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Kotisivujen päivitys

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kiitos kaikille jäsenille, että saan olla puheenjohtajana tässä hienossa yhdistyksessä.
Koiramme ovat meille rakkaita perheen jäseniä, ja samalla ne yhdistävät koiriaan rakastavat ihmiset, näin syntyy yhdistys, jossa ihmiset kunnioittavat toisiaan,
jotka haluavat tehdä mukavia asioita yhdessä. Tämä on niin harvinaista, ja ansaisitte lämpimän halauksen.
Alku vuonna meillä on ollut tapahtumaa jonkinlaista, ja loppu vuonna on myös tapahtumia tulossa. Mätsäriä Turun alueella, ja Lahdessa joukko terveystutkimus syksymmällä. Pikkujoulu risteily on myös mietinnässä, tälläistä meillä ei ole koskaan ollut, mutta miksi emme kokeilisi jotain uutta.
Oikein hyvää Juhannusta ja kesän jatkoja kaikille.
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SAPYN MATCH SHOW 7.8.2016 TURUSSA
Sapy järjestää koirien match shown su 7.8.2016 Turussa Skanssin kauppakeskuksen toisessa kerroksessa. Auto kannattaa jättää itäparkin P2 tai P3 tasolle
ja siitä hissillä kauppakeskuksen toiseen kerrokseen.
Ilmoittautuminen alkaa klo 11 ja kehät klo 12. HUOM! Kauppakeskuksen ovet aukeaa klo 11 joten kauheasti aikaisemmin ei kannata tulla.
Ilmoittautumismaksut: 5 € ennakkoon 7 € paikan päällä. Parikilpailu 4€. Ennakkoilmot 6.8 klo 17 mennessä osoitteeseen anunen79@gmail.com
Luokat:		
												-

Pennut (isot ja pienet erikseen)
Pienet aikuiset
isot aikuiset
veteraanit
parikilpailu

Tuomarina Paula Matikainen ja Anu Väinölä. Kolmas tuomari nimetään myöhemmin.
Match show on sisällä joten ei kaatosade eikä helle haittaa.
Kaipaan tähän mätsäriin myös työntekijöitä. jos pääset paikalle ja voisit olla avuksi niin ota yhteyttä: anunen79@gmail.com tai 0442395140
Joka luokasta palkitaan 3 parasta saksanpystykorvaa ja luokan paras saksanpystis pääsee omaan bis kehään jossa valitaan näyttelyn kaunein saksanpystis.
Toki mätsäri on kaikille roduille tarkoitettu.
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uudet muotovalioarvot
FI MVA EE MVA RTK1 								
HU, RO, EE, LV, LT,BALT JMVA, HeJW 15
ALMOND TREE’S SC BONNY LASS					Tinrose’s Hollywood Hope

							

2.5.2015 Tampere KV SERT							
10.1.2016 Tartto, Viro SERT, VSP						
23.4.2016 Narva, Viro SERT
24.4.2010 Narva, Viro SERT, ROP						
om. Jenni Hienovirta

24.4.2015 siaulite ROP ROP Juniori jserti ->
Liettuan ja baltian juniorimuotovalio
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10 asiaa, jotka koirasi haluaa sinun tietävän
1. Elämäni kestää kymmenestä viiteentoista vuoteen. Jokainen hetki erossa sinusta tuottaa minulle
tuskaa. Muista tämä, ennen kuin otat minut ystäväkseni.
2. Anna minulle aikaa ymmärtää, mitä haluat minulta.
3. Luota minuun, sillä luottamus on tärkeää hyvinvoinnilleni.
4. Älä ole minulle pitkävihainen, äläkä rankaise minua liikaa.
5. Sinulla on työpaikka, vapaa-aika ja ystävät. Minulla on vain sinut.
6. Puhu minulle joskus. Vaikka en ymmärräkään sanoja, ymmärrän ääntäsi.
7. Ole tietoinen siitä, kuinka kohtelet minua, sillä en koskaan unohda.
8. Ennen kuin lyöt minua muista, että minulla on terävät hampaat, joilla voin helposti
satuttaa sinua. Jätän kuitenkin purematta, sillä rakastan sinua.
9. Ennen kuin rankaiset minua yhteistyökyvyttömyydestä, jääräpäisyydestä tai laiskuu
desta, kysy itseltäsi, voisiko minua vaivata jokin. Ehkä en ole saanut oikeanlaista
ruokaa, olen ollut yksin liian kauan tai sydämeni on muuttunut vanhaksi ja heikoksi.
10. Pidä minusta huolta, kun tulen vanhaksi. Kaikki on helpompaa silloin, kun sinä olet
paikalla. Jopa kuolemani.
+ Muista, että rakastan sinua.
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babesia
(Babesia Canis, Puutiaiskuume, Biliaarinen kuume, Piroplasmoosi)
Tiesitkö?
• Biliaarinen kuume tappaa enemmän koiria Etelä-Afrikassa kuin mikään muu sairaus.
• Paras hoito biliaariseen kuumeeseen on saada pikaista hoitoa heti kun kliinisiä oireita alkaa ilmenemään.
• Koira ei koskaan kehitä immuniteettia biliaarista kuumetta vastaan ja voi sairastua tähän tautiin uudelleen ja uudelleen.
Sairaudesta
• Biliaarisen kuumeen aiheuttaa pieni loinen, Babesia canis, joka tarttuu keltaisesta punkista koiralle.
• Tämä loinen aiheuttaa sairauden jota voisi verrata malariaan ihmisissä.
• Loinen kulkeutuu punkkien syljen mukana koiraan (kaikki punkit eivät kanna sairautta)
• Punkin on imettävä verta vähintään 48 tuntia ennen kuin se pystyy levittämään tautia.
• Punkit saavat tartunnan kun ne imevät tartunnan saaneen koiran verta. Siten niistä tulee kantajia,
jotka levittävät tautia eteenpäin niiden jälkeläisiin koko niiden elinkaaren ajan.
• Taudin itämisaika on 10-28 päivää, toisin sanoen punkki on voinut pudota jo paljon aikaisemmin kun koira saa tartunnan.
• Kun loinen pääsee elimistöön, se tunkeutuu punasoluihin jotka ovat koiran verenkierrossa (punasolut
kuljettavat happea eri kehon osiin).
• Yksi loinen voi moninkertaistua jopa 64 kertaa - ja jokainen loinen tartuttaa uuden verisolun.
• Elimistön immuunijärjestelmä tunnistaa loisia punasoluissa ja tuhoaa ne yhdessä punasolujen kanssa.
• Maksa ja perna tunnistaa infektoituneet solut, poistaa ne verenkierrosta ja tuhoaa ne näissä elimissä.
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• Joskus suuri määrä punasoluja pääsee verenkiertoon, mikä lisää hemoglobiinin määrää veressä. Tämä erittyy virtsaan aiheuttaen
punaisen värimuutoksen virtsassa. (Omistajat yleensä ajattelevat, että heidän koirat virtsaavat verta).
• Kuolleiden punasolujen tuotokset siirtyvät maksasta sappeen ja osa poistuu keltaisen ulosteen mukana.
• Solujen tuhoamisprosessi saa vauhtia kun loinen moninkertaistuu. Tämä prosessi on nopeampi kuin punaisten verisolujen tuottamisprosessi, joten keho käyttää nopeasti loppuun punasolunsa ja siten hapen kuljetuskyvyn.
• Hapenpuute voi aiheuttaa useita elinvaurioita, jotka johtavat kuolemaan.
Kliiniset oireet
Varhaiset oireet
• Masennus / Velttous
• Ruokahaluttomuus
• Kuume (> 39 °)
Myöhäiset oireet
• Anemia: Vaaleat limakalvot ja ikenet.
• Keltaisuus: Keltaiset limakalvot ja ikenet.(Maksa ei pysty tuottamaan tarpeeksi punasolujen komponentteja)
• Tummanpunainen virtsa
• Vaikea uupumus
• Syvä vaivalloinen hengitys / läähätys
• Kuolema muutamassa tunnissa
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Diagnoosi
• epäillään kliinisiä oireita
• Vahvistetaan verisivelykokeella (näyte esim. koiran korvasta) jotta voidaan varmistaa loiset punasoluissa mikroskoopin avulla.
• Verisivelykokeella arvioidaan myös muodostuuko uusia punasoluja (selviytyykö keho infektiosta) ja onko olemassa merkkejä muista
loisinfektioista (erlichia).
• Punasoluarvot testataan jotta saadaan määriteltyä veren menetyksen vakavuusaste.
Hoito
Paras hoito on saada pikaisesti hoitoa! Hoitoa tulisi antaa vasta positiivisen diagnoosin jälkeen,koska babesian vasta-ainelääkkeet
ovat mahdollisesti myrkyllisiä.
Varhainen tartunta
• Injektiona annettava erityinen babesian vasta-aine. Suosittelemme kaksi hoitokertaa 24 tunnin välein.
• Koiran pitäisi toipua 24 tunnin kuluessa.
Kehittyneemmissä tapauksissa
• Sairaalahoito on välttämätöntä.
• Injektiona annettava vasta-aine babesiaa vastaan.
• Verensiirtoja tarvittaessa.
• Annetaan nesteitä tukemaan maksaa ja munuaisia.
• Usein kortisonia annetaan estääkseen elimistöä hyökkäämästä omia punasoluja vastaan.
• Happitäydennystä.
• Lisäravinteita tueksi.
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Jälkihoito kotona
• Koiran ei pitäisi tehdä mitään aerobista liikuntaa ja sen olisi annettava levätä niin paljon kuin mahdollista. Voi kestää jopa 3 viikkoa
että punasolut uusiutuvat kokonaan.
• Syötä hyvälaatuista ruokaa tänä aikana niin, että koira saa tarpeeksi ravintoaineita ja energiaa tuottaakseen uusia punasoluja.
• Raudan antaminen lisäravinteena on aina hyvä idea.
Ennaltaehkäisy on aina parempi kuin hoito!
Punkkitorjunta!
Kuukausittainen hoito niskaan laitettavalla paikallisvaleliuoksella, joka estää punkkien kiinnittymisen koiran iholle. On muitakin tuotteita
saatavilla, kuten esimerkiksi suihkeet, mutta niiden laittaminen on enemmän aikaa vievää.
Rokote
Rokote on äskeittäin kehitetty biliaarista kuumetta vastaan. Se annetaan ensin rokotuksena, tämän jälkeen tehosterokotus kuukauden
kuluttua, jonka tehosteena kahdesti vuodessa (R700 / rokote).
Rokotusohjelma pitäisi tehdä talvella eikä vuosittaisia rokotuksia voida laittaa samanaikaisesti. Rokote ei ole 100% tehokas ja koirat
voivat edelleen saada taudin, mutta komplikaatiot ovat epätodennäköisempiä.
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PENTUJA VARATTAVISSA
Valkoisia Mittelinpentuja varattavissa. Syntyneet 4.6.2016 ja luovutusiässä 23.7.2016 eteenpäin.
Emä C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA BALT MVA HU MVA RO MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA
RKFV LVJV-13 TLNJW-13 TLNW-13 EEJV-13 EEV-13 BALTV-13 BALTV-14 Damirazin Pajunkissa
Isä: Tinrose’s Handsome Hero
Hinta 1200 €. Pentu luovutetaan kattavan pentupaketin kera, rekisteröityinä, sirutettuina kasvattajan tuen kera.
Ota yhteyttä jos kiinnostus heräsi:
Kennel Tinrose’s
Tina Laine
tinalaines@hotmail.com
Asustamme Raisiossa Turun kupeessa.
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nämä kesäherkut eivät sovi lemmikeille
Maissi
Maissintähkän kova keskiosa on yksi tavallisimpia koiran suolistoon juuttuvia vierasesineitä kesäaikaan. Se voi olla huonolla tuurilla
hengenvaarallinen, jos koiran suoli puhkeaa tukoksen vuoksi. Maissia nauttivan koiranomistajan on syytä olla tarkkana, ettei keskiosa
joudu lemmikin suuhun.
Jäätelö
Monet koirat ja kissat ovat laktoosi-intolerantteja, joten etenkin isompi määrä jäätelöä voi aiheuttaa lemmikille ripulia.
Grilliruoka (makkara, luut)
Makkarat ovat suolaisia ja joskus voimakkaasti maustettuja, joten ne sopivat koiralle korkeintaan pieninä makupaloina. Luut puolestaan
eivät sula kunnolla, joten ne voivat juuttua ruuansulatuskanavaan ja aiheuttaa ummetusta ja vatsakipuja. Esimerkiksi porsaan luut ja
muut terävät luut voivat puhkaista koiran suolen.
Grillivartaat, ruokien pakkaukset
Grillivartaat ja ruokien pakkaukset saattavat aiheuttaa koiralle suolitukoksen. Terävät vartaat voivat aiheuttaa vakaviakin vammoja
puhkaistessaan suolen tai mahalaukun seinämän ja mahdollisesti muitakin vatsaontelon elimiä. Etenkin, jos vartaisiin tai pakkauksiin
on jäänyt marinadia tai lihasnestettä joka saattaa houkutella koiraa, on roskat muistettava korjata pois huolellisesti.
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Tomaatin lehdet
Vihannekset ovat usein koirille turvallista naposteltavaa. Tomaatin vihreät lehdet ja muut kasvinosat sen sijaan saattavat aiheuttaa lemmikille myrkytyksen. Tämä on syytä muistaa erityisesti silloin, jos omistaja itse kasvattaa tomaatteja esimerkiksi pihalla tai parvekkeella.
Myrkylliset marjat
On harvinaista mutta mahdollista, että lemmikki syö luonnossa myrkyllisiä marjoja, esimerkiksi kieloja tai näsiää. Loppukesällä koira
saattaa syödä myös myrkyllisiä sieniä, joten lemmikin kanssa metsässä liikkuessa on syytä olla tarkkana.
Alkoholi
Alkoholi ei missään nimessä sovi lemmikeille, joten juhlien tuoksinassa pullot ja tölkit on pidettävä eläinten ulottumattomissa.
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Näistä kesäherkuista lemmikkikin tykkää
Kissat ja koirat ovat ruokailunsa suhteen melko konservatiivisia, ja ne voivat yleensä parhaiten, kun ruokintaa ei juuri muuteta.
Kala
Kala on useimmiten lemmikeille hyvää ruokaa. Raaka järvikala voi kuitenkin huonolla tuurilla tartuttaa lemmikkiin lapamadon, joten kala
kannattaa mieluiten antaa eläimelle kypsänä.
Marjat
Monet koirat syövät mielellään marjoja suoraan maasta tai pensaasta. Joillekin etenkin isompi määrä kerrallaan syötynä voi kuitenkin
aiheuttaa ripulia. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että viinirypäleitä lukuun ottamatta ihmisille turvalliset marjat ovat turvallisia myös
lemmikeille.
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tuloksia
Latvian Voittaja 2016

Eestin voittaja 2016

Mittelspitz, muut värit

Yhä Yllättäjä PEN U ROP-pentu
Viimeinen Niitti JUN ERI 1 SA PU1 ROP EEJV-16 EEV-16
Firaabeli VAL ERI1 SA PU2 cacib
Oikotie Onneen VET ERI1 SA PN2 ROP-veteraani EVV-16
kennel Damirazin ROP kasvattaja

Damirazin Yhä Yllättäjä PEN ROP-pentu
Damirazin Firaabeli VAL ERI!SA PU1 ROP LV-16
Damirazin Yllättäjä VET ERI1 SA PU2 ROP-VET LVV-16
Mustat

Mustat
Ällikällä Lyöty BABY VSP baby
Ihmeen Lumottu Miekka VAL ERI 1 SA pu1 cacib VSP EEV-16

Damirazin Catacauno VET ERI1 SA PN3 ROP-veteraani LVV-16
Kleinspitz, valkoinen

Valkoiset
Waahtokarkki JUN ERI1 SA PN1 ROP EEJV-16 EEV-16

DamirazinViidakon Valtiatar VAL ERI1 sa PN1 ROP LV-16

Kleinit valkoiset
Viidagon Valtiatar VAL ERI1 sa PN1 cacib ROP EEV-16
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AURINKOISTA JUHANNUSTA!
TOIVOTTAA LEHTITOIMIKUNTA
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