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Kotisivujen päivitys

Puheenjohtajan pulinoita
Hyvää kevättä kaikille jäsenille.
Suuret onnittelut kaikille vuoden parhaimpien kisoissa sijoittuneille,
osallistujia näyttelypuolen kisoissa olis runsaasti, toivottavasti Toko,
Agility ja Rally toko kisoihin saadaan myös sankka osallistuja joukko
tämän vuoden kisaan.
Vuosi on lähtenyt hienosti liikkeelle, tapahtumia on ollu, helmikuussa joukkoterveystarkastus Lahdessa. Uimalassa Onnenkoirassa
Sapylaiset kävivät polskimassa maaliskuussa.
Huhtikuun 18 on mätsäri ja yhdistyksen oma Spitz Show.
Kesäkuussa perinteiset kesäpäivät, tervetuloa mukaan.
Kesä on tulossa kovaa vauhtia ja näyttelykausi alkamassa, toivottavasti nähdään taas paljon Sapylaisia kehissä. Minua voi tulla
nykäisemään hihasta jos haluaa kysyä neuvoa koiran laitosta tai esittämisestä.
Oikein hyvää kesän alkua.
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Hallituksen jäsenten esittelyt
Puheenjohtaja
Eija Tuominen, Hämeenlinna
Olen toiminut aikaisemminkin SAPY:ssa puheenjohtajana, pidin muutaman välivuoden, ja nyt on taas intoa paneutua yhdistys hommiin.
Kasvatan kennelnimellä Damirazin mittelspitzejä, kleinspitzejä. Kasvatustyöni olen
aloittanut hovawarteilla, mutta pentueita ei ole ollut enään moneen vuoteen. Kotona
toki on pari vahtikoiraa.
Harrastuksiin kuuluu kaikki koiriin liittyvä. Käyn paljon näyttelyissä suomessa sekä
ulkomailla. Lisäksi toimin myös mikrosiruttajana.Trimmaan koiria jonkun verran
tällä hetkellä vain omia kasvattejani. Olen myös toiminut 10 vuotta Kennelliiton kennelneuvojana, mutta sen olen jättänyt nuoremmille ja innokkaimmille.
Vastuualueitani Sapyssä
Puheenjohtaja, Spitz Show vastaava ja järjestelen kaikkia muitakin tapahtumia.
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SAPY, VARSINENJÄSEN
Perustiedot:
Anna-Kaisa Jyrkkänen, Tampere
Olen ollut SAPYn jäsenenä vuodesta 2010 ja hallituksessa aloitin 2013. Lehtitoimikunnassa koitin olla 2013-2014, mutta ehkä kaikkien lukuelämykselle
parempi, että siellä on ammattitaitoisempia ihmisiä hääräämäsä . Kotonani riehuu kaksi nuorta uroskoiraa. Musta mittelini Tessu, eli Abcanitzin Hogan on
tullut minulle vuonna 2010. Lisäksi huushollissani komentoa pitää sekaroituinen Topi joka karvanverran vanhempi. Mutta ne on iha sulosia...kun ne nukkuu!
Olen harrastanut koirien kanssa omaksi iloksi ajoittain tokoa ja kokeiltu on agilityakin. Pääsääntöisesti kuitenkin koirien kanssa ulkoilen. Topia raahaan pienille juoksulenkeille. Tai oikeastaan se raahaa minua, vauhti ainakin on paljon nopeampi.Harrastan koiratouhujen lisäksi liikuntaa. Vuoden aikana olen tamperelaistunut ja töissä olen terveysalalla.

5

Hei,
Olen vasta aloittanut hallituksessa varajäsenenä. Yhdistykseen liityin pia sen jälkeen,
kun minulle tuli 2013 lanka lauantaina 8-viikkoinen musta pallero Liinu. Nyt tyttö on
jo kaksi vuotias teini - rakastettu ja se rakastaa kaikkia.
Ensimmäinen vuosi käytiin viitisen kertaa näyttelyissä, mutta EH 3 parempaa tulosta emme saaneet. Liinulla oli hieman puutetta turkista jalat olivat liian hintelät, kun
niissäkään ei ollut pitkää karvaa. Mätsäreitäkin koluttiin ihan kiitettävästi.
Tänään vuoden ensimmäinen mathc show on SAPYn oma Parolan kentällä ja sen
jälkeen on Spitz show. Riihimäelle menemme 6.6.15 ja odotan innolla tulosta, sillä
ruokavalion muutoksella Liinun turkki on ihan toisenlainen.
Harrastuksista voin mainita rally-tokon ja tokon; vasta harjoittelu asteella. Olisi kiva
päästä kisaamaankin ja kokeilemaan agilityä. Agilityyn tyttö on kuin tehty.
Itsestäni sen verran että olen 61-vuotias lyhytkasvuinen, rollaatorin kanssa kävelevä. Viimeisimmät koulutukseni ovat median assistentti ja datanomin tutkintoon
tähtäävät opinnot. Olen työ kyvyttömyys eläkkeellä, mutta teen pieniä etätöitä kotona. Taitan Suomen Mittelspitz ry:n lehteä ja opastan asiakkaita Word Pressin käyttämisessä.
Yhdistyksessä on mukava olla ja olenkin saanut lisää ystäviä. Pelkästään jo Liinu on
lenkeillä tuonut uusia tuttavuuksia.
Helena Mäkelä
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SAPY, VARSINENJÄSEN
(vuodesta 2008)
Perustiedot
Tarja Nieminen, Hämeenlinna

ja toinen mitteli tuli vuonna 2005 narttu
C.I.B & BALT & FI & EE & LV & LT CH BALTJV-06, BALTV-06,-07,-10 Damirazin
Oikotie Onneen

Koirat;
Kasvatan kennelnimellä Nonita mittelspitzejä, hyvin pienimuotoisesti.
kennelnimen olen saanut 25.4.1994. http://www.webbisivu.com/Nonitan.

Ensimmäinen Mittelspitz minulle on tullut 2004 vuoden alussa,
uros nimeltään
C.I.B & BALT & FI & EE & LT & LV CH, LTUJV -05, BALTV-05,-07,
LVV-06, ESTV-07,-08 Damirazin Etuveto

Kolmannen mittelini otin vuoden 2013 lopussa. Damirazin Jos Sittenkin Enkeli
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Ensimmäisen oman koiran sain vuonna 1990, ”Nita” -nimisen japaninpystykorva
nartun. Muita rotuja, joita minulla on ollut ovat keskikokoinen ruskea villakoira ja samojedi.
Koiraharrastukset;
Harrastan koira näyttelyissä käymistä suomessa, sekä ulkomailla, ja valokuvaan paljon
koiria näyttelyissä.
Muut harrastukset;
Harrastan yhdistystoimintaa, lukemista, käsitöitä ja valokuvaamista. Ja tietenkin lenkkeilyä
koirien kanssa, vaikkakin se minulle niin normaalia, että en sitä edes harrastuksena pidä,
vaan elämäntapana J
Vastuualueeni hallituksessa;
Olen Sapy ry:n hallituksen jäsen, rahastonhoitaja & jäsensihteeri
Kuulun lehtitoimikuntaan, kirjoittelen facebook –sivuille.
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SAPY, VARSINAINENJÄSEN
vuodesta 2012
Perustiedot
Sonja Nyman, Forssa
Koirat ja koiraharrastukset
Ensimmäinen pomeranian narttuni Nitta tuli minulle syksyllä 2010. Keväällä 2011 sen seuraksi tuli siskolikka Nella. Nittan kanssa agilityä harrastellaan, syksyllä noustiin 2-luokkaan. Nellan kanssa olen käynyt muutamissa näyttelyissä, mutta menestystä ei ole tullut .D Nella aloitti agilityn treenaamisen pari kuukautta
sitten.
Minulla on kennelnimi Nineltas, ja pommeilla pentuja olisi joskus tulevaisuudessa suunnitelmissa. Tosin siis jalostusnarttuni eivät luultavasti ole vielä syntyneetkään .D
Muut harrastukset
Koiraharrastusten lisäksi lentopalloa pitää päästä pelaamaan pari kertaa viikossa, ja jumpassa käyn kun kiinnostaa.
Vastuualueeni hallituksessa
Olen Sapy ry:n hallituksen jäsen
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sapy ry:n kesäpäivät 2015
Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry järjestää tänä vuonnakesäpäivät Kuuman kartanolla Latovainiossa 13-14. kesäkuuta.
Kuuman kartanolle on matkaa Turusta, Porista ja Tampereelta
tunti, Helsingistä karvan verran enemmän.
Kuuman Maatilamajoitus
Kuumantie 380
31620 LATOVAINIO
Ajo-ohjeet: http://www.kuuman.fi/yhteystiedot/
Majoitus 2-3 hengen huoneissa, yöpymispaikkoja rajoitetusti.
Majoitus rakennuksessa wc- ja suihkutilat sekä keittiö.
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää toiveen majoituskaverista.
Hinta SAPYn jäsenille la-su 79 euroa/hlö. Muille 94euro/hlö.
Maksuun sisältyy:
-petivaatteet majoittujille
-koiramajoitus, 1 koira/hlö ja lisäkoirista 5e/yö/koira.
-ruokailut
-sauna ja iltaohjelma
- yhdistys maksaa koulutukset

Päiväkävijöille lounas ja tervetulokahvit yht. 16 e.
Ei jäsenet 25,00 €Asuntovaunu tai -autopaikka 10e/hlö. + ruokailut erikseen.
Ohjelma
Lauantaina paikalle voi tulla klo 11 alkaen, huoneet saa heti lounaan jälkeen.
Lauantai
13:00 Lounas ja tervetulokahvit
14:00 Luento koiran lihashuollosta
15:00 Dobon perusteet ja tutustuminen lajiin
17:00 Illallinen
18:00-20:00 Sauna
20:00 Iltaohjelma
Sunnuntai
9:00 Aamupala
10:00 Leiriolumppialaiset
12:00 Lounas ja olumppialaisten palkintojenjako
13:00 Huoneiden luovutus
Kouluttaja Sanna Helenius Koirapalvelu Kultahännästä.
http://www.kultahanta.fi/
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut yhdistyksen tilille 11.5 mennessä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse, Anna-Kaisa Jyrkkänen: anskuj@gmail.com
Kesäpäivien hinta maksetaan yhdistyksen tilille 8.6.2015 mennessä: Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki, tilinumero FI72 5680 0020 2274 56
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SLO – Symmetrical Lupoid Onychodystrophy
SLO on nykyisten tutkimustulosten mukaan periytyvä autoimmuunisairaus, jossa
koiran elimistö hyökkää sen omia kynsiä vastaan. Kivuliaana sairautena se on
elämänlaatua heikentävä sairaus, mutta mikäli se saadaan lääkityksellä pysymään
kurissa, koira kykenee elämään täysin normaalia elämää.

sairautta, jossa elimistön oma immuunipuolustus hyökkää elimistön omia soluja
vastaan. (Kustannus Oy Duodecim, 2013) Elimistö on siis kykenemätön tunnistamaan, mikä on omaa kudosta ja mikä ei. SLO:ssa koiran oma elimistö ei tunnista kynsiä omikseen, vaan pyrkii tuhoamaan ne vieraina ja haitallisina.

Koirallani Hulmukan Fram alkoi ensimmäiset kynsioireet Framin ollessa hieman yli
vuoden ikäinen. Nyt Fram on hieman yli neljä vuotta vanha. Kolmen vuoden aikana
pelkästään kynsiin liittyviä eläinlääkärimaksuja on kertynyt 2100€. Tämä summa
koostuu useista rauhoituksista ja niiden yhteydessä tehdyistä kynsien poistoista.

SLO:n tyypilliset oireet:

SLO on lyhennys englannin kielisistä sanoista “Symmetrical Lupoid Onychodystrophy.” “Symmetrical” kertoo kyseessä olevan sairaus, joka vaikuttaa samaan aikaan
ja samalla tavoin tiettyihin osiin, tässä tapauksessa kynsiin. “Lupoid” tulee sanasta
“Lupus”, joka tarkoittaa ryhmää ihosairauksia, joihin liittyy syöpyneitä vaurioita.
“Onychodystrophy” tarkoittaa kynsien epänormaalia muotoa. SLO ilmenee siis
koiran kynsissä. Yleensä koirat vaikuttavat päällisin puolin terveeltä, mutta koiralta
on irronnut tai murtunut useita kynsiä eri tassuista. Vähitellen tassujen kynnet infektoituvat ja pahimmillaan kaikki kynnet irtoavat tai joudutaan poistamaan.
SLO:sta löytyy tutkimuksia jo 1980-luvulta, mutta vasta vuonna 1995 se tunnustettiin erillisenä sairautena muista ihosairauksista, ja nimettiin SLO:ksi. Tätä ennen
sairaudesta käytettiin nimeä “Pemphigus”. (Arizona Adopt A Greyhound, 2010)

• Kynsien irtoaminen
• Kynsien lohkeilu ja murtuminen
• Epänormaali kynsien rakenne
• Kynnet saattavat tuntua normaalia pehmeämmältä ja väri voi olla haalistunut
• Tassuarkuus
• Kynsien leikkaaminen hankalaa
• Ontuminen
• Kynnestä erittyy nestettä
• Kynnen sekundaariset infektiot ja voimakas haju
• Apaattisuus
• Tassujen nuoleminen
Sairaudessa esiintyy aktiivivaihe ja remissiovaihe. Aktiivivaiheessa autoimmuunisairaus on ottanut vallan elimistössä ja kynsiä irtoilee tiheään tahtiin. Kun
omistaja huomaa sairauden vaikuttaneen yhteen kynteen, yleensä 2-9 viikon
sisällä sairaus on jo vaikuttanut kaikkiin tassuihin. Joillain koirilla aktiivivaihe
rauhoittuu itsekseen, kunhan infektoituneet kynnet ovat irronneet. Lääkityksellä
aktiivivaihe saadaan remissiotilaan yleensä huomattavasti nopeammin. Remissiotila on siis sairauden “lepotila”. Tällöin kynsiä ei irtoa, mutta kynnet voivat silti
olla epänormaaleja ja haperia rakenteeltaan. Joillain koirilla aktiivivaihe alkaa,

Mitä tarkoittaa autoimmuunisairaus?
Normaalisti toimiessaan elimistön immuunipuolustus hyökkää elimistölle vieraita
kohteita, kuten bakteereja ja viruksia, vastaan. Autoimmuunisairaus tarkoittaa
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kun kynnet ovat kasvaneet takaisin täyteen mittaansa. Useimmilla koirilla aktiivivaiheen alkaminen tarvitsee taas jonkinlaisen laukaisijan, kuten stressaavan elämäntilanteen, lääkityksen tai toisen sairauden.
Tyypillinen sairastunut koira
SLO:ta tavataan tyypillisesti keskikokoisilla ja isoilla koirilla. Sairaus ilmenee yleensä
3-8 vuoden iässä, mutta sitä on diagnosoitu jopa pennuilla. Tutkimustulosten perusteella uroskoirat ovat osoittaneet suurempaa taipumusta sairastua. Myös joillain
roduilla on raportoitu esiintyvän SLO:ta useammin. Näihin rotuihin kuuluvat saksanpaimenkoira, suursnautseri, partacollie, gordoninsetteri ja greyhound.
Diagnosointi

Hoito
• Murtunut kynsi tulee irroittaa ja desinfioida hyvin sekundaaristen infektioiden
välttämiseksi. Tassu pitää pitää siteessä, ja suojata kunnes uusi kynsiaines on kasvanut ytimen päälle.
• Suositelluin ja käytetyin lääkehoito on Tetracycline tai Doxycycline yhdessä
niasiiniamidin eli B3-vitamiinin kanssa. Tetracycline ja Doxycycline ovat antibiootteja, joilla on tulehdusta vähentäviä ja vasta-aineiden tuotantoa tukahduttavia vaikutuksia. Ne vaikuttavat immuunitoimintaan säätämällä immuunivastetta
halutulle tasolle. Niasiiniamidi tukahduttaa vasta-aineiden tuotantoa yhdessä
edellämainittujen antibioottien kanssa.
• Markkinoilla myydään B3-vitamiinina myös niasiinia, joka on nikotiinihappoa.Nikotiinihappoa ja niasiiniamidia ei tulisi sekoittaa keskenään, sillä vaikka
nikotiinihappo toimii samalla tavalla kuin niasiiniamidi, sen lisäksi se lisää veren
virtausta ja verenpainetta eikä sitä tulisi siksi käyttää. Puhdasta niasiiniamidia saa
yliopistollisesta apteekista tilaamalla.

SLO:n perehtynyt eläinlääkäri voi diagnosoida sen sille tyypillisten oireiden perusteella. Sieni- tai bakteeri-infektion mahdollisuus tulee ensin sulkea pois. Mikäli
niiden hoito ei tuota tulosta, on syytä epäillä SLO:ta.
SLO voidaan diagnosoida hoitovasteen perusteella. Usein eläinlääkäri suositteleekin
lääkityksen kokeilua sen spesifisyyden takia. Mikäli vaste lääkitykseen on selkeä,
SLO voidaan diagnosoida.
Varmin tapa diagnosoida SLO, on koepalan otto. (A. J. Chee 2001) Kuitenkin koepala voi antaa negatiivisen tuloksen SLO:sta, mutta se ei silti poissulje täysin SLO:ta
Tulos on varmin silloin, kun amputoidun varpaan kynsi on oireileva. Toimenpiteessä
koiralta amputoidaan kannusvarvas, sillä näytteeseen tarvitaan osa varpaan luusta.
Näyte lähetetään patologianlaitokselle tutkittavaksi. Tätä toimenpidettä ei juuri
tehdä sen korkean hinnan ja muiden diagnosointimenetelmien takia.
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• Jotkut eläinlääkärit suosivat Trentalia, jonka vaikuttava aine on pentoxiphylline,
niasiiniamidin ja Tetracyclinen/Doxycyclinen sijasta. (Grassmare Animal Hospital, 2011)
• Kortisonin (esim. Prednisolon) käyttöä tulisi välttää, mutta se voi olla tarpeen
erittäin aggressiivisisessa taudin muodossa.

Joillain koirista sairauden remissiovaihe päättyy aina, kun kynnet ovat kasvaneet täyteen mittaansa, ja uusi aktiivivaihe alkaa. Lääkitys tulee aloittaa uudel• Ravintoainelisinä suositellaan E-vitamiinia, välttämättömiä rasvahappoja ja biotiinia leen aina aktiivivaiheen alkaessa.
eli B7-vitamiinia.
Periytyvyys
• Niasiiniamidia ja Tetracyclinea/Doxycyclineä suositellaan syötettävän vähintään
Ruotsalaiset ja norjalaiset geenitutkijat ja eläinlääkärit ovat löytäneet tutkahden kuukauden ajan ja tarvittaessa pidempään. Ravintolisiä syötetään vielä noin
kimuksissaan geneettisen tekijän, joka lisää riskiä sairastua SLO:n. Tutkimuspuoli vuotta lääkityksen lopettamisen jälkeen. Mikäli kynnet näyttävät hyvältä ja tilanne rauhoittuneelta, voidaan myös ravintolisät lopettaa. Mikäli oireet palaavat, tulee tuloksista on hyötyä vastaavien ihmisten kynsisairauksien kohdalla.
lääkitys aloittaa uudelleen ja ravintolisiä syöttää jatkossa aina.
Tutkimuksissaan tutkijat keskittyivät muutamaan rotuun, joilla sairautta on
esiintynyt eniten. Tutkimuksiin osallistuneet rodut olivat gordoninsetteri,
• Uusin hoitomuoto on kaikkien kynsiluiden amputaatio, jolloin kynnet eivät enää
kasva eivätkä siten voi haitata elämää. Tässä täytyy kuitenkin huomioida koiran ikä ja partacollie ja suursnautseri.
muu terveys, sillä toipuminen leikkauksesta vie useita kuukausia.Suomessa on joiGeneettinen riskitekijä löytyi MHC-proteiinien II-luokan molekyyleistä.
takin SLO-koiria hoidettu amputoimalla kaikista varpaista kynsiluut.
MHC-proteiinit toimivat immuunipuolustuksessa kertoen elimistölle, mitkä
ovat haitallisia ja tuhottavia molekyylejä. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli
Ennuste
löydetty yhteys MHC-II- luokan proteiinien ja immuunisairauksien välillä niin
koirilla kuin ihmisillä. Uusimmassa tutkimuksessa on löytynyt MHC-II-luoToipuminen on hidasta. Kuluu vähintään kuusi viikkoa ennen kuin kynsissä näkyy
kan proteiineista SLO:n sairaudelta suojaava sekä sairastumisen riskiä lisäävä
minkäänlaista parantumista. Kuluu ainakin puoli vuotta ennen kuin uudet kynnet
tekijä. (Charlotte Harlos, 2009)
ovatkasvaneet kokonaan poistettujen tilalle.
• Kipulääkitys tarvittaessa. Sopiva kipulääke on esimerkiksi Rimadyl.

SLO on pysyvä tila, mutta se voidaan pitää useimmiten täysin kurissa. Lääkityksen
tavoitteena on saavuttaa sairaudelle pitkäkestoinen remissiotila. Jos sairaus “uusii”, eli
remissiotila muuttuu aktiivivaiheeksi, johtuu se yleensä jostain laukaisevasta tekijästä,
kuten stressistä, muusta sairaudesta tai lääkityksestä. Tällöin lääkitys SLO:n tulee
aloittaa uudelleen samalla annostuksella. Jos remissiovaihe päättyy lääkityksen ollessa
vielä kesken, johtuu se todennäköisesti liian pienestä annostuksesta tai annostusta on
pienennetty liian aikaisin.
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Tutkimuksen käännekohta oli kun gordoninsettereiltä löydettiin merkittävä
lisääntynyt riski sairastua SLO:n, mikäli koira oli perinyt molemmilta vanhemmiltaan MHC-II-luokan riskityypin. (Alpha Galileo Foundation 2010) Näistä
koirista 40% sairastui. Sairaudelta suojaavan MHC-II-luokan alleelin huomattiin olevan dominoiva eli vallitseva ominaisuus. Vaikka yksilöllä on kaksi alleelia samasta geenistä, jo yksi dominoiva alleeli riittää siihen, että ominaisuus
tulee näkyviin yksilön fenotyypissä eli ilmiasussa. (Federlay 1935: 1218-1229)

Kummankaan vanhemman ei tarvitse olla sairas tuottaakseen sairaita jälkeläisiä.
Riittää, että molemmilta vanhemmilta löytyy toisena alleelina sairastumisen riskiä
lisäävä alleeli.

			Kuva 2. Tässä kynnessä näkyy selkeästi sairauteen liittyviä 		
			
syöpyneitä vaurioita. Kynsi on erittäin pehmeä, haperoituva 		
			
ja rapsuttamalla siitä irtoaa paloja.

Tutkimukset jatkuvat edelleen ja tutkijat ovat toivekkaita uusien riskitekijöiden
tunnistamiseksi.
Nykyiset tutkimustulokset kertovat SLO:n olevan vahvasti perinnöllinen sairaus, ja
tämä tulisi ottaa huomioon jalostuksessa jättämällä vähintään sairaat yksilöt pois
jalostuksesta.

			
Kuva 3. Tämä kynsi oli ilmeisesti tippunut jossain vaiheessa 		
		
itsekseen, ja sen tilalle kasvoi epämääräisennäköinen ja 		
			muotoinen kynsi.

Kuva 1. Framin kynsi. Tämä kynsi oli “parhaimmasta päästä”. Siinä näkyy kuitenkin,
että väri on haalistunut ja pinta naarmuuntunut.
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KUVA 4 Framilta poistettu 		
							 lähes puolet kynsistä.

VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2014 TULOKSET

‘
1. mittelspitz C.I.B POHJ & FIN & SE & DK & NO & EE & LV & CZ & LT & BY &
BALT MVA EE & DE VMVA HeW-10 V-10 HeW-11 V-11 EEJV-07 BYJV-07 LTV-09
SEV-10 BALTV-10 EEV-12 PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 EEV-13 PMV-13 V-13
MVV-14 EEVV-14 EEV-14 DEVV-14 EUV-14 BDSG14 NOV-14 NOVV-14 PMV-14
PMVV-14 VV-14 HeW-14 HeVW-14 Damirazin Dynamiitti Marika Ahtaanluoma
204

2. mittelspitz C.I.B POHJ & FI & DK & SE & NO & EE MVA HeW-11 HeJW-11
FRJV-11 LTJV-12 PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 LVV-13 NOV-13 MV-14 HeW14 Jotamillen Handsome Hiram Teija Koponen & Ida Tunturipuro 176

3. kleinspitz LT JMVA HeJW-13 HeW-13 PMJV-13 JV-13 V-13 JMV-14 LTJV-14
LVJV-14 BALTJV-14 EEJV-14 EEV-14 DKV-14 V-14 HeW-14 Damirazin Viidakon
Valtiatar Eija Tuominen 133 VSP

5. mittelspitz C.I.B POHJ & FI & DK & SE & NO & CZ & LT & BY & HU MVA LT
& EE JMVA HeJW-11 EEV-12 EEJV-12 BYV-12 PMV-12 DKV-12 NOV-12 SEV12 LTV-13 MV-13 DEV-14 PMV-14 V-14 SEV-14 Pianata’s American DumDum
Pops Siru Rajala 104

4. mittelspitz C.I.B FI & EE & S CH EEW-14 Jotamillen Handsome Hoshea Ida Tunturipuro 108

6. mittelspitz Laques Starsmile Kati Toroi 101
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7. mittelspitz JMV-14 EEJV-14 DKV-14 DKJV-14 JV-14 Damirazin Firaabeli Eija
Tuominen 98
8. mittelspitz EE JMVA NOV-13 NOJV-13 PMJV-13 JV-13 SEJV-13 TLNJW-14
TLNW-14 EEJV-14 EEV-14 Jotamillen Impressive Idella Ida Tunturipuro 95
9. mittelspitz C.I.B FI & MVA HeW-11 RKFV MV-14 Hulmukan Bööna Kati Toroi
92
10. kleinspitz FI & LV MVA EE & LV & LT & BALT JMVA Kimmellyksen Uskottava
Marika Koivisto 88
11. mittelspitz C.I.B POHJ & FI & SE & NO MVA EEV-12 EEJV-12 HeW-12 V-12
Hulmukan Hertta Kati Toroi 86
12. mittelspitz FI & CZ MVA LT & LV & EE JMVA LTJV-13 LVV-14 EEV-14
BDSG14 Bliss Kiss Miracle Tarja Tastula 83
13. kleinspitz FI & DK & EE & LV & LT & BALT MVA LV & EE & RO JMVA V-11
RKFV-11 LVJV-11 LVV-12 PMV-12 DKV-12 LTV-13 BALTV-14 Jenkkin’s Cable
Guy Eija Tuominen 76
14. mittelspitz V-14 Hulmukan Laura Riikka Lehtosalo & Johanna Honkanen 72
15. mittelspitz POHJ & FI & DK & NO & CZ MVA LT & LV & EE JMVA PMJV-12
DKJV-12 LVJV-13 LVV-14 DEV-14 EUV-14 Damirazin Haaveiden Hurmuri Tarja
Tastula 70
16. mittelspitz Hulmukan Konsta Laura Kauppinen 69
17. mittelspitz EE & LV & LT & BALT JMVA JV-14 Damirazin Lumottu Miekka
Marja Niemi 59
18. mittelspitz FI & SE MVA Pikku Diivan Lapin Likka Henna Padatsu 58
19. mittelspitz FI & EE & LV MVA LT & LV & EE & BALT JMVA BALTJV-12 PMJV12 DKJV-12 LTJV-13 LVJV-13 BALTV-13 Damirazin Femman Feto Eija Tuominen
49
20. mittelspitz C.I.B. FI & EE & SE & LT & LV MVA BALT MVA Damirazin Neljäntuulen Puhuri Marjaana Häyrinen 47
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21. mittelspitz FI & EE & LV & RU MVA RKFV V-12 Mikälie Ikijää Kaisa Käkelä
46
22. kleinspitz C.I.B. POHJ FI SE NO MVA Pienenpolun Arctic Princess Riikka
Lehtosalo 43
23. mittelspitz FI MVA Lecibsin Jolly-Jilly Marjatta & Kirsi-Maria Ukonmäki 43
24. mittelspitz C.I.B & BALT & FI & EE & LV & LT CH, LT&LV&EE&BALT
VMVA, BALTJV-06, BALTV-06,-07,-10, BALTVV-13-14, PMVV-13, VV-13,
MVV -14 Damirazin Oikotie Onneen Tarja Nieminen 38
25. mittelspitz C.I.B & BALT & FI & EE & LT & LV CH, LTUJV -05, BALTV-05,-07, LVV-06, ESTV-07,-08 Damirazin Etuveto Tarja Nieminen 35
26. mittelspitz Damirazin Jos Sittenkin Enkeli Tarja Nieminen 34
27. kleinspitz FI SE MVA Snowrock’s Pretty And Precious Riikka Lehtosalo 33
28. kleinspitz Lecibsin Lambada Marjatta Ukonmäki 28
29. kleinspitz FI SE MVA Snowrock’s Pretty And Precious Riikka Lehtosalo 33
30. kleinspitz Lecibsin Lambada Marjatta Ukonmäki 28
31. mittelspitz LT MVA LT & EE JMVA BALTJV-13 LTV-14 LVV-14 Damirazin
Todellinen Timantti Eija Tuominen 28
32. mittelspitz C.I.B FI & SE & EE & LV & LT & BALT MVA JMV-10 LTV-12
LTV-14 V-14 Damirazin Halla Yön Huimapää Tom & Susanna Uusitalo 24
33. kleinspitz FI EE & LT MVA LV & EE JMVA BALTV-09 BALTJV-09 EEJV-09
EEV-09 EEV-12 BALTV-12 BALTV-13 LTV-14 LVV-14 Lecibsin Theme Song Eija
Tuominen 22
34. mittelspitz Pikku Diivan Pataässä Henna Padatsu 17
35. kleinspitz Snowrock’s Bling Of the Ring Riikka Lehtosalo & Hanna Keskitalo
17
36. kleinspitz Snowrock’s Black Glamour Riikka Lehtosalo & Helena Hakkarainen
10
37. mittelspitz Jotamillen Elegant Ester Ida Tunturipuro 8
38. mittelspitz Jotamillen Dear David Ida Tunturipuro 6

39. mittelspitz FI & EE & LV & LT & BY MVA BYV-12 Nonita Onnen Salaisuus Kirsi
Voutilainen 5
40. mittelspitz FI & SE & LT MVA EE & LV & LT & BALT JMVA JV-11 Damirazin
Zaletisti Zankari Tom & Susanna Uusitalo 5
41. mittelspitz Jotamillen Impressive Ira Ida Tunturipuro 5
42, mittelspitz Pikku Diivan Lapin Noita Annamari Lukkarinen 4

VUODEN NÄYTTELYKOIRA JA VUODEN VETERAANI
2014

mittelspitz C.I.B POHJ & FIN & SE & DK & NO & EE & LV & CZ & LT & BY
& BALT MVA EE & DE VMVA HeW-10 V-10 HeW-11 V-11 EEJV-07 BYJV-07
LTV-09 SEV-10 BALTV-10 EEV-12 PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 EEV-13
PMV-13 V-13 MVV-14 EEVV-14 EEV-14 DEVV-14 EUV-14 BDSG14 NOV-14
NOVV-14 PMV-14 PMVV-14 VV-14 HeW-14 HeVW-14 Damirazin Dynamiitti
1. Kerro hieman koirastasi ja menneestä vuodesta.
Damirazin Dynamiitti, Niitti täytti toukokuun lopulla 2014 jo 8 vuotta. Ensimmäinen veteraanivuosi ylitti kaikki odotuksemme, 24 ROP-voittoa ja yli 30 ROPveteraani voittoa. BIS-veteraani kilpailuissa Niitti sijoittui yhteensä 12 kertaa,
joista 5 BEST IN SHOW veteraani Voittoja. Myös ryhmäkilpailuissa tuli menestystä, 8 sijoitusta, joista 2 ryhmävoittoja ja kummallakin kerralla Niitti nappasi myös
BIS-sijan kotimaisissa KV&KR näyttelyissä. Enemmän kuin uskalsin haaveilla.
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2. Mitä on vaadittu voiton saavuttamiseen Vuoden 2014 näyttelykoira- ja veteraanikisoissa

Saksasta reissaajat jatkoivat Tsekin Brno:n, jossa ensimmäisenä spitzien erikoisnäyttely. Tuloksena ROP, ROP-VET, BIS1-VET ja BEST IN SHOW!! Varsinaisen kruununsa tämä matka sai Euroopan Voittajassa, jossa Niitti kilpaili jälleen valioissa,
tuloksena rotukehästä PU1 SERT CACIB ROP -> CZ MVA sekä Euroopan Voittaja
2014 titteli Loppukilpailuissa 8,5-vuotias Niitti sijoittui neljänneksi, jonka luen sen
kaikkein suurimmaksi saavutukseksi. Se on myös ensimmäinen sijoitus mittelspitzille FCI:n arvonäyttelyssä ikinä. Kiitos Siru Niitin upeasta handlauksesta ja siitä,
että tämä ylipäätään on mahdollista!! . Ja vielä marraskuun Norjan reissu kokonaisuudessaan kuuluu kohokohtiin. Tupla tittelit, ROP ja ROP-VET voittoineen niin
Norjan Voittajasta kuin Pohjoismaiden Voittajastakin!

Edellisvuosi oli meillä ns. välivuosi ja 2014 mentiinkin sitten täysillä, kävimme näyttelyissä ehkä enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna, osin tähän vaikutti
Niitin huima kiri Suomen Kennelliiton vuoden veteraani kilpailussa (kaikki rodut),
jossa sen lopullinen sijoitus oli 4. uskomaton saavutus viidessä kuukaudessa, joiden
aikana Niitti ehti kilpailuun osallistua. Voittoon on siis vaadittu tuhansia ja taas tuhansia kilometrejä sekä erinomainen koira erinomaisessa kunnossa.
3. Vuoden 2014 kohokohta?
Tähtihetkiä on menneeltä vuodelta paljon. Mieleenpainuvimpina kuitenkin Kotka
KV kesäkuun alussa, jossa Niitti voitti ryhmän, sijoittui BIS-kilpailussa neljänneksi ja nappasi vielä BIS1-veteraani voiton. Juhannuksen kilpailimme Tanskan
Vejenissä kahdessa suuressa KV näyttelyssä, Niitti oli molempina päivinä RYP2 ja
sunnuntaina vielä BIS1-veteraani. Heinäkuussa Niitti järjesti minulle parhaimman
syntymäpäivälahjan tähän mennessä, voittaen Karjaan kaikkien rotujen näyttelyssä
ryhmän ja sijoittuen lopuksi BEST IN SHOW3 sijalle. Elokuussa kilpailtiin taas Kuopiossa, jossa ensimmäinen päivä oli meille hienoin. Veteraaneja kilpaili BIS-kehässä
108kpl ja Niitti sijoittui niistä upeasti neljänneksi. Ryhmästä tuli samana päivänä
2. sija. Syyskuussa tuli kaksi hienoa veteraanisijoitusta peräkkäisinä viikonloppuina kansainvälisesti arvostetuilta tuomareilta, Helsingissä BIS2 ja Porvoossa BIS1.
Lokakuussa Niitti lähti puolentoista viikon mittaiselle ulkomaanreissulle Sirun ja Tarjan kanssa. Omat pelkoni ja jännitykseni osoittautuivat turhiksi, Niitti avasi reissun
Dortmundin KV:ssa viimeistelemällä Saksan veteraanimuotovalion arvon (2 aikaisempaa VET-SERTiä Sakasasta se sai elokuussa) ja BIS2-VET sijoituksella. Välipäivän
jälkeen oli Bundessiegerin vuoro, johon olin titteleiden CACIB-sidonnaisuuden takia
ilmoittanut sen valioihin ja tulihan se titteli sieltä ja Saksan SERTitkin tuplana tästä
heidän päänäyttelystään.
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4. Mitä muuta harrastat koirasi kanssa näyttelyiden lisäksi?
Agilityt ja TOKO:t alkavat olla Niitin kohdalla jo taakse jäänyttä elämää. Ei niinkään
iän tai koiran kunnon takia vielä, aika vaan ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen.
Nykyään me lähinnä pidetään veteraani(e)n kuntoa yllä pitkillä lenkeillä ja mahdollisemman paljolla vapaana juoksemisella vaihtelevissa maastoissa
5. Mitä kuuluu näyttelykoiran arkeen?
Tällä hetkellä Niitin arjen suurin mullistus lienee sen tyttären poika Damirazin
Viimeinen Niitti, eli ”Vimma”, jolla on tätä kirjoittaessa ikää tasan 9 viikkoa. Kun
meidän lauman nuorin jäsen (ennen Vimmaa) Nuuka täyttää loppuvuodesta jo 8
vuotta, niin pentu on kyllä laittanut meidän kaikkien arjen uuteen uskoon Muutoin
Niitti elää tavallista kotikoiran elämää meidän uroslauman ”kuningattarena” …

meillä ei Niitin kanssa ole.
Huolehditaan koiran hyvinvoinnista ja pidetään yllä hyvää
peruskuntoa. Kierrellään kehiä
ns. koiran ehdoi
6. Tulevaisuuden suunnitelmat?
Pitkän tähtäimen suunnitelmia meillä ei Niitin kanssa ole. Huolehditaan koiran hyvinvoinnista ja pidetään yllä hyvää peruskuntoa. Kierrellään kehiä ns. koiran ehdoilla,
eli niin kauan kuin se on Niitin mielestä kivaa.

19

vuoden juniori 2014 tulokset
4. mittelspitz JMV-14 JV-14 Pikku Diivan Jäämies Tytti Mustonen 98
5. mittelspitz EE & LV & LT & BALT JMVA JV-14 Damirazin Lumottu Miekka Marja
Niemi 85
6. mittelspitz Hulmukan Konsta Laura Kauppinen 83
7. mittelspitz HeJW-14 Tempore Urgent Update Sonja Ahola 77
8. mittelspitz Damirazin Jos Sittenkin Enkeli Tarja Nieminen 76
9. mittelspitz V-14 Hulmukan Laura Riikka Lehtosalo & Johanna Honkanen 52
10. mittelspitz Pikku Diivan Pataässä Henna Padatsu 47
11. kleinspitz Snowrock’s Black Charmer Riikka Lehtosalo & Tari Polet 28
12. kleinspitz Snowrock’s Bling Of the Ring Riikka Lehtosalo & Hanna Keskitalo 22
13. kleinspitz Snowrock’s Black Glamour Riikka Lehtosalo & Helena Hakkarainen 10

1. keeshond BALT & EE & LT & LV JMVA TLNJW-14 TLNW-14 EEJV-14 EEV-14
Eerondaali Smile Teija Koponen 130
2. mittelspitz JMV-14 EEJV-14 DKV-14 DKJV-14 JV-14 Damirazin Firaabeli Eija
Tuominen 118
3. kleinspitz LT JMVA HeJW-13 HeW-13 PMJV-13 JV-13 V-13 JMV-14 LTJV-14
LVJV-14 BALTJV-14 EEJV-14 EEV-14 DKV-14 V-14 HeW-14 Damirazin Viidakon
Valtiatar Eija Tuominen 107 VSP
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vuoden juniorin esittely

keeshond BALT & EE & LT & LV JMVA TLNJW-14 TLNW-14 EEJV-14 EEV-14 Eerondaali Smile Teija Koponen 130
Jaakon ensimmäinen vuosi isojen poikien kehässä sujui varsin erinomaisesti. Se aloitti
junnu-luokat hienosti ensin Ruotsissa VSP & SERT ja Suomessa ROP & SERT.
Vuoden aikana Jaakko saavutti useita varsin mukavia sijoituksia, mukaan lukien
ryhmäsijoituksia Baltian maista sekä sai kasaan sertit Suomesta, Ruotsista, Tanskasta
ja Norjasta. Näiden lisäksi se sai 4 junnuvalion arvoa ja niin ikään 4 voittaja-titteliä.
Jaakon junnu-uran kohokohdat olivat sen sijoitukset isoissa BIS-juniorikisoissa, Helsingissä tuli voitto ja Eestistä 2. ja 3. sijat. Tästä on hyvä jatkaa vielä isompien poikien
kehiin. ;)
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vuoden pentu 2014 tulokset
4. kleinspitz Snowrock’s Bling Of the Ring Riikka Lehtosalo & Hanna Keskitalo 36
5. mittelspitz Pikku Diivan Pataässä Henna Padatsu 25
6. mittelspitz Damirazin Jos Sittenkin Enkeli Tarja Nieminen 22
7. mittelspitz Popponian Dezra Henna Padatsu 20
8. kleinspitz Snowrock’s Black Charmer Riikka Lehtosalo & Tari Polet 20
9. mittelspitz V-14 Hulmukan Laura Riikka Lehtosalo & Johanna Honkanen 15
10. kleinspitz Snowrock’s Black Glamour Riikka Lehtosalo & Helena Hakkarainen 8

1. mittelspitz DEJV-14 BDJSG14 PMJV-14 HeJW-14 Pianata’s Counting My Oscars
Siru Rajala 93
2. mittelspitz JMV-14 EEJV-14 DKV-14 DKJV-14 JV-14 Damirazin Firaabeli Eija
Tuominen 66 VSP
3. mittelspitz EE & LV & LT & BALT JMVA JV-14 Damirazin Lumottu Miekka
Marja Niemi 59
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vuoden pennun esittely
1. Kerro hieman koirastasi ja menneestä vuodesta
Kevin on varsin energinen ja aktiivinen tapaus, ei hetkeäkään paikoillaan. Aina
valmis toimintaan. Viimevuonna käytiin jonkin verran pentuluokkia sekä junioriluokkia. Menestystäkin tuli ihan mukavasti. Kaikissa pentuluokissa Kevin sai kunniapalkinnon ja useimmiten oli myös ROP-pentu. Junioriluokistakin on jo ihan mukavia
tuloksia saatu ja muutama titteli.
2. Mitä on vaadittu voiton saavuttamiseen Vuoden 2014 näyttelypentu-kisassa
3. Vuoden 2014 kohokohta
Vuoden 2014 kohokohta oli ehdottomasti Best In Show-pentu voitto SSKY erkkarissa.
4. Mitä muuta harrastat koirasi kanssa näyttelyiden lisäksi?
Näyttelyiden lisäksi harrastamme agilityä.
5. Mitä kuuluu näyttelykoiran arkeen?
Tavallista kotikoiran elämää 4 koiran laumassa.
6. Tulevaisuuden suunnitelmat?
Muutama näyttely on suunnitteilla ja lisäksi keskitymme enemmön agilityjuttuihin,
kuin viime vuonna.
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vuoden veteraani 2014 tulokset

1, mittelspitz C.I.B POHJ & FIN & SE & DK & NO & EE &		
LV & CZ & LT & BY & BALT MVA EE & DE VMVA HeW-10
V-10 HeW-11 V-11 EEJV-07 BYJV-07 LTV-09 SEV-10 BALTV-10
EEV-12 PMV-12 DKV-12 HeW-12 V-12 EEV-13 PMV-13 V-13
MVV-14 EEVV-14 EEV-14 DEVV-14 EUV-14 BDSG14 NOV-14
NOVV-14 PMV-14 PMVV-14 VV-14 HeW-14 HeVW-14
Damirazin Dynamiitti Marika Ahtaanluoma 244

2. mittelspitz C.I.B & BALT & FI & EE & LV &
LT&LV&EE&BALT VMVA, BALTJV-06,,
BALTV-06,-07,-10 BALTVV-13-14, PMVV-13,
VV-13, MVV -14 Damirazin Oikotie Onneen
Tarja Nieminen 97 VSP

3. mittelspitz C.I.B & BALT & FI & EE & LT
& LV CH, LTUJV -05, BALTV-05,-07,
LVV-06, ESTV-07,-08 Damirazin Etuveto
Tarja Nieminen 92

4. mittelspitz C.I.B. FIN & EE & LV & LT & BALT MVA LT VMVA Damirazin Catakauno Eija Tuominen 83
5. mittelspitz Mikälie Hulina Henna Padatsu 47
6. mittelspitz C.I.B FIN & EE MVA V-08 RKFV-07 MV-08 VV-12 VV-13 MVV-14 Pienenpolun Diplomatic Ida Tunturipuro 44

24

vuoden agilitykoira 2014 tulokset

1. mittelspitz Nonita Taikapeili Erika Jalkanen 126 			
							
		

2. mittelspitz Jemeritan Multicolor Geisha 		
Inkeri Vapalahti 101					

4. kleinspitz Pienenpolun Miss Luna Tiina Koponen 57
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3. pomeranian Dacabe Kansas Rose 		
Sonja Nyman 62

vuoden rallytokokoira 2014 tulokset

1. mittelspitz FI & EE & LT MVA RTK1
Krispesan Briljantti Hanne Lehtimäki 25

2. mittelspitz FI & EE MVA FI TVA EEV-10		
Damirazin Huisin Hieno Heli Isotalo 13		
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3. mittelspitz FI & EE & LV & LT & BY MVA BYV-12
Nonita Onnen Salaisuus Kirsi Voutilainen 7

vuoden rallytokokoiran esittely
Pirjo eli FI & EE & LT MVA RTK1 RTK2 Krispesan Briljantti on veteraani-ikäinen,
lähes pentukoiran tavoin käyttäytyvä mittelirouva. Nuorempana Pirjo kiersi näyttelykehiä jonkun verran ja hömpöttelimme tokojuttuja mutta ei innostuttu sen kummemmin treenaamaan kisaamista silmällä pitäen. Viime kesänä eräs ystäväni sanoi,
että meidän kannattaisi lähteä kokeilemaan rally-tokoa, sopisi miellyttämisen haluiselle ja nakin perässä vaikka puuhun kiipeävälle Pirjolle kuulemma kuin nenä päähän.
Sen kummemmin lajiin tutustumatta ilmoittauduttiin syksyiselle alkeiskurssille ja
sille tielle jäätiin. Vuoden rally-tokokoiran tittelin saaminen vaati siis täydellisen
hurahtamisen uuteen lajiin ;)

Kaikkia pystykorvakavereita ohjaajineen haluamme kovasti kannustaa kokeilemaan rally-tokoa. Laji on ihanaa yhdessä tekemistä iloisella mielellä! Treenaamistahan rally-toko vaatii siinä missä muutkin lajit, jos mielii osata liikkeet puhtaasti
mutta fiilis on lajissa mahtava kun saa hömpötellä yhdessä pörrin kanssa hymyssä
suin ja häntä heiluen :)
Menestyksekästä vuotta 2015 toivottavat Pirjo ja Hanne

Ensimmäiset kisat meillä oli hyvin pian lajiin tutustumisen jälkeen kahden kombossa
Jyväskylässä ja molemmista saatiin hyväksytty tulos vaikka ohjaaja ei ollutkaan omiin
suorituksiinsa aivan tyytyväinen. Lajina rally-toko on ainakin meillä ohjaajalle selvästi
haastavampi kuin koiralle. Kisaamiseen hurahtaneena ilmoittauduttiin Riihimäelle
kolmanteen alokasluokan kokeeseen ja suoritus meni nappiin, Pirjo teki puhtaan 100
pisteen radan ja nopeimmalla ajalla voitti alokasluokan kovatasoisessa kisassa! Kyllä
oltiin molemmat ylpeinä ja onnesta soikeina palkintopallilla!
Jatkossakin meitä voi nähdä rallykisoissa X-aikaa kestävän treenitauon jälkeen,
tämäkin ystävänpäiväviikonloppu meni kisatessa Jyväskylässä. Alkuvuoden kisainnostuksen myötä myös avoin luokka on meillä nyt rally-tokossa käytynä ja aletaan
suuntaamaan katseita voittajaluokkaan. Uusina asioina oikean puolen seuraaminen
ja peruuttaminen vaativat reilusti treeniä mutta varmasti pään vaivaa tuottaa myös
keksiä “väärän puolen” toiminnoille näpsäkät käskyt. Treeniä pyritään saamaan myös
kisajännitykseen, ohjaajankin pitäisi muistaa hengittää kehänauhojen sisäpuolella..
Ohjaaja lähtee kisaradoille treenaamaan omia hermojansa tänä vuonna myös toisen
koiransa Pirjon pojan Sepon, Mahti vahdin Sebastianin, kanssa. Tänä vuonna on
tarkoitus käydä myös pyörähtämässä näyttelyissä edes muutaman kerran veteraanikehissä rouvan kanssa.
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vuoden tokokoira 2014 tulokset

1, mittelspitz FI & EE MVA FI TVA EEV-10 				
Damirazin Huisin Hieno Heli Isotalo 49				

2. mittelspitz FI TVA Damirazin Ehta Ruudinkeksijä		
Riikka Pulliainen 36					

4. ja VUODEN TOKO TULOKAS mittelspitz Pikku Diivan Lapin Noita Annamari Lukkarinen 10
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3. mittelspitz Mintgarden’s Manganese
Mervi Polameri 15

vuoden kasvattaja 2014 tulokset

1. Damirazin Eija Tuominen 697
D. Dynamiitti,
D. Viidakon Valtiatar,
D. Firaabeli,
D. Lumottu Miekka,
D. Femman Feto
							2. Jotamillen Ida Tunturipuro 448
							 J. Handsome Hiram,
							 J. Handsome Hoshea,
							 J. Impressive Idella,
						
J. Elegant Ester,
							 J. Dear David
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spitz show’n 18.4.2015 tulokset
best in show

30

UROSPENNUT 5-9 KK

31

narttupennut 5-9 kk

SPITZ SHOW 18.4.2015
narttu pennut
2. Tinrose’s Hollywood Hope

SPITZ SHOW
Narttupennut
3. Jamalin Artemis

SPITZ SHOW 18.4.2015
Narttu pennut
4. Jamalin Athene

32

JUNIORIUROKSET 9-18 KK

33

JUNIORINARTUT 9-18 KK

34

aikuiset urokset 15kk-8v.
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AIKUISET NARTUT 15 KK - 8 V
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veteraaniurokset yli 8v.
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veteraaninartut yli 8v
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kasvattajaluokat
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Mitä ne rasvahapot oikein ovat? Entä sitten omegat?
- rasvahappotutkija selvittää koiran rasvahappotarpeita
Mikko Griinari, Ph.D., dosentti, Helsingin yliopisto
Rasvoja ja öljyjä on aina käytetty koiran ruuan täydentämiseen. Työkoira saa rasvalisästä runsaasti energiaa ja nirson koiran ruokaan rasva tuo lisää maittavuutta. Jos
koiran turkki ei jostain syystä näytä siltä kuin sen pitäisi, oikein valittu rasvalisäys antaa
karvaan lisää kiiltoa. Nykyään puhutaan yhä enemmän myös rasvahappovalmisteista eli
erityisistä ravintolisistä, joilla pyritään hoitamaan koiran ihoa entistä tehokkaammin.
Yhteistä kaikille koiran ruokaan lisättäville puhtaille rasvoille ja öljyille (eli rasva joka
on huoneenlämmössä juoksevaa) on se, että ne sisältävät yli 90 % rasvahappoja. Rasvahappojen lisäksi rasvat sisältävät lähes 10 % glyserolia sekä pieniä määriä antioksidantteja (esim. kasviöljyn tokoferolit) ja kolesterolia (eläinrasva ja kalaöljyt).
Kaikki koiran ruokaan lisättävä puhdas rasva sisältää noin 9 kcal/g energiaa, eli kun
käytetään rasvaa energian täydennyksenä, ei ole suurta väliä mitä rasvaa koiran ruokaan
lisätään. Kaikki hyvälaatuiset rasvat ja öljyt myös maistuvat koiran suussa hyvältä ja ne
parantavat ruoka-annoksen maittavuutta. (Moni koira syö myös härskiintyneen rasvan
vaikka sitä kannattaisi varoa, sillä hapettunut rasva ei ole koiran terveyden kannalta
hyvää ravintoa, vaan kuormittaa elimistöä turhaan.) Energian saannin tehostamisen ja
maittavuuden parantamisen lisäksi rasvoilla ja öljyillä on erityisominaisuuksia, jotka
johtuvat niiden rasvahappokoostumuksen eroista. Tässä artikkelissa pyritään selvittämään, mitä koiran ravitsemuksen kannalta keskeiset rasvahapot ovat ja mistä niitä
saadaan. Lisäksi koiran rasvahappotarpeita selostetaan esimerkkien valossa.
Rasvahapot ja omegat
Luonnossa tunnetaan yli 400 erilaista rasvahappoa. Onneksi koiran ravitsemuksen
kannalta tärkeimpiä rasvahappoja on paljon vähemmän. Taulukossa 1 on esitetty
yhdeksän koiran ravitsemuksen kannalta keskeistä rasvahappoa. Rasvahapoilla on
tyypillisesti vaikeat nimet ja siksi niistä puhuttaessa on alettu käyttää lyhenteitä. Joskus
rasvahapoista puhuttaessa viitataan myös rasvahappojen rakenteisiin. Talukon 1
Rakennesarake kertoo rasvahapon hiiliketjun pituuden (16, 18, 20 tai 22 hiiltä) ja
kaksoispisteen jälkeinen numero kertoo hiiliketjussa olevien kaksoissidosten määrän.

Kaksoissidokset antavat rasvahapoille erikoisominaisuuksia, ja siksi rasvahappoja
on alettu luokitella kaksoissidosten määrän ja paikan perusteella. Rasvahappoketjun
vimeisen kaksoissidoksen paikka on sen omega-luku. Kun viimeinen kaksoissidos on
hiiliketjun lopusta laskien yhdeksännessä hiilessä, kyseessä on omega-9 rasvahappo
kuudennessa omega-6 ja kolmanneksi viimeisessä omega-3. Taulukon 1 viimeinen
sarake kertoo kunkin rasvahapon tyypillisen lähteen.
Taulukko 1. Koiran ravitsemuksen kannalta tärkeimmät rasvahapot.
Nimi 			
Lyhenne
Palmitiinihappo
-		
Steariinihappo
- 		
Öljyhappo		
- 		
Linolihappo 		
LA 		
alfa-linoleenihappo ALA 		
gamma-linoleenihappo GLA 		
Stearidonihappo
SDA 		
Eikosapentaeenihappo EPA 		
Dokosaheksaeenihappo DHA

Rakenne
C16:0 		
C18:0 		
C18:1 		
C18:2 		
C18:3 		
C18:3 		
C18:4 		
C20:5 		
C22:6 		

Lähde		
Eläinrasva 		
Eläinrasva 		
Rypsi-, ja oliiviöljy
Auringonkukkaöljy
Pellavaöljy 		
Helokkiöljy		
Hampunsiemenöljy
Kalaöljy 		
Kalaöljy 		

Omega
9
6
3
6
3
3
3

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että Taulukossa 1 esiintyvät omega-6 ja omega-3
rasvahapot ovat ravitsemuksellisesti välttämättömiä rasvahappoja, koska koiran
elimistö ei pysty valmistamaan niitä riittävästi. Koiran elimistö käyttää omega-6
ja omega-3 rasvahappoja solujen rakenteissa ja kemiallisen viestin viejinä (kts. Tietoisku). Omega-6 ja omega-3 rasvahapoilla on myös tärkeä rooli aineenvaihdunnassa
ja usein niiden tarvetta verrataan vitamiinien tarpeeseen. Siinä missä rasvaliukoisten
vitamiinien, erityisesti A ja D, osalta on huolehdittava siitä, että niiden annos ei nouse
liian korkeaksi, välttämättömien rasvahappojen osalta ei ole pelkoa yliannostuksesta.
Koska omega-6 ja omega-3 rasvahapot kilpailevat aineenvaihdunnassa keskenään -
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(Kuvio 1) on tärkeää, että kummankaan ryhmän rasvahapot eivät ole ravinnossa
yliedustettuina. Usein viitataan omega-6 ja omega-3 rasvahappojen ‘ihanteelliseen
suhteeseen’ mutta tosiasiassa mitään yleispätevää ihannesuhdetta ei tunneta. Se
kuitenkin tiedetään, että jos omega-6 rasvahappoja on ravinnossa 20 kertaa enemmän kuin omega-3 rasvahappoja (omega 6:omega-3 suhde 20:1) tärkeät omegat eivät
ole tasapainossa. Korkea omega-6 rasvahappojen määrä suhteessa omega-3 rasvahappojen määrään ylläpitää elimistön tulehdusherkkyyttä, ja tulehdusherkkyydellä
on yhteys moniin sairauksiin. Koirilla liian Korkea omega-6:omega-3 suhde ja siihen
liittyvä tulehdusherkkyys voi pahentaa iho-ongelmia, nivelvauriota ja vanhenemiseen
liittyvää aivojen toiminnan heikkenemistä Kananrasvan ja soijaöljyn runsas käyttö
koiran kuivamuonissa on yleistä, mikä johtaa hyvin korkeisiin omega-6:omega-3
suhteisiin ja luo tarvetta ruokinnan omega-3 täydennyksille. Valitettavasti koiralle
syötettävän ruuan sisältämien omegoiden suhtei ta on usein mahdoton selvittää kotikonstein ja siksi epätasapainoa joudutaan hoitamaan vasta sitten kun oireita, kuten
iho-ongelmia, ilmenee. Käytäntö on osoittanut, että paras tulos saavutetaan kun
ruokintaa täydennetään öljyjen seoksilla, joissa on huomioitu koiran tarpeet
omega-6 ja omega-3 rasvahappojen suhteen.

Omega-6

α- Linoleenihappo

Linolihappo
6-desaturaasi

SDA

GLA
elongaasi

ETA

DHGLA
5-desaturaasi

Eläinrasvaa vai kasvirasvaa koiran ruokinnan täydennykseen ?
Usein kuulee väitettävän, että koira ei pysty käyttämään hyväkseen kasvirasvaa ja
siksi sille pitäisi antaa vain eläinrasvoja. Ajatus eläinrasvan välttämättömyydestä
koirien ruokinnan täydennyksessä perustuu todennäköisesti oletukseen, että koira
on lihansyöjä. Koira on kuitenkin hampaistoltaan ja ruuansulatuselmistöltään selkeä
sekasyöjä ja sen elimistö pystyy muuntamaan kasviöljyjen välttämättömiä rasvahappoja, linoli- ja alfa-linoleenihappoa, pitkäketjuisiksi aineenvaihduntatuotteiksi
(Kuvio 1) kuten ihmisenkin elimistö. Kissa sen sijaan on puhdas lihansyöjä ja siltä
puuttuu välttämättömien kasvirasvahappojen aineenvaihdunnassa tarvittava delta-6desaturaasi entsyymi (Kuvio 1).

Omega-3

EPA

ARA
useita
välivaiheita
hidas vaihe
nopea vaihe

DHA

Kuvio 1. Välttämättömien rasvahappojen aineenvaihdunta koiran elimistössä. Kilpailevat omega-6 ja omega-3 rasvahappojen aineenvaihduntareitit.
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Koira käyttää rasvahappoja energiaksi erittäin tehokkaasti riippumatta rasvan lähteestä
ja näin ollen rasvojen sisältämien rasvahappojen käyttö erilaisiin aineenvaihdunnallisiin
tarkoituksiin riippuu rasvahapon ominaisuuksista eikä sen lähteestä. Oheisessa taulu
kossa on kuvattu rasvojen käyttöä koiran elimistössä (Taulukko 2). Taulukon numeroarvot kuvaavat rasvahappojen hyväksikäytön suhteellista tehokkuutta energiaksi, solujen rakenteisiin ja aineenvaihdunnassa. Taulukon aineisto perustuu tietoihin koirien
ruokinnan täydennykseen käytettyjen rasvojen ja solukalvojen rasvahappokoostumuksesta ja tietoon rasvahappojen käytöstä aineenvaihduntaan. Nämä tiedot on koottu alan
perusteoksista ja NRC:n julkaisemasta koirien ja kissojen ravintosuosituksia koskevasta
kirjasta (National Research Council 2006. Nutrient Requirements of Dogs and Cats. The
National Academies Press).
Taulukko 2. Eri lähteistä peräisin olevien ravinnon rasvahappojen hyväksikäytön
suhteellinen tehokkuus.

Kaikki rasvahapot ovat hyviä energian lähteitä koirille. Eläinrasvojen kovat rasvahapot (palmitiini- ja steariinihappo) imeytyvät vähän heikommin kuin kasvirasvojen
pehmeät rasvahapot ja siksi eläinrasvojen energia-arvo on hieman alempi kuin kasvirasvojen. Auringonkukkaöljyn linolihappo (LA) ja kalaöljyn DHA ovat arvokkaita
solukalvojen rakennusaineita, ja siksi ne saavat korkeimman suhteellisen arvon solujen rakenteisiin kiinnittyvien rasvahappojen lähteinä. Solukalvot sisältävät runsaasti
myös öljyhappoa, mutta koska koiran elimistö pystyy muodostamaan itse öljyhappoa,
rypsi- ja oliiviöljyn suhteellinen arvo öljyhapon lähteenä alenee. Pellavaöljyn alfalinoleenihappoa löytyy solukalvoista vain vähän, ja sen johdosta pellavaöljyn arvo
solukalvojen rakentajana on eläinrasvojen luokkaa. Pellavaöljyn alfa-linoleenihappo
on kuitenkin auringonkukkaöljyn sisältämän linolihapon ohella koiran aineenvaihdunnan kannalta välttämätön, ja siksi se saa hyvän suhteellisen arvon alfa-linoleenihapon lähteenä samoin kuin kalaöljy EPA:n ja DHA:n lähteenä.

Kun eri lähteistä peräisin olevien rasvahappojen hyväksikäytön tehokkuutta verrataan
				Rasvahappojen käyttö
energian tuotantannossa, solujen rakentamisessa ja aineenvaihdunnassa päädytään
				-energiaksi
-solujen rakenteisiin -aineenvaihduntaan siihen, että kasviperäinen auringonkukkaöljy ja eläinperäinen kalaöljy saavat parhaat
suhteelliset arvot kaikissa vertailun luokissa. Toisaalta perinteiset eläinrasvat (naudan
Naudan tali 			
80 		
30 			
~0
tali, sian ihra ja kananrasva) saavat vertailussa alempia suhteellisia arvoja kuin kasviSian ihra 			
90 		
40 			
10
peräinen auringonkukkaöljy. Näin ollen voidaan todeta, että rasvan eläin- tai kasviKanan rasva 			
90 		
50 			
20
alkuperä ei määrittele rasvan ominaisuuksia koiran ravitsemuksessa, vaan ominaisuuRypsiöljy 			
100 		
70 			
20
det määrittelee ainoastaan sen rasvahappokoostumus.
Oliiviöljy 			
100 		
70 			
20
Auringonkukkaöljy
100 		
100 			
100
Koiran rasvahappotarpeista
Pellavaöljy 			
100 		
40 			
100
Kalaöljy 			
100 		
100 			
100
Koira tarvitsee välttämättömiä rasvahappoja joka päivä ja se saa perustarpeensa tyydytettyä hyvästä kuivamuonasta sekä sen täydennyksistä (liha, makkarat, öljyt jne).
Rasvahappojen perustarpeen lisäksi koiralla saattaa olla erityistarpeita, joita voidaan
tyydyttää lisäämällä ravintoon sopivasti oikeita omegoita. Seuraavassa tarkastellaan
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Koiran ravintoon lisätyt välttämättömät rasvahapot edesauttavat ihon normaalia rasvaaineenvaihduntaa ja niistä on hyötyä useiden ihosairauksien hoidossa. Välttämättömien rasvahappojen käyttö atopian lääkehoidon tukihoitona tunnetaan ehkä
parhaiten. Atopian lisäksi välttämättömien rasvahappojen hyöty tulee esiin useiden
Rasvahappoja koiran iholle
ihon autoimmuunisairauksien hoidossa. Näitä ovat lupus-sairaudet SLO, diskoidi
lupus erythematosus ja lupoidi dermatoosi. Myös haavaisten ihotulehdusten (pyoAikuisen koiran rasvahappojen erityistarve saattaa ilmetä ihon ja turkin huonona
kuntona vaikka koira saisi hyvää kuivamuonaa ja mahdollisesti myös ruokaöljyä kuiva- dermat, furunkuloosi) ja ihon sarveistumishäiriöiden (hyperkeratoosi) ja seborrean
muonan höysteeksi. Vaikka koiran kuivamuona sisältäisikin ravintonormien mukaiset hoidossa on välttämättömistä rasvahapoista ollut apua.
määrät välttämättömiä rasvahappoja, koiran iho ja turkki voivat silti viestiä rasvahappoOn tärkeää pyrkiä vaikuttamaan ihon luontaiseen suojamekanismiin eli läpäisyesteejen puutteesta. Eloton turkki, hilseily ja karvanlähtö ovat tyypillisiä välttämättömien
seen vahvistamalla sitä, koska läpäisyesteen heikentyminen on altistava tekijä iho
rasvahappojen puutoksesta johtuvia iho-oireita. Syy iho-ongelmien syntyyn voi liittyä
omega-6 ja omega-3 rasvahappojen epätasapainoon koiran perusruuassa. Kuten edellä sairauksille. Läpäisyesteen vahvistumisen seurauksena allergiaoireet lievittyvät, ja toistuvat ihotulehdukset vähenevät. Toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut öljyseos, joka
todettiin, runsaasti linolihappoa (omega-6 rasvahappo) sisältävien kasviöljyjen ja
sisältää runsaasti linolihappoa ja sen vaikutusta tehostavia rasvahappoja (ALA, GLA ja
kananrasvan liian suuri osuus kuivamuonan rasvoista voi nostaa omega-6:omega-3
SDA).
suhteen liian korkeaksi, mikä tunnetusti lisää ihon ärsytys- ja tulehdusherkkyyttä ja
altistaa koiran erilaisille iho-ongelmille.
Rasvahappoja pennun kehitykseen (ja vähän emollekin)
Ehkä harvemmin esiin tuleva selitys koiran iho-ongelmille on ns. ravitsemuksellinen
dermatoosi, jonka oireita ovat ihon hilseily ja punoitus, liiallinen karvan lähtö ja huono Aivojen ja silmien kehitykseen (henkinen ja motorinen kehitys) vaikuttavan DHA
rasvahapon tarve tunnistettiin ensimmäisen kerran ihmisvauvojen ravitsemustutkarvan kasvu sekä rasvainen iho. Kyseessä on ravitsemuksellinen sairaus siksi, että
kimuksissa. Kehittyvä sikiö saa merkittävän osan aivojen ja silmien toiminnan kannsiihen voidaan vaikuttaa lisäämällä ravintoon ihon kannalta tärkeitä rasvahappoja.
Ravitsemuksellista dermatoosia saattaa esiintyä myös koirilla, jotka saavat näennäisen alta tärkeästä DHA:sta äidiltään raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Jos vauva
syntyy keskosena, äidiltä siirtyvä DHA saattaa jäädä optimaalisen kehityksen kannalta
riittävästi välttämättömiä rasvahappoja ravinnostaan. Näin ollen on mahdollista, että
liian alhaiseksi. Siksi keskosvauvojen ravintoa täydennetään nykyisin aina DHA:ta
ravitsemuksellisen dermatoosin taustalla on rasvahappojen hyväksikäyttöön liittyvä
aineenvaihdunnallinen ongelma. Rasvahappojen hyväksikäyttöön liittyvän aineenvaih- sisältävällä äidinmaidonvastikkeella.
dunnallisen ongelman luonnetta ei tunneta yksityiskohtaisesti, eikä myöskään tiedetä
kuinka yleinen se koirillamme on. Eläinlääkäreiden usein toteama iho-ongelmien ja
erityisesti atopian lisääntyminen voi osaltaan selittyä ravitsemuksellisen dermatoosin
yleistymisenä.
keskeisiä koiran ravinnon rasvahappotäydennyksen tarpeita, jotka tulevat esiin ihoongelmina tai jotka liittyvät koiran kehitykseen ja vanhenemiseen.
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Koiranpennuilla samanlainen tilanne saattaa kehittyä, jos emon elimistön DHA-varastot ovat liian alhaiset johtuen liian vähäisestä DHA:n saannista ravinnossa. Jos narttu ei
saa DHA-täydennystä, sen DHA-varastot vähenevät jokaisen pentueen myötä. Nartun
elimistö pyrkii varmistamaan pentujen DHA:n saannin erittämällä maitoon mahdollisimman paljon DHA:ta kuitenkin sillä seurauksella, että sen omien DHA-varastojen
väheneminen kiihtyy. Näin ollen toistuvat tiineydet verottavat nartun DHA-varastoja
merkittävästi. Pennun aivot pystyvät ottamaan DHA:ta vastaan vielä vieroituksen jälkeen, ja siksi pennun ravinnon täydentäminen runsaasti DHA:ta sisältävällä öljyllä sen
ensimmäisten 6 - 8 elinkuukauden aikana voi vaikuttaa suotuisasti pennun kehitykseen
ja parantaa sen oppimiskykyä. Sekä pennun oppimiskyvyn että silmien kehityksen
tehostuminen on todettu tutkimuksissa joissa emojen ja pentujen ravintoon lisättiin
DHA:ta sisältävää kalaöljyjä.

Monien eläinlajien kohdalta tiedetään, että ravinnon saanti ohjaa lisääntymistä. Jos
emon ravitsemustilanne ei ole riittävän hyvä syntyvien jälkeläisten kehityksen varmistamiseksi, emo ei tiinehdy ollenkaan, tai syntyvien jälkeläisten lukumäärä pienenee. Yli 17 000 koiran astutusta käsittävässä tutkimuksessa todettiin, että ruokinta
joka sisälsi runsaasti omega-3 rasvahappoja tehosti nartun kudosvarastojen DHA
pitoisuutta, paransi tiinehtymistä, vähensi kuolleina syntyneiden pentujen lukumäärää
ja ylläpiti pentuekokoa toistuvien tiineyksien välillä (Kelley RL. 2000. Canine Reproduction: What should we expect? Recent Advances in Canine and Feline Nutrition,
Volume II: Orange Frazer Press; 225-242).
Rasvahappoja vanhenevalle koiralle

Kun koira saavuttaa keski-iän, sen elimistössä alkaa tapahtua vanhenemisesta johtuvia
Tyypillisesti koiran ruokintaan lisätty DHA tulee kalaöljystä. DHA on erittäin herkästi muutoksia. Vanhenevan koiran elimistön puolustuskyky heikkenee ja se lisää koiran
hapettuva rasvahappo, ja koska hapettuneet rasvahapot eivät ole pienelle pennulle hy- alttiutta sairastua. Myös vanhenevan koiran elimistön luontaiset antioksidanttimekanismit heikkenevät, ja siksi elimistössä muodostuvat vapaat radikaalit pääsevät
väksi, kalaöljyn käsittelyssä pitää olla tarkkana. Kuivamuonassa kalaöljyn säilyminen
hapettamaan soluja. Solukalvojen ja solun rakenneosien hapettumisvauriot lisäävät
joudutaan varmistamaan käyttämällä synteettisiä antioksidantteja (etoksikiini, BHA,
BHT). Luonnolliset antioksidantit, kuten tokoferolit, ovat kehittyvän pennun kannalta ikääntyvän koiran sairastuvuutta. Näkökyky ja muut aistit heikkenevät, iho ohenee ja
turvallisempia, mutta ne eivät ole niin tehokkaita hapettumisen estäjiä kuin synteettiset kuivuu eikä turkki enää kiillä niin kuin nuorempana. Muutokset ihon ja turkin kunantioksidantit. Öljymäisissä ravintolisissä DHA:n säilyvyyteen liittyvä ongelma voidaan nossa heijastelevat iän mukanaan tuomia muutoksia kudostasolla.
ratkaista säilömällä DHA-öljy ensin kasviöljyyn ja täydentämällä seos tokoferoleilla.
Vanheneville koirille on kehitetty omia kuivamuonia, joissa on huomioitu ikääntymisKun tuote säilytetään avaamisen jälkeen jääkaapissa, DHA ja muut herkät rasvahapot
en aiheuttamat muutokset ravinnontarpeessa. Näissä kuivamuonissa ravintoaineiden
säilyvät tuoreina ja muuntumattomina.
sulavuus on korkea ja rasvapitoisuutta on vähennetty energian saannin rajoittamiseksi.
Jos nartulla teetetään useita pentueita, nartun DHA-varastojen täydentäminen on myös Muonan rasvapitoisuuden alentamisella pidetään koiran painoa kurissa, mutta valitettärkeää. Narttu, jonka kudosvarastojen DHA-taso on alentunut, ei pysty varmistamaan tavasti samalla rajoitetaan sen rasvahappojen saantia. Osa ravinnon rasvahapoista
pennun aivojen ja silmien kehityksen kannalta optimaalista DHA-saantia. Kudosvaras- on ravitsemuksellisesti välttämättömiä ja niiden tarve korostuu vanhenevalla koiralla.
Siksi ruoka-annoksen täydentäminen öljylisällä voi olla tarpeen.
tojen alhainen DHA-taso voi vaikuttaa myös nartun tiinehtymiseen ja pentuekokoon.
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Vanhenevan koiran iho tarvitsee sopivassa suhteessa välttämättömiä rasvahappoja,
linoli-ja alfa-linoleenihappoa. Linolihappoa on runsaasti mm. auringonkukkaöljyssä ja
alfa-linoleenihappoa pellavaöljyssä. Nivelten terveyden ja liikkuvuuden ylläpitämiseksi
koiralle on hyvä tarjota myös öljyä, joka sisältää runsaasti eikosapentaeenihappoa
(EPA). EPA on omega-3 rasvahappo, jota on runsaasti kalassa ja kalaöljyssä. EPA tukee
elimistön puolustuskykyä ja vaimentaa tulehduksia. Kohtuullisen suuri annos EPA-rasvahappoja suojaa koiran niveliä kulumilta sekä rauhoittaa kuluneita ja kipuilevia niveliä. Kalaöljyn rasvahapoilla on todettu suotuisa vaikutus vanhenevan ihmisen mielen
virkeyteen ja oletettavasti ne toimivat samalla tavoin myös koirilla. On tärkeää, että
vanhenevalle koiralle syötetty kalaöljy on hyvin säilynyttä ja hyvälaatuista. Hapettunut
öljy rasittaa vanhan koiran elimistöä.
Artikkelin kirjoittaja on Helsingin yliopiston kotieläinravitsemuksen dosentti, rasvahappotutkija sekä Nutrolin-tuotteiden kehittäjä. Jos haluat tutustua lähemmin artikkelissa viitattuihin tutkimuksiin, ota yhteyttä mikko.griinari@clanet.fi.
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Aineistopäivämäärät

MYYNNISSÄ PIPOJA

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

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

- Ulkomaan näyttelytulokset - Valioilmoitukset
- Kennel-ilmoitukset		
- Juttuja		

- Muut harrastustulokset
- 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
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