapausten kautta.
Tommy Wirén on eläinkoulutuksen monipuolinen ammattilainen, joka havainnollistaa koiran ajatuksenkulkua
arkisen ymmärrettävästi. Hänen koulutusoppaansa tuo positiivisen sävelen yhteiseen oppimiseen ja muistuttaa
tärkeästä seikasta: mitä teetkin, tee se koiralle helpoksi. Kirja on syntynyt yhteistyössä kokeneen eläintenkouluttajan ja koirakirjojen tekijän Päivi Romppaisen kanssa.
Kirjailija: Päivi Romppainen Tommy Wirén
Valokuvaaja: Tapani Romppainen
ISBN: 9789510478646
Kieli: Suomi

Paino: 664 grammaa
Julkaistu: 2021-01-01
Kustantaja: WSOY
Sivumäärä: 190

Muistolaatta

KENNELTUOTTEET

LEIMMIKIN HAUDALLE

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

Katso saatavilla olevat koot ja hinnat Kellopuodin
verkkokaupasta ja tee tilaus verkkokaupan kautta.
- Voidaan kiinnittää uurnaan tai hautaristiin. Hinnat alk. 24€.
- Soveltuu lemmikkien tasapintaisiin hautakiviin tai luonnonkiveen.

MUISTOLAATTA LEMMIKIN
haudalle omalla kaiverruksella

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 jasiirtää
kestävä
helppo
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,
20251
Turku)
(PL 50, 20251 Turku)
Vaihde 029
029 56
56 84500
84500
Vaihde
www.vankilatuote.fi
www.vankilatuote.fi
www.rikosseuraamus.fi
www.rikosseuraamus.fi

Mallilaatta koossa
100 x150 mm
kahden koiran tiedoilla
52€
Materiaali säänkestävä rosteriterästä

MUISTOLAATTA LEMMIKIN
haudalle omalla kaiverruksella
Mallilaatta koossa
60 x 120 mm
kahden koiran tiedoilla
37,50€

1.6.2018
1.6.2018
Kysy lisää:
lisää:
Kysy

Tilaa muistolaatat kätevästi Kellopuoti.fi verkkokaupasta!

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

PUOTI

Petterintie 8
74200 VIEREMÄ
017-8203640

Rikosseuraamuslaitos käsittelee
käsittelee ja
ja arkistoi
arkistoi ostolaskut
ostolaskut sähköisesti.
sähköisesti.
Rikosseuraamuslaitos
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KUN VATSA VAIVAA...
Kerran päivässä annosteltava, maistuva
täydennysrehuvalmiste koirille ja kissoille
akuutteihin suoliston toimintahäiriöihin

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

Tuotteet saatavilla eläinlääkäreiltä.
Puh 040 184 6006
toimisto@finnpharma.fi
koiraposti.indd 1

13.11.2020 10.52.55

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
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020 33 1234

