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uudet muotovalioarvot

Damirazin Pajunkissa

28.6.2015 Pietari 
ERI 1 PN1 Serti Cacib ROP ->
Venäjän ja RKF:n muotovalio

22.8.2015 ja 23.8.2015 Oradea, Romania
Eri 1 PN 2 Serti Cacib ->

Romanian muotovalio

22.8.2015 Debrecen, Unkari
Eri 1 PN2 Serti Cacib ->

Unkarin muotovalio
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UUSI JUNIORIMUOTOVALIO

Tinrose’s Hollywood Hope

22.8.2015 ja 23.8.2015 Oradea, Romania
ERI 1 PN1 Junnuserti ROP ROP juniori ->

Romanian juniorimuotovalio

22.8.2015 Debrecen, Unkari
ERI 1 PN1 Junnuserti ROP ROP Juniori ->

Unkarin juniorimuotovalio
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Kuivasilmäisyys eli keratoconjunctivitis sicca -sairaus on kohtalaisen yleinen, ikävä ja kivulias silmäsairaus. Silmässä oleva kyynelrauhanen ei toimi silloin 
normaalisti, silmän pinta kuivuu, ravinteiden kulkeutuminen estyy, sarveiskalvolle tulee haavautumia, tulehdusmuutoksia ja pahimmassa tapauksessa silmä voi 
puhjeta. 
 
Tyypilliset oireet: 
 
Kuiva erite, silmän liimamainen pinta, silmien siristely ja kutina. Runsas vuoto, turvonneet silmäluomet, sekä silmien raapimisen seurauksena syntyy haavoja 
sarveiskalvoilla ja sidekalvoilla. Kuivasilmäisyys on yleisempi koirilla, sairautta tavataan kuitenkin myös kissoilla. Monella rodulla tuntuu olevan taipumusta 
tähän sairauteen, esim. cockerspanieleilla, bulldoggeilla, westeillä, lhasa apsoilla ja shihzuilla. Kuitenkaan ei puhuta suoraan osoitetusta perinnöllisestä 
sairaudesta ja tämä pitää muistaa jalostusasioita pohtiessa. Milloin sairaus puhkeaa, riippuu täysin taustalla olevasta syystä. Joissakin tutkimusmateriaaleissa 
on mainittu, että narttukoirilla olisi suurempi taipumus ko. sairauteen. 
 
Syitä: 
 
- Immunologinen tulehdus. 
 
Monesti muiden immuunisairauksien ja esim. atopian yhteydessä voi eläimen silmä reagoida niin, että kyynelrauhanen tuhoutuu. Hyvin harvoin kyseessä on 
synnynnäinen vaiva, pääasiassa näitä on nähty mopsilla ja yorkshirenterriereillä. 
 
- Neurologiset eli hermostolliset syyt 
 
Silmän hermotuksen vaurioituminen /tapaturmat, esim. silmän ulospullahdus pureman yhteydessä, tulehdukset aiheuttavat kyynelrauhasen hermotuksen 
toimintavajeen. 
 
- Lääkeaineiden aiheuttamat

Yleisnarkoosi ja atropiini (käytetään haavautumahoidoissa ja silmän etukammiotulehduksissa) aiheuttavat hetkellisen kyynelrauhasen toimintavajeen.
Lääkeaineiden aiheuttama kuivasilmäisyys nähdään lähinnä trimetopriimi-sulfayhdistelmien pitkäaikaisen käytön jälkeen. Systeemiset sairaudet, varsinkin 
pahat virustartunnat, usein heikentävät kyyneltuotantoa ja krooninen pitkään hoitamatta jätetty sidekalvontulehdus tai luomitulehdus voi aiheuttaa 
kyynelrauhasen toimintahäiriön ja siitä seuraa kuivasilmäisyys.

kuivasilmäisyys pieneläimillä
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Usein kuivasilmäisyys sekoitetaan sidekalvontulehdukseen. Kun eläin kärsii kuivasilmästä, on bakteeritulehdus aina myös silmässä läsnä. Kyyneleritys mi-
tataan nk. schirmerin paperiliuskalla ja normaali arvo on 15–25 mm /min. Kuivasilmäisyydessä voi olla jopa 0 arvoja ja tällöin tilanne on hyvin vakava. Kun 
silmän pinta kuivuu, niin siihen syntyy myös haavautumia, jotka havaitaan rakovalolla tai fluoreskeiini värjäyksellä. Hoitona kuivasilmäisyydessä on runsas 
nestehuuhtelu silmiin, keittosuolaliuos, keitetty vesi ja silmävedet. Silmää kosteuttavat tipat laitetaan monta kertaa päivässä ja tulehdushoitoon käytetään anti-
biootti/kortisonivoidetta tai tippoja, riippuen siitä onko silmissä haavautumia vai ei. 
 
Osalla potilaista saadaan kyyneleritys lisääntymään nk. syklosporiini -voidetta tai -tippaa käyttäen. Tämä lääke stimuloi kyynelrauhasen toimintaa. Kuitenkin  
on potilaita, joiden silmä ärtyy ko. lääkkeestä. Joskus pilokarpiinitippalisä ruokaan voi lisätä kyyneleritystä. Joka potilaan hoito katsotaan yksilöllisesti oireet ja 
tarpeet huomioon ottaen.Jos kyseessä on todella vaikea tapaus, jossa kyynelrauhanen ei toimi enää ollenkaan, voidaan leikkauksella, jossa sylkirauhastiehyt 
siirretään alaluomen sisäpuolelle, pitää silmää kosteana. Valitettavan usein sylki voi aiheuttaa ärsytystä silmään (ymmärrettävää) ja silloin tiehyt täytyy sulkea. 
Kontrollikäynnit ovat tärkeitä ja hoidon vaste riippuu alkuperäisestä syystä. Yleensä kyseessä on sairaus, jonka kanssa täytyy elää eläimen loppuelämä. 
Työläs ja yleensä hoidettavissa oleva sairaus, mutta hoitamattomana erittäin kivulias ja hankala potilaalle.

Artikkelin kirjoittanut: Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eva Einola-Koponen 

Koira-Kissaklinikka Oy, Turku

lähde ; http://www.koirakissaklinikka.fi/Koira-artikkelit/kuivasilmaeisyys-pienelaeimillae.html
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sapyn syystapahtuma la 12.9.2015

Sapyn Syystapahtuma la 12.9.2015 
Hattulassa, Ahorannan leirikeskuksessa, Osoite; Takajärventie 728 13500 Hämeenlinna

Ohjelma: 

14.00 Tervetulo kahvit 
14.30-15.30 Rallytokon alkeita 
15.30-16.30 Päivällinen (Keittoa, sämpylöitä, kiisseliä ja kahvia)
16.30-17.30 Tehtävärata luonnon helmassa
17.30-18.30 Koirien aktivointipelien esittelyä ja pelailua
18.30 -> Sauna lämpiää

Nuotiolla grillausta ja yleistä turinointia, Jokainen tuo omat grillattavat mukanaan. Yöpymismahdollisuus;  Majoitus päärakennuksen yläkerrassa yhteisessä 
isossa tilassa tai saunamökissä (2 petipaikkaa) . Omat liinavaatteet mukaan! Asuntovaunu tai telttapaikkakin onnistuu. 

Aamulla tarjoillaan vain kahvia joten omat aamiaistarvikkeet mukaan.  Ahorannassa on myös 2 soutuvenettä jolla pääsee myös soutelemaan Takajärvelle ja 
vaikkapa kalastamaan. 

Tapahtuma päättyy sunnuntaina 13.9 klo 12.00 

Hinta 10e/henkilö

Ilmoittautumiset 7.9.2015 mennessä, Sähköpostitse jenita.tuominen@gmail.con tai puh. 

040 835 1400

Kerro myös jos sinulla on jokin erityisruokavalio
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Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n jäsenille

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n sääntömääräinen yleiskokous pidetään lauantaina 12.9.2015, kello 14.00 SAPY:n syyspäivien  
yhteydessä, Hattulassa, Ahorannan leirikeskuksessa, Osoite; Takajärventie 728 13500 Hämeenlinna 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan paikallaolijat, ja valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
5. Käsitellään muut mahdolliset asiat
– Muut esille tulevat asiat
6. Kokouksen päättäminen

Ystävällisin terveisin,

SAPY hallitus

puolesta

Tarja Nieminen 

Varapuheenjohtaja

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
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Ruskea koiranpunkki Rhipicephalus sanguineus

Afrikasta kotoisin oleva, mutta nykyään pohjoiseenkin levinnyt ruskea koiranpunkki (koiran puutiainen, brown dog tick) on väriltään punaruskea ja kooltaan
2–3 mm. Syötyään punkki paisuu yli 10 mm:n pituiseksi. Ruskea koiranpunkki valitsee isännäkseen mieluiten koiran, mutta paremman puutteessa kelpuut-
taa isännäksi myös kissat, jyrsijät ja jopa ihmiset. Punkki menestyy hyvin sisätiloissa. Talviaikaan koirassa tavatut punkit ovatkin todennäköisesti juuri ruskeita 
koiranpunkkeja.

Punkin elinkierto munasta aikuiseksi kestää 3–4 kuukautta. Veriaterian jälkeen punkki munii tuhansia munia lattian ja seinien rakoihin. Aikuiset punkit selviävät 
ilman veriateriaa jopa puolitoista vuotta. Lämmin asunto tarjoaa punkeille monia hyviä piilopaikkoja, joissa punkkien kelpaa elellä huolimatta siitä, että perheen 
koira saa toistuvia punkkikarkotekäsittelyjä. Koiran saadessa punkkikarkotetta punkit saattavat hakeutua muihin perheenjäseniin.

Voimakkaasti saastuneessa asunnossa koiraa kiusaavat kymmenet, jopa sadat kiinnittyneet punkit. Jotkut koirat voivat reagoida punkin puremaan voimakkail-
la iho-oireilla. Ruskean koiranpunkin huomattavin haitta on kuitenkin tautien levittäminen. Punkinpuremasta tarttuvat muun muassa Babesia canis -alkueläin ja 
Ehrilichia canis -rikettsiabakteeri. Punkki voi levittää tauteja myös ihmiseen.

HOITO

Punkin nopea irrottaminen sekä tartunnan ehkäisy punkin kiinnittymisen estävillä valmisteilla on esimerkiksi etelänmatkan aikana ensiarvoisen tärkeää. Tartun-
nan saanut koira hoidetaan punkkeja tappavalla aineella, joka estää tartunnan leviämisen muihin koiriin koiran elinympäristössä. Bayvantic vet -valmisteella on 
neljä viikkoa kestävä tappava ja karkottava vaikutus ruskeaa koiranpunkkia vastaan. Punkkipopulaation hävittäminen asunnosta on vaikeaa ja vaatii perusteel-
lisen käsittelyn hyönteistorjunta-aineilla. Käsittely voidaan joutua uusimaan 2–4 viikon välein, kunnes punkit on saatu hävitettyä.
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EESTIN VOITTAJAN 2015 TULOKSIA

 Damirazin Viimeinen Niitti    Damirazin Aito Ammattilainen   Damirazin Paljon Puhuva
 ROP PENTU    AVO ERI1 SA PU1 CAC,CACIB,ROP,EEV 15  JUN ERI1 SA PN1 VSP JUNIORI, JUN CAC ,VSP, EEJV 15 , 
              EEV 15

 Damirazin Päivän Selvä Pomo   Damirazin Ihmeen Lumottu Miekka   Damirazin Viidakon Valtiatar 
 JUN ERI1 SA PU3 ROP   NUO ERI1 SA PU3 VARA CACIB    AVO ERI1 SA PN1 ,CACIB VSP EEV 15
 JUNIORI JUN CAC EEJV 15  muuttuu cacib
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Damirazin Firaabeli NUO ERI1 SA PU4 VARA CACIB

Kennel Damirazin ROP kasvattaja
Paljon Puhuva&Päivän Selvä Pomo ROP-pari

 Tinrose’s Hollywod Hope
  ROP pentu
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Lumi ja hani seikkailee unkarissa ja romaniassa

 Tässä on pieni matkakertumus matkastamme Romanian ja Unkarin näyttelyihin. Matkalla olimme 19-25.8.2015

 19.8.2015 Ensimmäinen matkapäivä Helsinki-Tallinna-Bialystok, Puola

 Kokoonnuimme Helsingin länsisatamaan ke aamuna klo 5.30. Reilu tunti meni kun lastattiin tavarat ja koirat bussiin. Lastauksen jälkeen saimme   
 maihinnousukortit ja siirryimme terminaaliin odottamaan laivaan pääsyä. Koirat ja tavarat siirtyi bussin kanssa laivaan ja koirat oli laivamatkan    
 ajan bussissa. Yhteensä koiria oli mukana 35 kpl.

 Tallink Superstar starttasi klo 7.30 kohti Tallinnaa. Laivassa aika meni lähinnä aamupalaa syöden ja huilaten. 9.30 saavuimme Tallinnaan. Kun kaikki oli  
 päässyt laivasta ulos ja bussiin niin matka saattoi alkaa. Heti Tallinnan ulkopuollella pidimme 45 min tauon että kerkes ostamaan evästä ja käyttämään 
 koirat ulkona. 

 Seuraava pysähdys oli Viron ja Latvian rajalla jossa käytimme koirat ulkona ja söimme hyvää seljankaa. Latvian ja Liettuan rajalla pysähdyimme myös  
 pienessä eläintarhassa jonka ravintolasta saimme syötävää ja käytettyä koirat ulkona. Taukoja pidimme n. 2-3 h välein koirien takia. Matkalla oli paljon
 tietöitä jotka hidastivat matkantekoa. Hotelliimme Hotel Turkuseen pääsimme 00.30 ja majoittauduimme huoneisiin, koirat pissalle ja nukkumaan.

 20.8.2015 Bialystok-Oradea, Romania

 09.00 starttas bussi kohti Romaniaa. Tänään tiesimme että on pidempi päivä koska tiet huonommassa kunnossa ja nopeusrajoitukset pienempiä.
 Matka suuntasi Puolan, Slovakian, Unkarin kautta Romaniaan. 885 km istuttiin bussissa. 3-4 tunnin välein pidettiin taukoja erilaisilla huoltoasemilla ja  
 ruokapaikoissa. Matkaa vähän nopeutti se että ei ollut rajatarkastuksia kuin Unkarin ja Romanian rajalla. Siinäkin katsottiin vain passi. Ei tarvinnut
 nousta bussista.

 21.8.2015 Oradea Romania

 05.30 aamulla saavuimme bussissa vietetyn yön jälkeen hotellille jonka nimi oli Double tree by Hilton Oradea. Käytin koirat ulkona ja raijattiin tavarat
 huonesisiin. Koska aamupala hotellissa alkoi 6.00 niin kävin aamupalalla ennen nukkumaan menoa. n. klo 12.00 nousimme ylös. Pe oli vapaapäivä
 joten päivä meni ihan huilatessa ja koirien kanssa vähän ympäristöön tutustuessa. Kaksi kertaa kävin hotellin ravintolassa syömässä kun ei jaksanut  
 pidemmälle lähteä. Illalla uni maittoi kyllä aikaisin ja meidän huoneessa sammui valo 22.00.
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    22.8.2015 Ensimmäinen näyttelypäivä
      
      Kello soi vähän ennen seitsemää. Järkytys oli suuri kun avas verhot ja totes että ulkona sataa vettä. Monikaan ei ollut  
      varautunut sadevaatteen kun luvattiin hellettä. Seitsemältä vietiin koirat autoon ja sieltä aamupalalle. Aamupalan   
      jälkeen lähdettiin näyttelypaikalle. Ennen kuin bussi lähti näyttelypaikalle niin jouduin palaamaan huoneeseen
      vielä hakemaan passin koska sitä tarvittiin myöhemmin tänään. Päästyämme näyttelypaikalle totesimme että osassa
      kehissä oli n. 5 cm mutakerros ja liukkaita kuin mikä jossei mutaa. Pääsimme Lumin ja Hanin kanssa onneksi 
      bussissa olleen ihmisen telttaan. Meillä oli kehä vasta iltapäivällä joten aikaa oli odotella ja katsella ympärilleen. 
      Vihdoin oli meidän vuoro. Ensin oli Lumin vuoro. Mentiin suoraan pöydälle jossa tuomari katsoi hampaat mutta ei  
      juurikaan koskenut. Edes takaisin ja ympäri ja tuomari sanoi että ERI ja junnuserti. Sit oli Hanin vuoro. Hampaat pöy-
      dällä ja edestakaisin ja ympäri ja ERI ja serti. Paras narttu kehässä ei enää liikuttanut vaan sanoi suoraan että Lumi  
      paras narttu ja Hani PN2. Kehässä oli myös muun värinen uros. Meinasivat eka arvostella kaikki samassa mutta   
      tuomari sanoi että nämä kuuluu arvostella erikseen. Ryhmissä ei sijaa. BIS junioriin ei keretty jäämään kun piti   
      kiirehtiä toisen näyttelyn paikalle.

Näkymä hotellihuoneen   Eli päivän ekan näyttelyn tulokset oli:
ikkunasta.

      LUMI: ERI 1 PN 1 JUNNUSERTI ROP JA ROP JUNIORI
      HANI: ERI 1 PN 2 SERTI CACIB
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 Päivän toinen näyttely oli Unkarin puolella Debrecen nimisellä paikkakunnalla reilun tunnin ajomatkan päässä. Yhdellä bussimatkustajalla oli jäänyt
 passi hotellille joten matka päättyi hänen osaltaan siihen mutta onneksi bussissa oli innokkaita handlereita joten koira saatiin kuitenkin näyttelyyn.

 Kehien piti alkaa klo 18.30 mutta alkoivat vasta 19.30. Meitä ennen oli iso kasa sakemanneja. Noissa maissa harrastetaan tuplahandlausta aktiivisesti 
 ja oli kamala meteli välillä kehän laidalla. Pillejä vihellettiin ja huudettiin yms. Onneksi Suomessa ei ole sellaista ainakaan noin voimakasta.

 Mittelit oli taas viimeisiä rotuja kehässä. Lumi meni kehään taas ekana. Suoraan pöydälle ja tällä kertaa vähän enemmän myös tutkitiin. Liikkeinä edes 
 takaisin ja ympäri. Tuloksena ERI 1 ja junnuserti. Hani Lumin jälkeen ja tuloksena ERI 1 ja serti. Tällä kertaa tuomari mietti vähän aikaa tuloksia PN   
 kehässä. Tulokset oli identiset päivän näyttelyyn eli:
 
 Lumi: Eri1 PN1 junnuserti ROP  ROP juniori
 Hani: Eri 1 PN2 serti cacib

 Ryhmiin emme jääneet koska kello oli 23.45 kun lähdimme sieltä eikä ryhmät olleet edes alkaneet. Vähän ennen 03.00 oltiin hotellilla. Koirat pissalle 
 ja koirille ja itselle vähän ruokaa ja nukkumaan.

 23.8.2015 Oradea

 Toinen näyttelypäivä valkeni aurinkoisena. Kehät alkoivat vasta klo 11.00 joten bussi avautui vasta 9.00 ja 9.30 lähdettiin näyttelypaikalle. Huoneet   
 luovutettiin jo lähtiessä koska kotimatka alkoi näyttelyn jälkeen.

 Meidän vuoro oli kehässä taas myöhemmin joten kerkesin seuraamaan kehän kulkua. Kummassakaan maassa ei kirjoitettu arvosteluja joten kehät   
 eteni nopeasti. Lumi oli taas ekana kehässä ja sama kaava oli että pöydälle edestakaisin ja ympäri. Tuloksena ERI 1 junnuserti. Hanille ERI 1 serti.
 PN kehässä tuomari mietti vähän aikaa ja päätti että tulokset oli samat kuin kahdessa edellisessä.

 Lumi: Eri 1 PN 1 junnuserti ROP ROP Juniori -> Unkarin ja Romanian junnuvalio 9 kk ja yhden päivän ikäisenä
 Hani: Eri 1 PN2 serti -> Unkarin ja Romanian muotovalio

 Ryhmissä ei sijaa. 
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 Ryhmien jälkeen alkoi kotimatka. Vietimme yön bussissa. Ajoimme unkarin, slovakian ja Puolan läpi. Tästä matkasta en muista juuri mitään kun
 nukuin melkein koko matkan. Illalla tehtiin iltapysähdys että koirat pääsi pissalle ja me saatiin ruokaa. Seuraava pysähdys oli aikaisin aamulla.

 24.8.2015 Kaunas Liettua

 15.30 saavuimme hotellille Kaunasissa Liettuassa. Koirien ulkoilutuksen ja suihkun jälkeen käytiin syömässä ja huilattiin hotellilla. Aikaisin mentiin nuk 
 kumaan.

 25.8. Kaunas-Tallinna-Helsinki

 7.30 lähti bussi kohti  Tallinnaa. Muutaman pysähdyksen taktiikalla ajettiin Tallinnaan. Pari tuntia oli vapaa-aikaa ennen kuin 19.30 lähti laiva takaisin   
 Helsinkiin. 21.30 oltiin takaisin Suomessa. Hyvästeltiin kaikki ihanat uudet ystävät. Matka sai ikävän käänteen kun 18 kk vanha terrieri sai bus
 sissa sairaskohtauksen ja menehtyi. Tunnelma latistui heti.

        Hanin ilme kertoo kaiken kuinka        Lumi ei enää jaksanut
        väsyneitä oltiin kun Kaunasiin saavuttiin       poseerata palkintojen
                    kanssa.
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Aineistopäivämäärät

SAPY ry julkaisee sähköistä jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.  
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.

- Ulkomaan näyttelytulokset  - Valioilmoitukset      - Muut harrastustulokset  
- Kennel-ilmoitukset  - Juttuja       - Kuvia

Lehden arvioitu ilmestymisaikataulu sekä aineistontoimituspäivät:

Lehti 1/15 - Maaliskuu, viikko 10  
Ainesto 22.2. mennessä

Lehti 2/15 - Kesäkuu, viikko 25 
Aineisto 7.6. mennessä

Lehti 3/15 - Syyskuu, viikko 36  
Ainesto 23.8. mennessä

Lehti 4/15 - Joulukuu, viikko 50  
Aineisto 29.11. mennessä

Materiaalin voit lähettää osoitteeseen sapy.jasenlehti@gmail.com. 

Terveisin: Lehtitoimikunta

Heijastinpainettu pipo  Sapy logolla  hinta 12,00, 
postittetuna 15,00. Tilaukset meiliin tarjaliisa.niemin-
en@gmail.com värit; musta, pinkki, turkoosi
 - trikoopipo, Yksi koko. Kaksinkertainen neulos.
 Painetun tuotteen pesu nurin käännettynä
40°C heijastinpainettu

MYYNNISSÄ PIPOJA
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Yhteistyössä


