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Koiran kynsien hoito
Koiran kynnet tulee leikata säännöllisesti jotta ne eivät pääse kasvamaan liian pitkiksi 
tai kiertymään kiinni ihoon. Jos koiran tassuista kuuluu ääntä koiran kävellessä 
lattialla, ovat kynnet liian pitkät. Liian pitkät kynnet vaikeuttavat koiran liikkumista ja 
vääntävät tassua vääristyneisiin asentoihin. 

Koiran kynnen sisällä menee kynnen ydin, jossa on verisuonia ja hermoja. Tätä ydintä 
täytyy ehdottomasti varoa leikkaamasta, koska se on kivuliasta koiralle. Koiralla, jolla 
on vaaleat kynnet, ydin näkyy vaaleanpunaisena varsinkin jos kynttä katsoo valoa 
vasten. Jos vahingossa kuitenkin leikkaat liian läheltä ydintä, tuloksena on verenvuoto 
joka yleensä tyrehtyy itsestään. Kynsi kannattaa desinfioida ja sitä voi painaa 
sidetaitoksella niin kauan kuin verta vuotaa. 

Kynnet leikataan kynsileikkureilla, joita saa mm. eläinkaupoista, tavaratalojen 
eläinosastoilta ja eläinlääkäreiltä. Joissain malleissa on suoja joka estää vahingossa 
leikkaamasta liian isoa palasta kynnestä, jos koira esim. liikahtaa leikattaessa. 
Kynsileikkureita on monenkokoisia sopimaan erikokoisille ja -paksuisille kynsille. 
Kynsi leikataan hieman vinottain, sivustakatsottuna kynnen alaosan suuntaisesti. Ns. 
kannuskynnet on tärkeä pitää lyhyinä, sillä ne koukistuvat pidentyessään, voivat jäädä 
kiinni ja revetä tai voivat kasvaa ihoon kiinni. Koukussa olevaa kynttä on sitäpaitsi 
vaikeampi leikata. 

Koira kannattaa totuttaa kynsienleikkuuseen mahdollisimman varhain. Pennun 
tassuja kannattaa kosketella usein, niin että koira tottuu tassujensa koskemiseen. 
Muista palkita koira aina kun se suhtautuu myönteisesti tai rauhallisesti tassujensa 
koskemiseen tai kynsien leikkaamiseen, näin pennulle muodostuu positiivinen kuva 
tassujen koskemisesta. Koira saattaa luonnostaan pitää sitä uhkaavana tai tuntea 
olonsa epämukavaksi, joten on tärkeää että tämä käsitys muutetaan. On parempikin 
että kynsiä leikataan vähän kerrallaan mutta usein, lyhyet leikkausvälit varmistavat 
sen ettei ydin pääse kasvamaan liian pitkäksi ja usein tapahtuva leikkaus totuttaa 
koiran helpommin leikkausoperaatioon.

Paljon liikkuvan koiran kynnet kuluvat normaalisti kävellessä, varsinkin kesäaikaan 
ja jos koiraa kävelytetään usein asfaltilla tai hiekalla, mutta talvella ja vähemmän 
ulkoilevan koiran kanssa kynsien leikkaaminen on tärkeää. Takatassujen kynnet 
kuluvat kävellessä enemmän kuin etutassujen kynnet, joten etutassujen kynsiä tulee 
leikata useammin. 
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Seuraavassa käsittelen aikuisen koiran ruokinnan perusteet. Sen lisäksi selvitän 
ruokien tuoteselosteesta saatavaa tietoa, sen tulkintaa ja sen tiedon arvoa.

Yleistä tietoa koiranruoista

Suurin osa kuivamuonista on niin kutsuttuja täysravintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kyseiset valmisteet riittävät täyttämään terveen koiran ravinnontarpeen, vaikka niitä 
annettaisiin ainoana ruokana. Luonnollisesti näitä ruokia voidaan yhdistää toisiin 
valmisteisiin tai kotiruokaan.

Oman ryhmänsä muodostavat erikoisruoat, esimerkiksi penturuoat tai nk. 
stressiruoat, ja vielä erikseen eläinlääkäreiden kautta myytävät erikoisruoat erilaisten 
sairauksien tukihoitoihin. Tuonnin vapautuminen on lisännyt tarjontaa, hyviä tuotteita 
on tarjolla runsaasti. Tällä hetkellä eri valmistenimiä on kymmenittäin, ja kullakin 
tuotenimellä on useampia eri tarkoituksiin suunnattua tuotetta. Vieraalta kielialueelta 
tulevat tuotteet ovat omalta osaltaan aiheuttaneet sekaannusta. Suomenkielinen sana 
”täysravinto” mielletään selvästi tuotekuvaukseksi, mutta vastaava englanninkielinen 
sana ”complete” miltei poikkeuksetta ymmärretään tuotenimeksi. Tästä seuraa 
helposti sekaannuksia, koska samalla tuotenimellä voi olla useita täysravintoja, joita 
markkinoidaan mahdollisesti eri kanavia pitkin. Saman tuotenimen täysravinnot 
voivat olla samoja, mutta miltei useimmin ei. Esimerkiksi ”Pedigree PAL Complete”, 
jota myydään K-kaupoissa, ei ole sama tuote kuin ”Pedigree PAL Complete Geflügel 
und reis”. Muista,että ”complete” on tuotelaji, ei tuotenimi. Jos koirallasi on ruoka-
aineyliherkkyyttä joitakin raaka-aineita kohtaan, ole erikoisen huolellinen, että et 
sekoita ulkomaisia tuotteita toisiinsa. 

Kuinka ruoasta tulee energiaa ?

Kaikki elollinen materiaali sisältää energiaa, joka voi vapautua. Reaktiota sanotaan 
palamiseksi. Se voi olla selvästi näkyvää ja tuntuvaa, koivuhalko muuttuu iloisesti 
liekehtien tuhkaksi. Elimistö polttaa ruuan tuhkaksi aika lailla vastaavalla tavalla. 
Itse asiassa palaminen on niin lähellä syömistä ja ruuan hyväksikäyttöä, että 
varsinkin eläinruokien tuoteselosteissa ilmoitetaan energia nk. pommikalorimetri 
energiana, jota kutsutaan myös brutto tai kokonaisenergiaksi. Elimistö ei kuitenkaan 
selviydy tästä urakasta 100% hyötysuhteella, kaikki syöty energia ei tule elimistön 
käyttöön. Energiaa hukkuu ulos ruumista ulosteina, virtsana ja uloshengityskaasujen 
mukana. Kokonaisenergiasta jää jäljelle metabolinen energia (tekstissä myöhemmin 
käytetään lyhennettä ME), ja se on sitä energiaa joka on käytössä kasvuun ja yleensä 
elämiseen.

Ilkka Kvist, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, 
Lahden Eläinlääkäriasema Oy, 2000

Eläinlääkärin palsta:

Koiran ruokinta
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Ruokavalio voidaan koota hyvin erilaisista raaka-aineista, sekä eläin- että kasvikunnan 
tuotteista. Ruuan koostumuksesta riippuu, kuinka iso osa kokonaisenergiasta jää 
lopulta elimistön käytettäväksi. Yleisesti voidaan sanoa, että eläinkunnasta peräisin 
olevat raaka-aineet ovat paremmin hyväksikäytettävissä, kuin kasviperäiset. Koira 
on suden sukua ja susi on lihansyöjä tai paremminkin raadonsyöjä. Terve aikuinen 
koira sietää suhteellisen hyvin varsin erilaisia ruokavalioita. Kasvuaika on kuitenkin 
vaativampi, varsinkin mitä suuremmasta koirarodusta on kysymys.

Usein kuulee sanottavan, että ”jos tämä sapuska meille kelpaa, saa se kyllä kelvata 
koirallekin”. Kuten sanoin, terve aikuinen koira on varsin sietokykyinen, mutta 
tarvitsee kuitenkin enemmän mineraaleja ja vitamiineja ravintoonsa kuin ihminen. 
Muista aina, että koira ei ole pieni ihminen. Oman käsitykseni mukaan pääsyynä 
näihin suurempiin vaatimuksiin on se, että koiralla on suurempi ruumiinlämpötila 
38,5°C verrattuma meidän 37°C:seen. 
Ero tuntuu pieneltä, mutta niissä 
lämpötilarajoissa, joissa elämä yleensä 
voi tapahtua, ero on merkittävä. Jos 
hyväksymme äskeisen ajatuksen, 
ei liene enää vaikea ymmärtää, 
miksi koiran ravinnontarpeet ovat 
kasvuaikana vaativammat kuin 
ihmisellä. Se kasvu johon ihmisruumis 
tarvitsee 20 v. tapahtuu koirassa  
6-10 kk aikana!

Mistä ruoka koostuu? 

Käytännöllisesti katsoen kaikki ruoat 
ja ruokavaliot koostuvat vedestä, 
valkuaisaineista, hiilihydraateista, 
rasvasta ja kivennäisaineista. Kaikki 
valkuaisaineet sisältävät typpeä. 
Hiilihydraatti on kansanomaisemmin 
sanottuna tärkkelystä. Kuitu on 
itse asiassa hiilihydraattia, mutta 
koska se ei sula, se erotellaan 
vakuustodistuksissa erikseen. Itse 
asiassa syynä erotteluun on se, että 
teknisesti ottaen hiilihydraatti kuuluu analyysissä ryhmään, joka kulkee nimellä 
”typettömät uuteaineet”. Nimi kuvannee ryhmää teknisesti oikein. Vaikka termi on 
suomea, on se melko vaikeasti ymmärrettävissä. Siksi vakuustodistuksissakin usein 
puhutaan hiilihydraateista.

Kaikki mikä ei ole vettä/kosteutta on kuiva-ainetta. Kaikki erilaiset ruoat saadaan 
samalle viivalle laskemalla veden osuus pois ja tarkastelemalla jäljelle jäävää kuiva-
ainetta. Kaikki ruuan energia ja muu hyötyaine on juuri siinä osassa. Kivennäisaineet 
ovat siinä osassa mikä jää jäljelle polttamisen jälkeen, eli tuhkassa. Hiilihydraatti ja 
valkuaisaine antavat elimistölle grammaa kohden yhtä paljon energiaa eli n. 15 kJ 
ME, rasvagrammasta tulee sen sijaan yli 2x enemmän eli n. 36 kJ ME tarjonnasta. 
Useimmiten voit huoletta käyttää pussin ohjeita alempia annostuksia. Käytännössä 
kotikoira saa aina muutakin ruokaa.
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Kuinka pitkälle kilojoulella pääsee?

On selvää, että painavampi koira tarvitsee enemmän ruokaa kuin pienempi koira. 
Mutta tarvitseeko 20 kg painava koira 2x enemmän ruokaa kuin 10 kg painava 
koira? Ei, se tarvitsee vain 1,6 x enemmän. Tämä johtuu siitä, että pienempi ruumis 
on yksinkertaisesti energiataloudellisesti epäedullisempi. Ihon pinta-ala suhteessa 
painoon kasvaa, sitä mukaa mitä pienemmästä eläimestä on kyse. Ilman lämpötilan ja 
ruumiinlämmön eron ylläpitäminen on pienelle suhteessa raskaampaa.

Energian tarve ei siis olekaan suoraan verrannollinen elopainoon. Energian tarve 
saadaan kuitenkin varsin yksinkertaisella tavalla laskettua. Otamme käyttöön uuden 
käsitteen, metabolisen painon (MM). Sen laskemiseksi on käytettävissä useitakin 
eri kaavoja, mutta olen käyttänyt omassa työssäni elopaino 0,67 kaavaa (elopaino 
korotetaan potenssiin 0,67), 10 kg painavan koiran metabolinen paino on siis noin 
4,7 kg MM. Aikuisen koiran energian tarve metabolista kiloa kohden on n. 590 kJ 
ME. Yksilöiden välillä on kuitenkin aina eroja, jos koirasi ohjeannostuksella pyrkii 
lihomaan, vähennä annosta. Se, että koira jää nälkäiseksi, mutta ei kuitenkaan laihdu, 
kertoo pikemminkin koiran taipumuksesta kulinarismiin, kuin liian vähäisestä ruuan 
tarjonnasta. Useimmiten voit huoletta käyttää pussin ohjeita alempia annostuksia. 
Käytännössä kotikoira saa aina muutakin ruokaa.

Kuinka tuoteselostetta luetaan

Heti alkuun on valitettavasti todettava, että vaikka vakuustodistus sisältää paljon 
hyvinkin vakuuttavan näköistä tietoa, sen perusteella ei voi tehdä juuri minkäänlaista 
tarkempaa arviota kyseisen valmisteen ravinnollisesta laadusta.

Suomen EU-jäsenyyden myötä yleiseurooppalaiset tuoteselostekäytännöt tulivat 
käyttöön meillekin. Jalona pyrkimyksenä on ollut, että tuotetietoja ei voitaisi käyttää 
mainonnassa väärin, luomaan omasta tuotteesta perusteettomia mielikuvia. Toisaalta 
pyrittiin estämään kilpailijoiden tuotteiden mollausta mainonnassa. Niinpä annettujen 
tietojen on oltava mahdollisimman yksiselitteisiä, faktoja. Niinpä metabolista 
energiaa ei saa ilmoittaa, eikä käyttää tuotteen markkinoinnissa. Ainoastaan 
pommikalorimetrienergia ilmoitetaan. Uskoisin, että varsin harva ostaa koiranruokaa 
polttoaineeksi, joten tuo rajaus on loppukäyttäjän (omistajan) kannalta huono. Jos 
koiranomistajaa sattuisi muuntokelpoisen energian määrä kiinnostamaan, sitä tietoa 
ei ole tarjolla. Myöskään kosteutta, eikä hiilihydraattimäärää ole pakko ilmoittaa. Näin 
ollen muuntokelpoista energiaa ei ole mahdollista edes laskea.

Suurin ero raaka-aineissa

Suurin ero eri valmisteiden välillä syntyy käytettyjen raaka-
aineiden perusteella. Yleisesti ottaen se, onko raaka-aine peräisin 
eläin- vain kasvikunnasta vaikuttaa ruoan hyväksikäytettävyyteen. 
Eläinperäinen materiaali käytetään paremmin. Rasvojen osalta 
ero ei ole niin suuri, hiilihydraatti on peräisin käytännöllisesti 
kokonaan kasvituotteista. Valkuaisen osalta tilanne on toinen. Paljon 
käytetty vehnä antaa varsin hyvät raaka-valkuaisluvut, mutta on 
sulavuudeltaan huonoa. Käytännössä huono sulavuus näkyy suurina 
ulostemäärinä. Huonosti hyväksikäytettyä ruokaa täytyy syöttää 

enemmän, joten mahdollinen hintaetu ainakin osittain menetetään.
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Tuotteen sulavuudesta ei saa tuoteselosteesta mitään käsitystä. On muistettava, 
että koiran ruoat eivät ole tehty analysoitaviksi vaan syötäviksi! Tarkkaile koiraasi 
tarkemmin, aina kun vaihdat ruokaa. Älä vaihda ruokaa ”leikaten” vaan liukumalla 
parin päivän aikana. Koiran suolisto on suhteellisen lyhyt, siksi tarvitaan aikaa 
sopeutumiseen, muutoin voi kakka lentää. Jos koirasi turkki vaikuttaa kuivalta ja koira 
mahdollisesti kutiaa, tarkista tuoteselosteesta syöttämäsi ruoan raakarasva %, jos 
se on lähellä 10%:a tai alle, lisää ruoan sekaan joka päivä ruokaöljyä n. 1/2 rkl /10 
koiran elopaino kg.

Jos koiralla on ilmavaivoja, se piereskelee ja uloste on löysää, mahdollisesti kuohuvaa, 
on syytä antaa maitohappobakteereita. Jos se ei auta käykää eläinlääkärissä, koiralla 
on ongelmia suolistobakteereidensa kanssa. Oikealla antibiootilla voidaan tilanne 
saada kuriin, mutta pysyvään ratkaisuun päästään usein vain sopivalla ruokavaliolla.

Jos käytät kuivamuonaa ainoana ruokana, älä anna lisäksi mitään kalkki-tai vitamiini 
valmisteita.

Mineraalien ja vitamiinien osalta useimmat myytävät tuotteet täyttävät aikuisen 
koiran minimivaatimukset. Itse asiassa suurin osa tuotteista on niin voimaperäisesti 
kalkittu, että kalsium riittää, vaikka hiukan alle puolet ruoasta olisi kuivamuonaa.

Kuivamuona on syytä turvottaa ennen syöttämistä

Noin puoli tuntia turvotusta riittää, älä seisota ruokaa yli yön. Säilöntäaineettomat 
ruoat alkavat pilaantua varsin nopeasti !

Jos käyttämäsi ruoka imee paljon vettä, on se erikoisen tärkeää turvottaa. Jos koirasi 
ei syö turvotettua ruokaa, jaa ruoka useampaan erään päivässä, ja pidä raikasta 
vettä saatavilla. Ruoka imee veden itseensä joka tapauksessa. Jos se tapahtuu koiran 
sisällä, huonolla onnella seuraukset voivat olla ikävät.

Kun avaat uuden pussin, haistele ja silmäile aina sen sisältöä. Jos se haisee 
homeiselta, tai sieltä löytyy matoja tai toukkia, palauta ruoka ostopaikkaan, (mikäli 
kyse ei ole omasta säilytysvirheestäsi!). Erikoisen tärkeää tämä on, jos on kyseessä 
tuote, jossa ei ole säilöntäaineita. Pilaantunut tuote on varmasti haitallisempi, kuin 
sopivalla säilöntäaineella käsitelty tuote. Yleistäminen on aina vaarallista, niin myös 
säilöntäaineista puhuttaessa.

Koiranruoka-business on businessta, siinä kuin mikä muu yritystointa hyvänsä. 
Yritystoiminta ei ole koskaan hyväntekeväisyyttä. 

Jos koirasi on tilanteessa, jossa tarvitaan hyvälaatuista valkuaista paljon, joudut 
ostamaan kallista ruokaa. Biologisesti korkea-arvoinen valkuainen maksaa aina, koska 
se on peräisin eläinkunnasta. Kukaan ei pysty tuottamaan halvalla korkea-arvoista 
ruokaa. Mutta korkea hinta ei tietenkään välttämättä takaa laatua. Markkinat aikaa 
myöten kyllä tekevät tehtävänsä, latuunsa nähden suhteettoman kalliit tuotteet 
karsiutuvat pois. Seuraa koiraasi, ole kriittinen. Jos sinulla on pulma, kysy neuvoja. 
Ei ehkä ole järkevää, että kaikki neuvoa tarvitsevat soittavat suoraan ruokien 
valmistajille. Mutta voit aina kysyä neuvoa eläinlääkäriltäsi, hän tuntee sinut ja 
koirasi. Ja ainakin hänen pitäisi olla halukas auttamaan.

Toivon, että artikkelillani olen voinut hiukan selvittää tätä laajaa ja vaikeaa aihetta. 
Kun vertailet eri ruokia muista aina, että koirasi on aina paras käytössäsi oleva 
analysaattori, opettele lukemaan sitä oikein.



8

Koiran kanssa on kiva harrastaa erillaisia 
lajeja. Silloin koira pääsee käyttämään syn-
nynnäisiä vaistojaan hyödyksi sekä koiran 
ja ohjaajan välinen yhteistyö paranee. Koira 
tarvitsee myös tekemistä ja ns. aivojump-
paa päivittäisten lenkkien lisäksi. 
Rodut jaetaan paimen-, vartio-, seura- ja 
metsästyskoiriin ja jokaisen rodun tarpeel-
lisinta viettiä on parannettu jalostamalla.

Kun mietit sopivaa lajia koirallesi ja itsellesi, 
kannattaa miettiä koiran alkuperäinen käyt-
tötarkoitus sekä mikä laji kiinnostaa sinua. 
Monet lajit sopivat koirille rodusta riippu-
matta esim. TOKO, Agility ja flyball. Lajin 
sopiminen koiralle on koiran ja omistajan 
kiinnostuksesta kiinni. On tietenkin otettava 
huomioon myös rotukohtaiset 
ominaisuudet.

Yleiset

Toko - Tottelevaisuuskoe 

Tottelevaisuuskokeissa mitataan koiran ja omistajan välistä yhteistyötä sekä koulutuk-
sen tulosta. Ohjaajalla on mahdollisuus nähdä työnsä tulosta ja saada palautetta siitä 
mitä pitäisi harjoitella.

Agility 

Koirien esteratakilpailu, jossa koira suorittaa ohjaajan ohjaamana radan mikä sisältää 
12 - 20 estettä. Radan nopeiten suorittanut ja vähiten virhepisteitä kerännyt koirakko 
voittaa.

Flyball 

Hauska ja vauhdikas joukkuelaji pallohulluille koirille. Koiran tarkoitus on hypätä 
neljän esteen yli, läpätä tassulla flyball-laatikkoa, ottaa pallosta koppi ja palata hyp-
pyjen kautta ohjaajan luokse, jolloin joukkueen seuraava koira saa lähteä suoritta-
maan tehtävää

Vepe - Vesipelastus 

Koirat opetetaan pelastamaan hukkuvia ihmisiä sekä viemään / tuomaan hädässä ol-
evaan veneeseen köysi.

Junior Handler 

Nuoret 10 - 17 vuotiaat kilpailevat siitä kuka esittää koiraansa taidokkaimmin.

Tokoagi

Tokoagi on kannustavaa tottelevaisuutta, temppujen tekemistä ja agilityä yhdistettynä 
samaan kilpailuun.

Harrasteet koiran kanssa

Koiran kanssa voi harrastaa paitsi näyttelyissä 
käymistä, myös paljon muuta. Jokaiselle koirakolle 

löytyy varmasti sopiva ja mieluinen laji.
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PK-lajit (palveluskoiralajit)

Jäljestys 

Koira seuraa ihmisen tekemää jälkeä ja ilmaisee ohjaajalle matkalle tiputetut  
jäljestyskapulat. Tässä lajissa koira pääsee käyttämään kehittyneintä aistiaan eli 
hajuaistia. 

Opaskoirat 

Tässä lajissa koira pääsee näyttämään kuinka palvelualtis koira on, sokeille koulutet-
tut koirat auttavat heitä kaupunki ja maaseutuympäristössä liikkumisessa.

Vetokoe 

Vaatii niin koiralta kuin omistajaltaan erinomaista kuntoa. Lajia harrastetaan talvisin, 
jolloin koira vetää perässään tietyn painoista ahkiota ja ohjaaja kulkee suksilla.

IPO-suojelukoe 

Kilpailuissa on kolme osa-aluetta, jäljestämis-, tottelevaisuus- ja suojeluosa. Koiralla 
täytyy olla tasapainoinen luonne, koska lajin tarkoituksena ei ole tehdä vihaisia koiria 
vaan joka tilanteessa tottelevaisia.

Yleiskoe 

Erittäin monipuolinen laji, kokeeseen sisältyy tottelevaisuusosa sekä maasto-osa, 
mikä koostuu jäljestä, henkilöhausta, esineruudusta, kaarinoudosta ja kassinkan-
nosta. Koska yksittäiset osiot eivät ole fyysisesti kovinkaan raskaita, laji sopii myös 
vanhemillekoirille.

Haku 

Koiran tulee löytää maastoon piiloutuneet maalimiehet määrätyssä ajassa.

Pelastuskoirat 

Suomessa pelastuskoiria käytetään eksyneiden ihmisten etsimiseen. Suomesta on 
myös lähetetty pelastuskoiria maanjäristysalueille etsimään raunioihin jääneitä ih-
misiä. Pelastuskoiralta vaaditaan tottelevaisuutta jokaisessa olosuhteessa.

Rauniot

Koiran tulee etsiä raunioihin loukkuun jääneitä ihmisiä.

Maasto

Koira etsii maastoon kadonneita ihmisiä

IPOR-koe (kv.pelastuskoirakoe)

Koe sisältää kolme eri osasuoritusta: tottelevaisuus-, ketteryys- ja maasto-osuus.
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SSKY erikoisnäyttely 2009
Suomen Seurakoirayhdistyksen erikoisnäyttely pidettiin Heinolassa 19.7.2009. 
Näyttely olis samalla Suomen Mittelspitz yhdistyksen erikoisnäyttely. Tuomarina  toimi 
Harry Tast.

Tuloksia

Taberon Kavanagh Qc, Mittelspitzien sekä koko näyttelyn BIS-2 VET. 
KUVA Marika Ahtaanluoma

MUSTA JA RUSKEA 

urokset 

Blackbagheera´s Hot Choice JUN EH2 
Blackbagheera´s I Did It Again JUN H 
Ellinghorst´s Attack in Black JUN ERI1, 
PU1, SERT, VSP 
Hulmukan Badding JUN EH3 
Hulmukan Benno JUN H

Lecibsin Snooty AVO POIS 
Mustanpaimenen Iivari AVO EH1 
Mustanpaimenen Laku AVO T 

Black Caesar´s Basic Black VAL ERI1, PU2 
Blackbagheera´s Eternal Flame VAL EH2 
Caoilta Galaxy VAL T 
Jotamillen Boogie-Man VAL H 
Mustanpaimenen Gero VAL HYL 
Pienenpolun Diplomatic VAL EH3 
Ticapon Alert Lehnsherr VAL EH4 
Pienenpolun Lady Bertta VET H 

Taberon Kavanagh Qc VET ERI1, PU3, 
ROP-VET BIS 2-VET, koko näyttelyn  
BIS-2 VET 

VALKOINEN 

urokset 

Falko Aus Dem Norden JUN EH2 
Sydänystävän Crusty The Clown JUN EH1 
Sydänystävän Catch The Point NUO ERI1, 
PU1, SERT, ROP BIS-3  
Gordon Aus Dem Norden VET EH1 

nartut 

Cadinan Angelica NUO POIS 
Sydänystävän Cream Cake NUO EH1 
Damirazin Prinsessa AVO EH1 
Aysche Aus Dem Norden VAL EH1 
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nartut 

Krispesan Evening Wind 2 KP 
Mustanpaimenen Ulpu 1 KP ROP-PENTU 
BIS-1 pentu

Abcanitzin Dianann JUN POIS 
Blackbagheera´s Hot Cossip Girl JUN EH1 
Blackbagheera´s Incredible Girl JUN H 
Hulmukan Bööna JUN EVA 

Hulmukan Asta AVO EH2 
Mustanpaimenen Pepita AVO ERI1, PN3, 
SERT 

Kia-Rina Iki-Ihana VAL ERI1, PN1, ROP, 
BIS -2 
Pienenpolun Lady Kerttu VAL ERi2, PN4 
Pienenpolun Lady Terttu VAL POIS 

Mustanpaimenen Ciru VET ERI1, PN2,  
VSP-VET 

Pienenpolun Lady Bertta VET H 

ei kasvattajaluokkia esitetty 

Mustanpaimenen Ulpu, ROP-PENTU, BIS-1 PENTU. 
KUVA Marika Ahtaanluoma

MUUT  VÄRIT

urokset 

Krispesan Eye Of Storm 1 KP ROP-PENTU, 
BIS -2 ja koko näyttelyn BIS-4 PENTU 

Damirazin Åmenavaras JUN H

Black Caesar´s Cool Breaker NUO ERI1, 
PU3, SERT 
Black Caesar´s Crazy Casanova NUO EH2 
Mintgarden´s Jordan NUO EH3 

Hulahulan Ainokainen AVO H

Black Caesar´s Action Man VAL ERI2, PU2 
Damirazin Dynamiitti VAL ERI1, PU1, VSP 
Damirazin Ykkösturva VAL ERI3 
Kitana´s Blizzard Of Ozz VAL EH4 

Damirazin Cherokee VET ERI1, PU4, 
ROP-VET BIS 1-VET 
Rossfort Sahne VET ERI2 
Thomdy Dom´s Jekku-Jeppe VET EH3
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Damirazin Cherokee, Mittelstpiz Muut värit, ROP-VET, BIS 1-VET
KUVA Marika Ahtaanluoma

Krispesan Eye Of Storm ROP-pentu. KUVA Marika Ahtaanluoma

Damirazin Dynamiitti VSP. KUVA Marika Ahtaanluoma
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Damirazin kasvattajaryhmä oli Mittelspitzien erikoisnäyttelyssä BIS-1 ja koko SSKY:n erikoisnäyttelyssä 
BIS-2. Ryhmässä olivat mukana koirat Damirazin Tulisielu, Damirazin Hula-Hula, Damirazin Dynamiitti 
ja Damirazin Ykkösturva. KUVA Juulia Savolainen

nartut 

Damirazin X-taasi JUN EH1 

Black Caesar´s Cassandra NUO ERI2, PN3, VASERT 
Damirazin Tulisielu NUO ERI1, PN1, SERT, ROP BIS-1 
Damirazin X-lady NUO EH3 
Krispesan Carina NUO EH4 
Thomdy Dom´s Gloria De Luxe NUO EH 

Damirazin Hula-Hula VAL ERI1, PN4 
Thomdy Dom´s Lucky Lady VAL EH2 

Thomdy Dom´s Tequila Sunrise VET ERI1, PN2, VSP-VET 

Kasvattaja

kennel Black Caesar´s 2 KP 
kennel Damirazin 1 KP, BIS-1 ja koko näyttelyn BIS-2 KASVATTAJA 

Mittelspitzien BIS-1 Damirazin Tulisielu, BIS-2 Kia-Rina Iki-Ihana, BIS-3 Sydänystävän Catch the Point. 
KUVA Marika Ahtaanluoma
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SSKY PENTUNÄYTTELY 2009
Kaikkien rotujen drive in -pentunäyttely järjestettiin Heinolassa erikoisnäyttelyä 
edeltävänä päivänä 18.7.2009. Tuomarina toimi Chris Thomas.

Tuloksia

MUUNVÄRISET 5-7 kk

urokset

Damirazin Fissisti Finalisti 1 KP VSP-pentu 
Damirazin Ehta Ruudinkeksijä Pek2 KP

nartut 

Nonita Onnen Tähti 1 KP ROP-pentu RYP-3 
Damirazin Ehta Enkelin Siipi Pek2

MUSTAT JA RUSKEAT 5-7 kk

urokset 

Jotamillen Dear David PEK1 KP ROP-Pentu 
Jotamillen Dear Daniel PEK2 KP

nartut

Jotamillen Darling Daisy PEK1 KP Pnp2 
Jotamillen Darling Diana PEK 2 KP

Kasvattaja

Jotamillen ROP-kasv ja BIS-1 kasv
 

Nonita Onnen Tähti, Mittelspitz Muunväriset 5-7kk, 
ROP-pentu RYP-3.

Onnea niin kokeneille kuin 
uusillekin näyttelytähdille!
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Koirauinnin SM-kisat
Teksti ja kuvat J-M Perkkala
 
Vietimme kesäistä viikonloppua leikkimielisessä koirauinnin SM-kisoissa.
 
Koirauinnin epäviralliset SM-kisat järjestettiin 6-7.6.09 Lopen Laakasalossa. 
Lauantaina kisattiin yksilömatkoissa. Me olimme ilmoittaneet kisaan kaksi mit-
teliämme: Lelun (D. Kova Kundi) ja Pullan (D. Astetta Parempi). Ne olivatkin luokkan-
sa, Minin ainokaiset osallistujat.

Koirat vietiin kumiveneellä radanpäässä olevalle poijulle, joka oli samalla paikalla 
rodusta ja siis koiran koosta riippumatta. Tuomarin vihellyksestä omistaja kutsui 
koiraansa rannalta. Kaikki apuvälineet ovat sallittuja. meillä oli rannalla siankorvat ja 
makkaraa. 
 
Pulla hyppäsi armottoman pitkälle merkin saatuaan ja ui niin nopeasti kuin kykeni 
rannalle luoksemme. lelu autettiin veteen ja se päättikin matkan olevan liian pitkä ja 
päätti palata veneelle. Keskeytimme sen suorituksen ja pyysin avustajan nostamaan 
sen veneeseen. Koetimme lähempänä rantaa uudestaan ja tuolloin se uikin luok-
semme.

Seuraavalla kierroksella päätimme auttaa sitä pelastusliiveillä ja tuolloin se uikin luok-
semme rantaan. Lelun kisa oli kuitenkin jo keskeytynyt. Pelastusliivit olisi kannattanut 
meidän pukea sille heti, sillä aina pienten mitteleiden ollessa vuorossa tuntui päivän 
pahimmat tuulenpuuskat osua kohdallemme.
 
Pulla ui tarmokkaasti, tuulesta ja laineista piittaamatta molemmat osuutensa. näin se 
voittikin oman sarjansa epävirallisen Sm-kisan ajalla ajalla 2.22.56. 

Damirazin Astetta Parempi “Pulla” uimassa yksilökisassa.
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Sunnuntaina aurinkoisemmalla ja tyynemmällä kelillä kisattiin joukkueina. Saimmekin 
mittelspitz-joukkueen kasaan. Joukkueemme nimi oli Sievistä parempi. Joukkueemme 
oli aikoineen
 
Damirazin Ö-Mappi ajalla 1.57.53 (avustus 30s.) sekä ankkurina 2.11.44
Damirazin Astetta Parempi ajalla 1.17.16
Damirazin Kova Kundi ajalla 2.01.56 (avustus+liivi 35s.)
 
Koska joukkueet uivat kaikki samassa sarjassa ja samalla matkalla, niin ei ollut yllät-
tävää meistä että sijoituimme viimeisiksi, saksanpaimenkoirien, hovawarttejen ja 
muiden suurien rotujen joukossa ;o)
 
Päivä oli mukava ja rento. Kannattaa tulla mukaan ensi vuonna, joko yksilökisaan ja/
tai joukkueina. Olen kuullut puhuttavan että samalla järjestettäisiin Match Show ja 
muuta mukavaa kisaa. 
 
Tapahtuman muuten järjestivät Hämeenlinnan seudun vesipelastuskoirat jo kolman-
tena vuonna peräkkäin. Seuran sivuilta näkee kilpailun säännöt ja ensi keväänä sinne 
ilmestyy kilpailukutsu vuoden 2010 koirauinnin epävirallisiin SM-kisoihin, käykäähän 
tutustumassa!

http://www.vesipelastuskoirat.net/index.php
 
Kilpailun säännöt http://www.vesipelastuskoirat.net/mix/2009SMtiedote.pdf

Damirazin Kova Kundi (yläkuva)

Damirazin Ö-Mappi (alakuva)
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Sankarikoiria ja poliisikoirien 
urotekoja
Poliisikoirat tekevä ihmeitä päivittäin.Ne auttavat ratkomaan ja ehkäisemään rikoksia, 
löytämään kadonneita ja pelastamaan ihmishenkiä.Tässä muutaman sankarikoiran 
uroteko.

VIIPURIN CILLA

Viipurin poliisilaitokselle komennettiin vuonna 1914 kesäksi konstaapeli Hj.Örn 
Helsingin poliisista. Yhdessä  dobermanni narttunsa Cilla von Forsbyn hän alkoi 
tekemään ihmeitä köyhän kansan ihmetykseksi. Cilla tunnettiin Viipurin rikollisten 
keskuudessa "kauhuna" Cillan isä, emä ja sisaruksen myös niittivät maidetta hurjina 
poliisikoirina.

ILMA

Ilma niitti mainetta Porin poliisilaitoksella vuosina 1937-1946.Koira oli majoitettuna 
teräsverkkohäkissä mutta kylmimpinä pakkaspäivinä se nukkui poliisilaitoksen nurkas-
sa. Sotavuosina Ilman kuljettajana ja hoitajana oli Väinö Kankaanranta. Eräänkin ker-
ran kaksi miestä hakkasivat poliisia ja veivät mukanaan tämän pistoolin. 
Puolitoista tuntia myöhemmin paikalle tuotiin Ilma joka suuntasi jäljen perään ja 
pihamaalle josta toinen pahoinpitelijä löytyi pensaaseen piiloutuneena.

AMI

Poliisikoira Amia joka työskenteli 1970 luvulla Helsingissä,vieläkin kuuluisampi oli 
Amin isäntä. Poliisikoirakoulun pitkäaikainen pääkouluttaja, poliisikoirien kasvattaja ja 
vuonna 1976 vuoden poliisiksi valittu Olavi Elo. Ami ja Elo partioivat Helsingissä ase-
man seutua, puistoja, murtoherkkiä alueita, selvittivät kotihälytyksiä ja häiriöpesäk-
keitä. Ennen poliisikoira Amia Olavi Elon parina oli maineikas Rajalan Sisu jonka kans-
sa Elo oli voittanut viisi palveluskoirien Suomen mestaruutta.

AKU

Kuopion vanhemman konstaapelin Seppo Pitkäsen työpari, rotweiler Aku, sai vuonna 
1997 ensimmäisen kennelliiton sankarikoira arvonimen pelastettuaan isäntänsä viran-
toimituksessa. Pitkänen ja Aku olivat olleet kotikäynnillä saatuaan hälytyksen. Joku 
korsto riehui kerrostalossa ja oli puukottanut naapuriaan. Humalainen mies hyökkäsi 
Pitkäsen kimppuun haavoittaen tätä. Pitkänen kaatui maahan, jolloin Aku pidätti hum-
alaista riehujaa. Hyökkääjä onnistui iskemään suurikokoisen leipäveitsen myös Akun 
rintaan kahvaa myöten, mutta koira ei päästänyt otettaan, ennen kuin partio sai mie-
hen aisoihin. Pitkänen ja Aku selvisivät haavoistaan, ja käräjillä mies korsto sai lisää 
kakkua virkamiehen, Akun ja väkivaltaisen vastustamisen takia.
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LATE

Helsingissä 1990 luvulla Jyrki Laulajaisen parina työskennellyt poliisikoira Late antoi 
isäntänsä eteen kaikkensa.

Poliisipartio hälytettiin paikalle kun murtovarkaat askartelivat kaupan takaoven kim-
pussa. Paikalle saavuttuaan koirapartio eteni äänettömästi rakennuksen nurkalle. 
Laulajaisen huutamasta liikkumatta käskystä huolimatta murtovarkaat säntäsivät 
karkuun. Kun pysähtykää käskyllä ei ollut tehoa, Laulajainen komensi Laten käymään 
kiinni.Pian pimeydestä kajahti laukaus, ja Late oli pudonnut maahan. Mies ampui 
uudelleen Laulajaista kohti. Samaan aika Laulajainen kuuli Laten vaikeroivan, mutta ei 
voinut tehdä koiran hyväksi mitään. Laulajainen ampui laukauksia murtovarasta kohti 
ja sai osuman.

Vakavasti loukkaantunut Late vietiin pieneläinklinikalle, jossa se kuoli leikkaupöydälle 
sisäiseen verenvuotoon. Koiraa oli ammuttu keskelle rintaa. Myöhemmin selvisi että 
murtovarkaat olivat ammattirikollisia, ja Late otti vastaan luodin joka oli tarkoitettu 
suoraan Laulajaista kohti. Late pelasti isäntänsä, voiko koiralta suurempaa palvelusta 
pyytääkään?

RARO  

Ruumiskoira Raro ja Ari Vihavainen todistivat että koira pystyy haistamaan vainajan 
halun esineistä vielä vuosienkin jälkeen.Aikoinaan pitovaikeusien vuoksi Vihavaiselle 
tullut Raro kutsuttiin tutkinnan avuksi tampereella vuonna 2002 kadonneen Ari Ant-
tosen surmaajan jäljittämiseksi. Juhannuksen 2003 Pirkkalassa tapahtui surma, jonka 
uhri paloiteltiin ja kätkettiin kahteen eri roskalaatikkoon. Tutkijat olivat vakuuttuneet 
että surman tekijät olivat syyllisiä myös Anttosen katoamiseen.

Ruumiskoira Raro pyydettiin paikalle huoneistoon jossa surma oli vuosi sitten voinut 
tapahtua.Asunnossa oli uudet asukkaat, eikä mistään voinut päätellä, että siellä olisi 
joskus tapahtunut murha. Pian Raro sai kuitenkin hajun nenäänsä ja työnsi kuononsa 
kiinni makuuhuoneen ja eteisen välillä olevaan lattialistaan. Selvisi että uhrin verta oli 
valunut listan väliin ja pysynyt siellä lattian pesuista huolimatta. Myöhemmin Raroa 
pyydettiin tutkimaan auto. Se ilmaisi epäilemättä takapenkillä kahteen eri otteeseen.
Teoista epäillyt mies ja nainen myönsivät että vainajaa oli kuljetettu surmatyön jäl-
keen kyseisellä autolla. Anttosen ruumista ei koskaan löydetty Nokian kaatopaikalta, 
mutta saadun näytön perusteella mies ja nainen tuomittiin sekä Pirkkalan paloittelu-
surmista ja Anttosen surmasta.
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Älä jätä minua yksin!
Koirien yleisin pelkotila on yksinjäännin pelko. 
Toiselta nimeltään tätä pelkotilaa kutsutaan 
eroahdistukseksi. 

Ahdistus on epämääräistä, painostavaa, 
pelonsekaista tunnetta, joka kohdistuu tu-
levaisuudessa tapahtuvaan asiaan tai tapahtu-
maan. 

Mielenkiintoista on, että paniikkikohtauksista 
kärsivillä ihmisillä esiintyy myös eroahdis-
tusta. Paniikki taasen on äkillinen pelkotila, 
joka valtaa yksilön ennalta-arvaamattomasti 
eri tilanteissa. Toisaalta paniikkireaktio ei 
välttämättä laukea samassa tilanteessa joka 
kerta. 

Moni koiranomistaja on törmännyt tilanteeseen, jossa kotiin palattua ovella odottaa paitsi ylit-
sevuotavan innokkaasti tervehtivä koira, mutta myös revitty roskis, kaiveltu kukkapurkki, napos-
teltu kaukosäädin, jyrsitty ovenpieli tai vaikkapa uudelleenmuotoiltu sohva. 

Koira on voinut myös tehdä tarpeensa sisälle. Koiranomistajaa ei lohduta tietää, että tämä kaikki 
yleensä tapahtuu ensimmäisen viidentoista minuutin aikana, jonka koira on yksin. Ei ainakaan 
silloin kun koti on päivittäin kuin pommin jäljiltä. Koiran haukkuessa ja ulvoessa taukoamatta, 
on naapurisopu koetuksella ja häätö voi olla lähellä. 

Miksi koira tuhoaa ja miten tilannetta voisi helpottaa?

Ennenkuin koiran mitään käytösongelmaa voidaan lähteä purkamaan, tulee tietää ja ymmärtää, 
miksi koira jotakin tekee. Koira on sosiaalinen eläin ja yksinkertaisesti laumasta eroon joutumin-
en aiheuttaa sille stressiä. Eroahdistuksesta kärsiviä koiria löytyy kaikkien rotujen edustajista. 

Yleisesti kuitenkin luonteeltaan pehmeät koirat kärsivät eroahdistuksesta muita enemmän, 
nartut aavistuksen uroksia herkemmin. Joidenkin tilastojen mukaan labradorinnoutajat ja eräät 
muut lintukoirat kestävät huonosti eroa laumastaan. 

Vaikka koirat usein purkavat ahdistustaan esineisiin, ikkunan- ja ovenpieliin, saattaa olla, että 
koira joutuu yksin jäädessään niin ”koville”, että seurauksena on jopa paniikkikohtaus. 
Paniikkikohtauksista kärsivillä koirilla esiintyy usein edellä kuvattujen ns. estefrustraatioiden 
lisäksi voimakasta autonomisen hermoston aktivoitumista. Koiran sydämensyke ja hengitystiheys 
kohoavat. Koira saattaa kieltäytyä syömästä yksin ollessaan vaikka ruokaa olisi tarjolla. Koira 
kuolaa, vapisee ja läähättää. Kun omistaja sitten palaa, koira tervehtii tätä ylenpalttisesti lähes 
rituaalinomaisesti. 

Kuinka tuhoja voi välttää?

Eroahdistuksesta kärsivän koiran totuttaminen yksinoloon vaatii määrätietoista, jopa kuukausia 
kestävää harjoittelua. Koira kannattaa jo aivan pentuna totuttaa yksinoloon lyhyitä aikoja ker-
rallaan, jolloin se oppii luottamaan siihen, että omistaja palaa aina sen luokse. 
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Koira kärsii yleensä vähemmän ahdistuneisuudesta, jos sillä on seurana toinen koira. Tämä ei 
kuitenkaan aina pidä paikkaansa vaan perheen toinen koira voi kärsiä eroahdistuksesta, vaikka 
toisella ei olisi mitään ongelmaa yksinolon suhteen. 

Jotkut pitävät parhaana, ettei koiraan reagoida mitenkään tai sitä huomioda millään tavoin viit-
tä minuuttia ennen lähtöä ja viisi minuuttia paluun jälkeen. Toiset venyttävät ajat jopa puoleen 
tuntiin.

Aamulla koiran kanssa kannattaa tehdä rauhallinen lenkki. Palloleikit tai nopea pyörälenkki ak-
tivoivat koiraa eivät poista energiaa. Toiset jättävät lähtiessään koiralle radion päälle.

Koiralle, joka tuhoaa paikkoja, saattaa toimia opettamisessa seuraava keino: 

Ota savuluu ja laita sen sisään jotakin hyvää kuten maksapasteijaa. Tepastele luun kanssa hetki-
nen ja ole kuin se olisi suurin aarteesi. Koske luuhun viimeiseksi ennen lähtöä ja jätä se pöydän 
reunalle vähän kuin tyrkylle, mutta niin kuin se olisi aarteesi. Poistu huoneesta ja odota oven ta-
kana hetkinen (pari minuuttia). Koira todennäköisesti ottaa luun ja alkaa järsiä sitä. Kun koira on 
ottanut luun ja alkanut jyrsiä sitä, palaa takasin ja ota luu koiralta. Koira kuvittelee omistajan 
palaavan, kun vain syö luuta. Tee tämä muutaman kerran ja muutamana päivänä aikaa varovasti 
pidentäen. Näin koira siis oppii purkamaan eroahdistuksensa luuhun muiden tavaroiden sijasta. 
Aloita samalla yksinolokoulutus alusta ja aivan lyhyistä tuokiosta. Koira olisi saatava luottamaan, 
ettei sitä hylätä. 

Edelläolevat keinot toimivat yleensä koiralle, joka kärsii lievästä eroahdistuksesta. Vaikeissa 
tapauksissa koiran käytöstä voidaan muokata lääkityksellä. Lääkityksellä lievitetään koiran ahdi-
stuneisuutta, jolloin uusien tapojen oppiminen mahdollistuu. Näistä kannattaa keskustella eläin-
lääkärin kanssa. 

Myös koirien feromonista D.A.P:ista saattaa olla apua sekä metelöivällä koiralla 
sitruunapannasta. 
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Oinas 21.3. - 19.4

Oinaat ovat pyrkijöitä; ne ovat aina valmiita kokeilemaan kohdalle 
osuvia uusia asioita. Surullista kyllä, niillä on vain vähän kestävyyttä ja 
siksi kunnianhimoisista hankkeista harvoin syntyy tulosta. Oinaat ovat 
tosi hauskoja seuralaisia, mutta paras valmistautua kärsivällisyyteen. 
Elämä oinaskoiran kanssa voi olla melkoista mellakkaa, joten voit sanoa 

hyvästit herttaisille somistuksille ja sisustuksille. Oinaan itsenäinen luonne saattaa 
välillä rassata, mutta koiran rajaton rakkaus korvaa kaiken.

Sopivat koirakaverit: Jousimies tai Leijona 

Sopivat omistajat: Leijona tai Jousimies 

Lempiväri: punainen 

Onnennumero: 9 

Mieliruoka: kaikki syötävä kelpaa oinaskoiralle, mutta mieluiten se söisi mitä kiinni saa 
vapaana harhaillessaan. 

Vastenmielisintä: joutua olemaan liian kauan suljetussa tilassa. Oinaas ovat syn-
nynäisiä kulkureita 

Ihaninta: reippailla vapaana luonnossa 

Laatusanat: innostunut, itsenäinen, uskollinen, voimaton 

Härkä 20.4. - 20.5 

Häränmerkkiset koirat ovat usein hidasliikkeisiä, ja ne tarvitsevat 
aikaa tehdäkseen päätöksiä. Mutta kun päätös on tehty, on melkein 
mahdotonta saada niitä muuttamaan mieltään. Härkäkoira tarjoaa 
sinulle horjumattoman ystävyyden, mutta varo yhtä asiaa: Härkä 
suuttuu hitaasti ja tuntuu sen tähden tyypiltä, joka ei koskaan menetä 
malttiaan. Mutta kun se lopulta hiiltyy, silloin kohtaus voi olla todella 
kiivas. Parasta siis pysyä huomaavaisena Härkää kohtaan, siten vältää 
yllyttämästä sitä raivariin.

Sopivat koirat: Kaksoset, tosin riidellen, tai Vaaka 

Sopivat omistajat: Härkäkoiran luonnollinen laiskuus yhdistyy parhaiten härkäihmisen 
samaan ominaisuuteen. 

Lempiväri: pastellisävyt 

Onnennumero: 11 

Mieliruoka: kyljykset 

Epämiellyttävää: epävakaat olot, muuttamiset. Härkäkoiran uskollisuus tosin auttaa 
sitä sopeutumaan moneen uuteen asiaan. 

Ihanaa: sopuisa perhe. 

Laatusanat: uskollinen, hyväluontoinen, maltillinen 

Koiran horoskooppi
Lähde: Eve Devereaux “Helli Hauvaasi” suom. Uma Aaltonen
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Kaksoset 21.5. - 21.6

Kaksosten merkeissä syntyneet koirat ovat vallattomia yksilöitä ja 
ehkä seurallisimpia kaikista. Niiden jatkuvat odottamattomat mie-
lialanvaihtelut voivat olla hämmentäviä, mutta totuttuasi niihin ne 
ovat silkkaa huvia. Kaksoskoirat ovat loputtoman uteliaita ja tahto-
vat pistää nenänsä joka paikkaan. Yritä siis korjata niiden ulottuvilta 
arvokkaat esineet kuten sähkövempaimet. Ole herkkä koirasi mielia-

loille: vaikka se näyttäisi olevan täynnä elämäniloa, älä usko sen olevan loputtoman 
onnellinen. Tarkasta usein koirasi fyysinen terveydentila; jospa se ei olekaan yhtä 
hyvä kuin koirasi touhukkuus antaa uskoa.

Sopivat koirat: Härkä, mutta tappelun vaara on 

Sopiva ihminen: Vaaka, jonka itsevarmuus on hyvä vastapaino kaksoskoiran tavano-
maiselle häilyväisyydelle 

Lempiväri: keltainen 

Onnennumero: 3 

Mieliruoka: mahdotonta arvata, sillä kaksoskoirat kyllästyvät helposti saamaansa ruo-
kaan. Pidä varalla montaa lajia. 

Inhottavaa: ikävystyminen 

Ihanaa: yllätysherkut 

Laatusanat: utelias, energinen, tuhti, epäröivä 

Rapu 22.6. - 22.7
Rapukoirat ovat herkkätuntoisia ja uskollisia lemmikkejä, kunhan 
ihminen osaa olla vastaanottavainen niiden tunnoille. Ravulla on 
hyvinkehittynyt taju oikeasta ja väärästä. Sinun on parasta keskus-
tella jo pennun kanssa siitä, missä on kenenkin paikka talossa ja mil-
loin on kenenkin ruoka-aika. Pidä varasi, ettet tarraudu koiraasi vain 
lohdutuksen vuoksi. Tämän merkkinen eläin vaistoaa oman mielipa-
hasi ja hermostuksesi liiankin hyvin. Se saattaa tunnetilaasi 
samaistuttuaan kuvitella, ettet välitäkään koirastasi joka hetki.

Sopivat koirat: Skorpioni 

Sopivat ihmiset: Skorpioni, mutta Rapu tulee mainiosti toimeen myös Vesimiehen ja 
kaikkien rakastavien ihmisten kanssa. 

Mieliväri: murrettu beige, maan sävyt ja muut lempeät vivahteet. 

Onnennumero: mikä tahansa paitsi 13. 

Paras ruoka: sekaruoka, mielenkiintoinen ravinto, jonka koostumus vaihtelee. 

Epämieluisinta: henkinen väkivalta 

Ihanaa: koirankeksit muruina. 

Tuntomerkit: moraalinen rehtiys, herkkyys, vahva tahto, mustasukkaisuus. 
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Leijona 23.7. - 22.8

Useimmat leijonakoirat otaksuvat olevansa paikallisen viidakon 
kuninkaita. Kun tuot leijonapennun kotiisi, tee heti selväksi kuka siellä 
on pomo. Aluksi Leijonat tuntuvat ylimielisiltä ja vaikeasti lähestyt-
täviltä. Kun olet ansainnut Leijonasi ystävyyden, sinulla on takuulla 
ikuinen ystävä. Leijonakoirat voivat olla vaikeita tuttavuuksia muille 
koirille, jotka eivät suostu olemaan osa niiden laumaa. Leijona olet-
taa, että sille tarjoillaan ensin ja että sen annos on suurempi kuin 

muilla. Ole siis valmis tietyn sorttisiin sekamelskoihin, kun esittelet Leijonaasi muille 
koirille tai päinvastoin.

Sopivat koirat: Oinas tai Jousimies tai toinen Leijona 

Sopivat omistajat: Oinas, Härkä, Leijona; voimakas luonne kuten koiralla 

Mieliväri: kuninkaallinen punainen tai keisarillinen purppura 

Onnennumero: 1 

Lempiruoka: paahtopaisti tai savulohi 

Inhottavinta: epäkunnioittavan käytöksen kohteeksi joutuminen - siis kissanpojat, 
koiranpennut ja muut ryökäleet. 

Laatusanat: viihdyttävä, itsekeskeinen, teatraalinen, vastuuntuntoinen 

Neitsyt 23.8. - 22.9

Neitsytkoirat ovat hiljaisia, vetäytyviä, siistejä ja täsmällisiä. Si-
nusta saatta tuntua, että ne ovat viileitä lähestymisyrityksillesi. Älä 
anna tämän johtaa sinua harhaan, ne eivät ole ylimielisiä. Päinvas-
toin, älykkäät neitsytkoirat yleensä vähättelevät omaa arvoaan ja 
ovat siksi ujoja. Ne eivät jaksa uskoa, että ihminen on valmis anta-
maan paljonkin omaa kiintymystään koiralleen. Kun ne viimein ovat 
varmoja rakkaudestasi, ne vastaavat tunteeseen täysin rinnoin.

Sopiva koiraystävä: Rapu 

Sopivat ihmiset: mikä tahansa merkki sopii, sillä neitsytkoira kokee ihmisen enemmän 
yksilönä kuin tyyppinä 

Lempiväri: vihreä ja tummanruskea 

Onnennumero: 7, myös 6 sopii 

Mieliruoka: ei määrättyä suosikkia, mutta mietojen makujen ystävänä sopivat kana ja 
turskanmäti kermassa 

Inhottavinta: rakkaudettomuus, tunnetason epävarmuus 

Ihanaa: olla kaksin oman ihmisen kanssa. 

Ominaisuuksia: herkkyys, itsekeskeisyys, pidättyvyys, äly. 
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Vaaka 23.9. - 23.10

Vaakakoirat ovat hurmaavia ja seurallisia, ja ne saa yleensä hel-
posti suostuteltua noudattamaan ihmisen mieltä. Ne ovat joskus 
hitaita päättämään, mutta härkäkoirien tavoin ne viimein päätök-
sen tehtyään vain vaivoin muuttavat mieltään. Ne tulevat sujuvasti 
toimeen ihmisten ja muitten koirien kanssa ja lähtevät mukaan kaik-
kien porukoitten puuhiin pienen miettimisen jälkeen. Kun Vaaka on 

päättänyt luottaa sinuun, ole sen arvoinen. Olisi todellaa julmaa pettää Vaakaa.

Sopivat koiraystävät: Härkä, Vesimies 

Sopivat ihmiset: ei erikoistoiveita, vaikka Vaaka kyllä tulee erittäin hyvin juttuun 
Jousimiehen kanssa. 

Mielivärit: pinkki, vaalenavihreä ja sininen 

Onnennumero: 19 

Lempiruoka: kukkakaali juustolla kuorrutettuna, raakaa pekonia sunnuntaiaamuna. 

Kamalinta: vihamieliset kissat, aaveet ja pahat henget 

Parasta: tasainen elämä perheen kanssa. 

Laatusanat: ylimieli, seurallisuus, murjotus, päättäväisyys 

Skorpioni 24.10. - 21.11

Kaikista koirista Skorpionin merkeissä syntyneet ovat 
sekalaisinta kaikenkarvaista väkeä. Ne ovat henkisesti monimutkai-
sia ja mielenkiintoisia, joskin niitten luonnollinen itsekeskeisyys voi 
olla väsyttävää. Ne osoittavat sinulle välittämistään hyvin avoimesti, 
mutta ne liehittelevät helposti muitakin, jos siitä on niille hyötyä. 
Saavuttaaksesi Skorpionin syvimmän kiintymyksen sinun on oltava 

kärsivällinen. Kun te olette ystäviä, et voi toivoa parempaa kumppania. Skorpioni 
pitää yllä sellaista showta, ettet taatusti nukahda!

Sopiva koirakaveri: Rapu 

Sopivin ihminen: Skorpioni tietenkin, jotta kaksi kevytmielistä parhaiten ymmärtäisitte 
toisianne 

Lempiväri: tummanpunainen ja kastanjanruskea 

Onnennumero: 111 

Mieliruoka: sisälmykset ja sipuli, makkarat 

Inhottavinta: olla aina hihnassa kävelyllä 

Suloista: päästä vapaana juoksemaan 

Ominaisuudet: herkkyys, henkisyys, vahva uskollisuus, maltti ja mielipaha 
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Jousimies  22.11. - 21.12

Jousimiehen luonteessa on joskus liian innokkuuden tuomia pikku-
vikoja. Ne syöksyvät toimintaan ja ajattelevat vasta sitten. Kuiten-
kin ne ovat lemmikeistä hienoimpia. Niillä on tiettyä avoimuutta ja 
rehellisyyttä enemmän kuin muilla koirilla, ja ne tahtovat tosissaan 
osoittaa rakkauttaan ihmisille ylitsevuotavalla ja iloisella tavalla. 
Jousimies on vahva merkki, ja sen voimin tullaan toimeen muitten 
kanssa, jopa kissojen. Jousimieskoirat rakastavat uusia kokemuk-

sia. Pidä varasi, ettei niitten luonnollinen seikkailumieli vie niitä onnettomuuksiin.

Sopivat koirakaverit: Oinas tai Leijona 

Parhaat ihmiset: Oinas tai Leijona 

Mielivärit: purppuranpunainen ja tummat värit 

Onnennumero: 22 

Lempiruoka: Jousimies ei vaadi mitään erikoista ateriaa, kunhan saa vaihtelevaa ruo-
kaa 

Inhottavinta: virkamiehet 

Herttaisinta: oma kiva kissa 

Laatusanat: juonikas, rohkea, pinnalta pidättyväinen, kiintyväinen 

Kauris 22.12. - 19.1 

Aivan kuten kaurisihmiset, kauriskoiratkin törmäävät elämän vai-
keuksiin suoraa päätä. Esteitten läpi pusketaan miettimättä miten 
niitä voisi väistää. Tämä voi olla sekä voima että heikkous. Tästä 
rämäpääasenteesta huolimatta Kauris pysyy tyynenä vaikeissa 
tilanteissa. Siitä johtuu sen maine tunteettomana ja laskelmoivana 
olentona. Älä kuitenkaan anna jymäyttää itseäsi. Sisällä sykkii kul-

tainen sydän. Kauriskoirat ovat usein heikkona hoitoloihin, ja hemmottelemalla niitä 
voitat niitten ihailun. Jos vaikka joskus rusettikin..?

Sopiva koirakaveri: Neitsyt 

Sopivat omistajat: Jousimies, vaikka kaikki muutkin huomaavaiset ihmiset kelpaavat 

Mieliväri: tummanvihreä, punainen, harmaa, ruskea ja musta 

Onnennumero: 12 

Lempiruoka: kana (muita poistaa luut) ja usein myös vihannekset. 

Kamalinta: televisio, koiravarmat jääkaapin ovet. 

Kivaa: seikkailun onnellinen loppu 

Ominaisuudet: jekkumieli, rämäpää, piiloujous, uskollisuus 



26

Vesimies 20.1. - 18.2 

Aivan kuten Skorpionit voivat vesimieskoiratkin olla luonteeltaan 
monisärmäisiä, mutta niiltä puuttuu skorpionin synkkyyttä hautova 
ominaisuus. Tästä syystä ne eivät kiinnosta ihmistä yhtä paljon, 
mutta toisaalta niitten kanssa on helpompi elää. Vesimies lähestyy 
aina ongelmia eritellen. Vieraanvaraisen luonteensa unohtaen ne 
voivat hylätä kaikki kaverinsa, jos eivät saa tahtoaan perille. Useilla 

vesimieskoirilla on taiteellisia tavoitteita. Voisithan hyvin antaa myrkytöntä vesiväriä 
ja pinkan paperia koirallesi ja katsoa mitä syntyy!

Sopivat koirat: Vaaka, Kalat 

Parhaat ihmiset: Kauris, Kalat 

Mieliväri: Merensini, sähkönsininen 

Onnennumero: 8 

Lempiruoka: vesipuhvelinpaisti tai sammakonreisiä 

Kamalinta: joutua olemaan tarkkana 

Oikein kivaa: isot juhlat 

Laatusanat: taiteellinen, salaperäinen, avoin, yksilöllinen, arvaamaton 

Kalat 19.2.- 20.3. 

Kalojen merkeissä syntyneet koirat ovat oman lajinsa hippejä. 
Ystävällisinä ja sympaattisina ja samalla ujoina ne harvoin saa-
vat hyvät aikomuksensa toteutetuksi. Kalat löntystelevät päivästä 
toiseen saamatta paljon aikaan, mutta harvoin ne saavat vaikeuksis-
taan naarmun naarmua. Ne ovat erittäin helliä - ehkä liiankin syliin-

tulevia. Ne ovat ihania kavereita peleissä ja leikeissä. Voit pitää tuntikaupalla hauskaa 
kalakoirasi kanssa - kumipallon, kepin tai yksinkertaisen lelun kanssa.

Sopivin koirakaveri: Vaaka tai Vesimies 

Paras ihmissuhde: kaikkiin koiraihmisiin 

Mieliväri: merenvihreä 

Onnennumero: 2 

Mieluisin ruoka: kerran kuussa kalakoirasi nauttisi mielellään kulhollisen luonnonriisiä 
keitettynä ja jäähdytettynä 

Inhottavinta: Kalakoirien on mahdotonta löytää maailmasta inhottavia asioita, sillä ne 
ovat niin ennakkoluulottomia. 

Ihanaa: vapaus rakastaa 

Ominaisuudet: aitous, hyvänluonteisuus, hämäryys. 


