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Kotisivujen päivitys

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Vuosi on mennyt yhdessä hujauksessa.
Paljon on SAPYlaiset kuitenkin saaneet aikaiseksi, ollaan järjestetty tapahtumaa jonkinmoista.Päätapahtuma Spitz Show pidettiin keväällä Parolan kentällä,
kiitokset kaikille osallistujille.Helmikuussa oli meillä joukkotutkimus Lahden Univetissä, sekä koirauimala reissu Hyvinkäälle maaliskuussa. Ahorannassa
järjestettiin syys tapahtuma, ja tietenkään unohtamatta pikkujouluja.
Kiitos kaikille puuhanaisille ja miehille vuoden hommista.
Ensi vuodeksi on myös suunnitteilla kaikenlaista mukavaa tapahtumaa.Joukkotutkimus Lahteen suunnitteilla keväällä,kannattaa seurata SAPY:n koti ja face
book sivustoja.Muistakaa ilmoittautua vuoden paras näyttely toko ym kisoihin tammikuun loppuun mennessä. Luvassa jälleen mukavat palkinnot
Toivon kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja menestyksekästä vuotta 2016.
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vuoden koirakilpailujen säännöt
Kilpailun järjestää Suomen Saksanpystykorvayhdistys SAPY ry.
Kilpailuun saavat osallistua kaikki SKL-FKK:ssa rekisteröidyt Keeshond, Grosspitz, Mittelspitz, Kleinspitz ja Pomeranian-rotujen edustajat, joiden omistajat
ovat jäsenenä yhdistyksessä. Mikäli kyseessä on yhteisomistuskoira, riittää, että yksi omistajista on yhdistyksen jäsen. Myös suomalaisessa omistuksessa
oleva Suomessa rekisteröity tuontikoira voi osallistua kilpailuun. Jäseyys tulee olla voimassa tulosvuonna, jotta voi osallistua kilpailuun.
Tulosvuosi katkeaa vuoden lopussa. Palkinnot jaetaan aina vuosi kerrallaan, erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Palkinnot tulee noutaa palkintojenjakotilai
suudesta tai noutaa itse kyseisen vuoden loppuun mennessä. Emme postita palkintoja, emmekä säilytä niitä pidempään.
Vuoden koira 2015 -kilpailu
Vuoden koira 2015 -kilpailun pisteet tulee toimittaa valmiiksi laskettuna sähköpostitse osoitteeseen sapy.hallitus@gmail.com viimeistään 31.1.2016.
Mikäli et saa viikon sisällä viestisi lähetyksestä kuittausta pisteiden perille saapumisesta, pyydämme lähettämään pisteet uudelleen ennen viimeistä
määräpäivää.
Kilpailun tulokset julkaistaan yhdistyksen jäsenlehden numerossa 1/16, joka ilmestyy maaliskuussa. Tämän jälkeen tulokset julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla.
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VUODEN näyttelyPENTU 2015 PISTEET
Kilpailu käsittää kaikki Suomessa pidetyt epäviralliset pentunäyttelyt sekä virallisten näyttelyiden yhteydessä pidetyt epäviralliset pentuluokat kyseiseltä vuo
delta. Korkeintaan seitsemän (7) parasta tulosta huomioidaan. Näistä 2 voi olla ulkomailla saavutettuja. Ulkomailla saavutetuista tuloksista hyväksytään pis
teet vain, mikäli arvostelusta toimitetaan kopio.
Nartut ja urokset kilpailevat yhdessä. Koira voi osallistua pisteillään kaikkiin niihin kilpailuluokkiin, joihin on vuoden aikana käymiensä näyttelyiden osalta
oikeutettu (pentu, juniori, näyttelykoira, veteraani).
Vuoden viimeisen näyttelyn jälkeen kukin ilmoittaa yhdistykselle pisteet ja seuraavat tiedot: päivämäärä, näyttely ja sijoitus.
Vuoden näyttelypentu
Epäviralliset pentunäyttelyt
ROP pentu
VSP pentu
PU2/PN2 pentu
PU3/PN3 pentu
PU4/PN4 pentu

8
6
4
3
2

Ryhmänäyttelyt, kaikkien rotujen näyttelyt
10
8
6
5
4

KV-näyttelyt

Erikoisnäyttelyt

15
12
8
7
6

20
19
18
17
16
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Ulkomaiset ryhmä-, kaikkien rotujen ja kv-näyttelyt

Vuoden näyttelypentu, pisteissä laskettu mukaan RYP-sijoitus

RYP 1-pentu
RYP 2-pentu
RYP 3-pentu
RYP 4-pentu

Epäviralliset pentunäyttelyt
14
13
12
11

Vuoden näyttelypentu, pisteissä laskettu mukaan BIS-sijoitus

BIS 1-pentu
BIS 2-pentu
BIS 3-pentu
BIS 4-pentu

Epäviralliset pentunäyttelyt

Erikoisnäyttelyt

18
17
16
15

30
29
28
27

Ulkomaiset ryhmä-, kaikkien rotujen
ja kv-näyttelyt
12
11
10
9
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Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2016

Toivottaa Jemeritan Multicolor
Geisha
Ja Lumikummun Regina
Salo ✨
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VUODEN NÄYTTELYJUNIORI 2015 PISTEET
Kilpailu käsittää kaikki Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt kyseiseltä vuodelta. Korkeintaan seitsemän (7) parasta tulosta huomioidaan. Näistä 2 voi olla
ulkomailla saavutettuja. Ulkomailla saavutetuista tuloksista hyväksytään pisteet vain, mikäli arvostelusta toimitetaan kopio.

JUN ERI 1 SA
JUN ERI 2 SA
JUN ERI 3 SA
JUN ERI 3 SA

Kotimaiset ryhmänäyttelyt ja
kaikkien rotujen näyttelyt
sekä ulkomaiset KV-näyttelyt
10
8
6
5

Kotimaiset KV-näyttelyt

Erikoisnäyttelyt, suomalaiset

Ulkomaiset ryhmä- ja kaikkien
rotujen näyttelyt

12
10
8
7

20
19
18
17

4
3
2
1

Lisäpisteet juniorivoittajatitteleistä seuraavasti:
Pohjoismaiden juniorivoittaja +10p
Euroopan juniorivoittaja +12p
Maailman juniorivoittaja +13p
Suomen JunioriVoittaja +8
Helsinki JunioriVoittaja +7
Muut juniorivoittaja-tittelit +5p

8

9

VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2015 PISTEET
Kilpailu käsittää kaikki Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt kyseiseltä vuodelta. Korkeintaan seitsemän (7) parasta tulosta huomioidaan. Näistä 2 voi olla
ulkomailla saavutettuja. Ulkomailla saavutetuista tuloksista hyväksytään pisteet vain, mikäli arvostelusta toimitetaan kopio.

ROP
VSP
PU/PN 2
PU/PN 3
PU/PN 4

Kotimaiset ryhmänäyttelyt ja kaikkien rotujen
näyttelyt sekä ulkomaiset KV-näyttelyt
10
8
6
5
4

Kotimaiset
KV-näyttelyt

Erikoisnäyttelyt, koskee
suomalaisia
näyttelyitä

15
12
8
7
6

20
19
18
17
16

Ulkomaiset
ryhmä- ja
kaikkien rotujen
näyttelyt
5
4
3
2
1

Vuoden näyttelykoira, pisteissä laskettu mukaan RYP-sijoitus

RYP 1
RYP 2
RYP 3
RYP 4

Kotimaiset ryhmänäyttelyt ja kaikkien rotujen
näyttelyt sekä ulkomaiset KV-näyttelyt
16
15
14
13

Kotimaiset
KV-näyttelyt

25
24
23
22

Ulkomaiset
ryhmäja kaikkien
rotujen
näyttelyt
10
9
8
7
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Vuoden näyttelykoira, pisteissä laskettu mukaan BIS-sijoitus
Kotimaiset KVnäyttelyt

Erikoisnäyttely BIS,
koskee suomalaisia
näyttelyitä

Ulkomaiset ryhmäja kaikkien rotujen
näyttelyt

BIS 1

Kotimaiset ryhmänäyttelyt ja
kaikkien rotujen
näyttelyt sekä ulkomaiset KVnäyttelyt
22

30

35

14

BIS 2
BIS 3
BIS 4

21
20
19

29
28
27

34
33
32

13
12
11

Lisäpisteet titteleistä seuraavasti:
Pohjoismaiden voittaja +10p
Euroopan voittaja +12p
Maailman voittaja +13p
Suomen Voittaja +8
Helsinki Voittaja +7
Muut voittaja-tittelit +5p
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VUODEN NÄYTTELYVETERAANI 2015 PISTEET
Kilpailu käsittää kaikki Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt kyseiseltä vuodelta. Korkeintaan seitsemän (7) parasta tulosta huomioidaan. Näistä 2 voi olla
ulkomailla saavutettuja. Ulkomailla saavutetuista tuloksista hyväksytään pisteet vain, mikäli arvostelusta toimitetaan kopio.
Kotimaiset ryhmänäyttelyt Kotimaiset KV- Erikoisnäyttelyt, Ulkomaiset ryhmäja kaikkien rotujen näytnäyttelyt
suomalaiset
ja kaikkien rotujen
telyt
näyttelyt
sekä ulkomaiset KV-näyttelyt
ROP veteraani (eri 1)
10
15
20
5
VSP veteraani (eri 1)
8
12
19
4
vet eri 2
6
8
18
3
vet eri 3
5
7
17
2
vet eri 4
4
6
16
1
Vuoden veteraani, pisteissä laskettu mukaan BIS-sijoitus					
Kotimaiset ryhmänäyttelyt
ja kaikkien rotujen näyttelyt
ja ulkomaiset KV-näyttelyt

Kotimaiset KVnäyttelyt

Erikoisnäyttelyt,
suomalaiset

Ulkomaiset ryhmä- ja kaikkien
rotujen näyttelyt

BIS 1 veteraani
BIS 2 veteraani
BIS 3 veteraani
BIS 4 veteraani
Lisäpisteet veteraanivoittajatitteleistä seuraavasti:
Pohjoismaiden veteraaniivoittaja +10p
Euroopan veteraanivoittaja +12p
Maailman veteraanivoittaja +13p
Suomen Veteraani Voittaja +8
Helsinki Veteraani Voittaja +7
Muut veteraanivoittaja-tittelit +5p
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vuoden kasvattaja 2015 pisteet
Kasvattajalle lasketaan pisteitä vähintään kahden ja korkeintaan viiden hänen kasvattamansa koiran ansaitsemista vuoden näyttelykoirakilpailun pisteistä, ja
niihin lisätään hänen esittämiensä kasvattajaluokkien pisteet (ei pentuluokan koirat). Kasvattajan tulee erikseen ilmoittaa, mikäli haluaa osallistua Vuoden
kasvattaja -kilpailuun
KAK 1/KP 5 pistettä
KAK 2/KP 3 pistettä
KAK 3/KP 2 pistettä
KAK 4/KP 1 piste
Kasvattajaluokkien BIS-sijoituksesta pisteet lasketaan samalla tavalla kuin vuoden näyttelykoirakilpailussakin ryhmä-, kaikkien rotujen tai erikois-/kansain
välisen näyttelyn pisteytyksen mukaisesti.
Vuoden kasvattaja, pisteissä laskettu mukaan BIS-sijoitus

BIS 1
BIS 2
BIS 3
BIS 4

Kotimaiset ryhmänäyttelyt ja
kaikkien rotujen
näyttelyt sekä ulkomaiset KVnäyttelyt
22
21
20
19

Kotimaiset KVnäyttelyt

Erikoisnäyttely
BIS, suomalaiset

Ulkomaiset ryhmä- ja kaikkien
rotujen näyttelyt

35
34
33
32

30
29
28
27

14
13
12
11

15
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vuoden agilitykoira 2015 pisteet
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään kymmenen (10) tulosta. Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten kilpailuiden yksilösuorituksista. Mikäli use
ampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja laskemalla yhteen kisojen sijoitukset ja pienimmän luvun saanut koira voittaa.
Tulos
0,00
0,01-5,99
6,00-10,99
11,00-13,00

Kaikki luokat (1,2,3)
10
7
5
3

Sijoitus 0-tuloksella
+ 3 p.
+ 2 p.
+ 1 p.
Rotumestaruus
+3p
+2p
+1p
Pisteiden mukana tulee laittaa linkki koiranettiin, josta voimme tarkistaa tulosten oikeellisuuden.
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VUODEN TOKOKOIRA 2015 PISTEET
Palkinto jaetaan yhdistyksen jäsenen parhaalle Saksanpystykorvalle TOKO-koiralle vuosi kerrallaan, aina erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Lisäksi paras
alokas/avoimen luokan koira palkitaan kunniapalkinnolla.
Kilpailussa huomioidaan kolme (3) parasta, virallisessa tottelevaisuuskokeessa saavutettua tulosta. Pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti:
Luokka
ALO
AVO
VOI
EVL

1. palkinto
5
7
9
12

2. palkinto
3
5
7
9

3. palkinto
1
3
5
7

Luokkavoitto ykköstuloksella +1p
Rotumestaruus			Piirimestaruus			SM kisat
osallistuminen +2p			
osallistuminen +2			
osallistuminen +3p
										yksilökisan
1.sija +3p				1.sija +4p				1.sija +6p							
2.sija +2p				2.sija +3p				2.sija +5p
3.sija +1p				3.sija +2p				3.sija +4p
Huom.! Jotta SM-/PM- ja RM-kisapisteet huomioidaan, tulee ko. osallistumisten olla mukana huomioitavissa tuloksissa.
Tottelevaisuusvalion arvo (TVA)
+10p /maa
Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Mikäli koirat kilpailevat samassa luokassa ja pisteet menevät tasan, ratkaisevat
koearvostelun yhteenlasketut pisteet.Pisteiden mukana tulee laittaa linkki koiranettiin, josta voimme tarkistaa tulosten oikeellisuuden.
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VUODEN RALLYTOKOKOIRA 2015 PISTEET
Palkinto jaetaan parhaalle, yhdistyksen jäsenen omistamalle, rallytoko-kokeissa menestyneelle saksanpystykorvalle.
Kilpailussa huomioidaan kolme (3) parasta, virallisessa rallytoko-kokeessa saavutettua tulosta. Pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti:
TULOS Kaikki luokat (ALO, AVO, VOI, MES)
91-100p: 10 pistettä
81-90p: 7 pistettä
70-80p: 5 pistettä
Sijoitus hyväksytyllä tuloksella
1. sija + 3 p.
2. sija + 2 p.
3. sija + 1 p.
SM-kisat osallistuminen +3p
sijoitus yksilökisassa (kaikki luokat)
1. sija +6p
2. sija +5p
3. sija +4p
Huom.! Jotta SM-kisapisteet huomioidaan, tulee ko. osallistumisen olla yksi kolmesta huomioitavasta tuloksesta. SM-kisojen yksilökisasijoituksen pisteet korvaavat alemmat sijoituspisteet.
Mikäli pisteet menevät tasan, voittaa koira, jolla on ilmoitetuissa tuloksissa mukana enemmän ylemmän luokan suorituksia. Mikäli suoritusten luokkasuhde on
sama ja pisteet menevät tasan, voittaa se koira, jonka ilmoitettujen tulosten koesuoritusten yhteenlaskettu pisteenmäärä on suurempi.
Pisteiden mukana tulee laittaa linkki koiranettiin, josta voimme tarkistaa tulosten oikeellisuuden.
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vuoden koirakilpailujen palkinnot
Vuoden näyttelykoira, näyttelypentu, näyttelyjuniori ja näyttelyveteraani
– Sija 1: palkinto ja kunniakirja
– VSP: palkinto ja kunniakirja
– Sijat 2-3: kunniakirja
Vuoden kasvattaja
– Sija 1: palkinto ja kunniakirja
– Sijat 2-3: kunniakirja
Vuoden TOKO-koira
– Sija 1: palkinto ja kunniakirja
– Sijat 2-3: kunniakirja
– Vuoden TOKO-tulokas: palkinto ja kunniakirja
Vuoden Rallytoko-koira
– Sija 1: palkinto ja kunniakirja
– Sijat 2-3: kunniakirja
Vuoden Agilitykoira
– Sija 1: palkinto ja kunniakirja
– Sijat 2-3: kunniakirja
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KENNELYSKÄ
Koirien herkästi tarttuvaa keuhkoputkentulehdusta kutsutaan kennelyskäksi.
Sairauden aiheuttavat eri hengitystievirukset, yleisimmin parainfluenssavirus
yhdessä tai ilman Bordetella bronchiseptica bakteeria. Suurin osa tartunnan
saaneista koirista sairastuu taudin lievään muotoon, mutta erityisesti pennuilla tauti voi kehittyä keuhkotulehdukseksi, johon liittyy vakavat yleisoireet ja
korkea kuume.
Kennelyskä leviää herkästi koirien tiiviissä kontaktissa. Rokota koirasi vuosittain kennelyskää vastaan, jos ulkoilutat koiraasi säännöllisesti koirapuistoissa.
Miten kennelyskä leviää?
Kennelyskä leviää tehokkaasti koirien välillä koirien nuuskiessa toisiaan.
Sairauden itämisaika on keskimäärin 4-7 päivää. Tämän herkästi tarttuvan
hengitystietulehduksen aiheuttajina ovat useimmiten parainfluenssavirus sekä
Bordetella bronchiseptica bakteeri. Myös adenoviruksien ja herpesviruksien
on osoitettu olevan tarttuvan keuhkoputkitulehduksen taustalla.
Aluksi hengitysteihin kulkeutuneet virukset vaurioittavat hengitystie-epiteeliä
siinä määrin, että elimistön vastustuskyky laskee. Tämän seurauksena Bordetella aiheuttaa henkitorven ja keuhkoputkentulehduksen, jonka akuutti
vaihe kestää noin 5 päivää ja sairauteen liittyvä yskä kaksi viikkoa.

Kennelyskän oireet
Runsas silmä- ja sierainvuoto ja kohtauksellinen yskä ovat tyypilliset kennelyskän oireet. Koiran yskä aiheutuu keuhkoputkentulehduksesta. Yskänkohtauksen aikana koira kakoo limaa keuhkoistaan. Vakavasti sairastuneet koirat menettävät ruokahalun, ovat uupuneita ja kuumeisia. Tällöin
keuhkoputkentulehdus on edennyt keuhkokuumeeksi. Nuoret pennut
saavat vanhempia koiria herkemmin keuhkokuumeen.
Miten kennelyskä diagnosoidaan?
Diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin ja omistajan kuvaamiin esitietoihin.
Yskä on usein manipuloitavissa henkitorvea lievästi puristamalla. Eläinlääkäri voi päätyä ottamaan koiralta verikokeen ja röntgenkuvan rintaontelosta, jos koirasi oireet ovat poikkeuksellisen voimakkaita. Lieväoireisten
koirien kohdalla tämä ei ole tarpeen, ellei sairaus ole pitkittynyt.
Miten nopeasti kennelyskä paranee?
Suurimmalla osalla koirista kennelyskä paranee 10-14 vuorokauden kuluessa ilman antibioottihoitoa. Vakavasti sairastuneet kuumeiset koirat, joilla esiintyy runsaasti limaa keuhkoissa ja sierainvuotoa, hoidetaan kuitenkin
antibioottikuurilla. Aloitettua antibioottikuuria tulee jatkaa 7 päivää oireiden
päättymisen jälkeen ja vähintään 10 päivän ajan. Jatkotutkimuksiin tulee
hakeutua, jos koiran kliiniset oireet jatkuvat yli kahden viikon ajan

Olosuhteilla on suuri merkitys sairastuvuuteen. Vetoisat, kylmät ja kosteat
olosuhteet yhdistettynä runsaisiin koirien välisiin kontakteihin kasvattaa tartuntapainetta.

Antibioottikuurin tehosta kennelyskän hoidossa on olemassa ristiriitaista
tietoa ja eläinlääkäri arvioi antibioottihoidon tarpeellisuutta aina tapauskohtaisesti. Doksisykliini ja amoksisilliini-klavulaanihappo ovat komplisoidussa
keuhkoputkentulehduksessa käytetyimpiä antibiootteja.
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Tärkeimpänä hoito-ohjeena on riittävän levon takaaminen koiralle. Älä siis
turhaan rasita kennelyskän kourissa olevaa koiraasi. Oireiden poistuttua on
muistettava pitää riittävästi taukoa ennen kuin koiraa taas rasitetaan.
Miten välttää kennelyskä
Vältä koirapuistossa käyntiä, jos alueellanne on kennelyskää. Jos koirasi
kuitenkin saa tartunnan, niin vältäthän koirasi ulkoiluttamista yleisillä koirien
ulkoilutuspaikoilla.
Kennelyskärokotus tai edes sairastettu kennelyskä ei suojaa koiraa vuotta pidempään sairastumiselta. Riittävä suoja saadaan aikaiseksi ainoastaan
vuosittaisilla rokotuksilla.
Kennelyskä on onneksi sairaus, jota vastaan voi suojata koiran rokotuksella.
Riittävän rokotussuojan aikaansaamiseksi koira pitää rokottaa vuosittain kennelyskää vastaan. Rokottaminen ei kuitenkaan anna täydellistä suojaa kaikille. Tartuntariskistä huolimatta rokotetut koiran sairastuvat rokottamattomia
paljon lievemmin. Nuoret koirapuistoissa ja koirien harrastustoiminnoissa mukana olevat koirat on syytä rokottaa vuosittain kennelyskää vastaan. Samoin
ikääntyneet toisesta sairaudesta kärsivät koirat on hyvä suojata kennelyskältä.
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IHON JA TURKIN HOITO
Karvanlähtö

Kammat soveltuvat erityisesti harjaamisen jälkeen loppujen irtokarvojen
pyydystämiseen ja pitkäkarvaisilla roduilla takkujen selvittämiseen. LemmikKevään tullessa moni koiranomistaja huokaa, kun lemmikki vaihtaa talviturkin kieläinliikkeistä saa lemmikeille tarkoitettuja kampoja.
kesäkarvaan ja nurkissa pyörivät karvapalloset eivät tunnu siivouksesta huolimatta häviävän minnekään. Karvanlähtö on voimakkainta keväällä, vaikka
Ennen pesua kannattaa pitkäkarvaisen lemmikin turkki harjata. On hyvä harsisätiloissa eläviltä lemmikeiltä voi lähteä karvaa vuoden ympäri.
jata koira myös pesun jälkeen.
Sisäilman lämpötila vaikuttaa myös lemmikkisi karvanlähtöön. Kovin lämmin Kalju koira
sisäilma stimuloi karvanlähtöä. Lämpötilan alentaminen voi helpottaa runsasta
karvanlähtöä. Jos lemmikin makuupaikka on aivan patterin vieressä, voi olla Kaljuuntuminen voi olla oire sairaudesta. Ei ole normaalia, että eläin kovasti
aiheellista kokeilla siirtää lemmikki nukkumaan viileämpään paikkaan.
kaljuuntuu. Monet sairaudet aiheuttavat karvattomia laikkuja, esimerkiksi rengaspälvisilsa. Jos karvanlähtöön liittyy iho-oireita, kannattaa kääntyä eläinHarjaaminen
lääkärin puoleen.
Lemmikin turkkiin jää paljon irronneita karvoja, jotka on syytä harjata pois,
Allergia
varsinkin jos haluaa vähentää lattialla pyörivien karvojen määrää. Toki pitkäkarvaisia koiria on syytä harjata säännöllisesti turkkiin ilmestyvän lian ja tak- Koiran allergiat voivat joskus aiheuttaa iho-oireita. Koiran turkki kutiaa ja näytkujen vuoksi. Harjaaminen on hyvä ihon hyvinvoinnille.
tää olevan huonossa kunnossa. Turkin kiilto voi olla kadonnut ja karva irtoaa
helposti. Koira rapsuttaa turkkia ja kova ihon raapiminen saattaa aiheuttaa
Harjaaminen tulisi tehdä myötäpäivään ja on hyvä harjata pohjaan asti. Lyhyet ihovaurioita. Allergisen koiran hoidossa auttaa eläinlääkäri.
harjanvedot ovat parempia kuin pitkät. Jos haluaa tehokkaasti harjata irtokarvat pois, voi kokeilla myös vastapäivään harjaamista. Tämä on kuitenkin Hilse
koiralle epämieluisampaa kuin myötäpäivään harjaaminen. Lopuksi on hyvä
harjata vielä myötäpäivään.
Koiran ihon hilseily on luonnollista kuten ihmisilläkin. Toisilla koirilla hilseily on
häiritsevää. Kannattaa kokeilla koiran pesua miedolla shampoolla. Lemmikin
Harjat ja kammat
harjaaminen voi myös auttaa. Koiranomistaja voi kokeilla myös hilseshampoota. Lääkeshampoita myydään hyvinvarustetuissa lemmikkieläinliikkeissä
Harjoja on todella monenlaisia. Kannattaa kysyä kasvattajalta tai toiselta
ja eläinlääkäriasemilla.
koirasi rotuun perehtyneeltä henkilöltä koirallesi sopiva harja. Lyhytkarvaisille
koirille, jotka pitävät harjaamista epämiellyttävänä, käy ehkä turkinhoitokinnas,
jossa on nystyjä.
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Hilseily voi johtua ruokinnasta, joka ei täytä kaikkia koiran ravintoainevaatimuksia.
On siis syytä kiinnittää huomiota koiran ruokaan. Parempaan valmisruokaan tai
monipuolisempaan kotiruokaan siirtyminen voi parantaa koiran turkin kuntoa.
Myös öljyjen anto voi auttaa. Pieni määrä kalanmaksaöljyä ruoan kanssa saattaa
olla avuksi. Huomaa, että kalanmaksaöljyä ei tulisi yliannostella. Koiralle voi
kokeilla myös välttämättömiä rasvahappoja sisältävää lisäravinnetta.
Hilseily voi johtua myös sairauksista, ja jos kotikonstit ei näytä tepsivän, on syytä
kääntyä eläinlääkärin puoleen. Hilseilyn taustalla voi olla esimerkiksi allergia,
loiset tai sisäiset sairaudet. Varoittavia merkkejä hilseilyn lisäksi ovat rupeumat,
kovettumat tai kutina.
Kutina
Kutina voi aiheutua monesta syystä. Kuiva iho voi olla kutinan aiheuttaja. Koi
rille on suunniteltu erilaisia kosteuttavia shampoita. Välttämättömiä rasvahappoja
sisältävät lisäravinteet voivat myös auttaa.
Kutina voi seurata myös ikävämmistä syistä. Allergia voi aikaansaada kutinaa
ja esimerkiksi täit ja kirput aiheuttavat kutinaa. Paikka, josta eläin itseänsä raapii,
kertoo paljon kutinan aiheuttajasta. Joka puolelta itseänsä rapsuttava koira voi
olla allerginen, kun taas erityisesti kaulan alueelta itseään rapsuttavalla koiralla
voi olla täitä. Myös hilsepunkki ja syyhypunkki aiheuttavat kutinaa. Jos kutina on
jatkuvaa ja häiritsevää, eikä hoito auta, on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.
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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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Yhteistyössä
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