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MITTELEIDEN ERIKOISNÄYTTELY 2018
Erikoisnäyttely 18.2.2018 Suomen Seurakoirayhdistys ry:n päänäyttely - Rotujärjestön 95-vuotis juhlanäyttely SSKY on Mittelspitzien Rotujärjestö
Lahti - Messukeskus Salpausselänkatu 7, Lahti
myös pennut 5-7 kk ja 7-9 kk ja jälkeläisluokat sisänäyttely - arvostelut alkavat klo 10
Ilmoittautuminen
22.1.2018 mennessä osoitteella: SSKY:n erikoisnäyttely 2018, PL 267, 45101 Kouvola
Netti-ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: arkisin klo 10-12 ja 18-20 p. 040 -7070 509 tai tmi.bebops@gmail.com
Muut tiedustelut: Erika Häkkinen p. 045-1144954 e-mail greatflames@gmail.com ja ssky.erkkari@gmail.com
Ilmoittautumismaksut:
34 €. Saman omistajan 2. jne koira, pennut ja veteraanit 29 €. Yli 10-vuotiaat veteraanit, veteraaniluokkaan ilmaiseksi. Tilille: FI61 5132 0520 0267 33, viite 2008.
Palkintotuomarit:
FCI 1:
katalonianpaimenkoira, polski owczarek nizinny, schapendoes, serra de airasinpaimenkoira Saija Juutilainen
bergamasco, ceskoslovensky vlcak, karpaattienkoira, kroatianpaimenkoira, lancashirenkarjakoira, mallorcanpaimenkoira, owczarek podhalanski, romanianpaimenkoira, saarloos wolfhund ja slovakiancuvac Hilkka Salohalla
maremmo-abruzzese Jari Laakso
pyreneittenpaimenkoirat Paula Heikkinen-Lehkonen
valkoinenpaimenkoira Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 2:
bukovinankoira, estrelanvuoristokoirat, karstinkoira, pyreneittenkoira, tornjak ja tosa Paula Heikkinen-Lehkonen
aidi, alentejonkoira, anatoliankoira, broholminkoira, castro laboreironkoira, dogo argentino, fila brasilero, hollannin rottakoira, itävallanpinseri, kanariandoggi, mallorcandoggi, shar pei, sao miguelinfila, tanskalais-ruotsalainen pihakoira ja urugyan cimarron Jari Laakso
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FCI 5:
eurasier Tanya Ahlman-Stockmari
islanninkoira ja lunnikoira Saija Juutilainen
alaskanmalamuutti, amerikanakita, buhund, grönlanninkoira, kaanaankoira, korean jindokoira, meksikonkarvatonkoirat, perunkarvatonkoirat, thaimaanpystykorva ja thai
ridgeback Hilkka Salohalla
mittelspitz muut värit Kirsi Honkanen
grosspitzit, mittelspitz musta, ruskea & valkoinen, volpino italiano Esa Ruotsalainen
akita, hokkaido, kainkoira, kishu, shiba ja shikoku Unto Timonen
FCI 6:
rhodesiankoira Unto Timonen
pesukarhukoira Jari Laakso
FCI 9: kromföhrlander Paula Heikkinen-Lehkonen
Varalla kaikille roduille Paula Heikkinen-Lehkonen
Ryhmäkilpailut:
Näyttelyn kaunein pentu Unto Timonen
Paras jälkeläisluokka Saija Juutilainen
Paras kasvattajaluokka Saija Juutilainen
Näyttelyn kaunein veteraani Tanya Ahlman-Stockmari
Näyttelyn kaunein Paula Heikkinen-Lehkonen
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UUSIA VALIOITA
Latvian veteraanimuotovalio
Damirazin Halla Yön Hengetär
Ventspitls 09.09.2017

LV JMVA BALT JMVA
Xesxes Vyzel
Ventspils latvia
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LV MVA
Damirazin Caikkein Komein
Ventspils Latvia 09.09

LV MVA
Damirazin Lumienkeli
Ventpils 10.09.2017
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MITEN JOUDUIMME MITTELI KIERTEESEEN
Ajattelin hieman kertoa meidän tarinaa siitä kuinka yleensä koiranäyttelyharrastukseen päädyimme ja siitä miten mitteli kierteeseen
jouduimme.
Olemme Arto ja Marja Niemi ja asustamme Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella , Nurmon kaupunginosassa. Tällä hetkellä perheeseemme kuuluu mittelit; Rudolf( Damirazin Ihmeen Lumottu Miekka), Xena ( Damirazin Henkien Kätkemä) , Oiva ( Damirazin Öisin Tähtipoika) ja Kattiparka Reiska ( 15 v).
Koiranäyttelyharrastuksen aloitimme v.2000. Olimme sitä ennen n. 15 vuotta viettäneet poikiemme harrastuksissa pääasiassa pesäpallon parissa; isäntä toimien eri joukkueiden valmentajana ja minä huoltojoukoissa, lisäksi toimimme isännän kanssa pesäpallotuomareina( puusilmätuomari tuttu sana meille) eri sarjatasolla. Sitten pojat kasvoivat
ulos harrastuksista ja meillä meni yksi kesä että vaan ihmettelimme ,että mitä sitä oikein keksisi, kun kesät yleensä olivat menneet leireillä ja pelimatkoilla.
En vieläkään tiedä miten kummassa keksimme ottaa näyttelykoiran . Meillä oli kyllä ennestään koiria, mutta vain ihan kotikoirana. No meille sitten tuli nöffi, jonka kanssa
aloimme kiertää näyttelyissä, sitten tuli taas nöffi, joka myös kiersi näyttelyissä ja vielä yksi nöffi, eli meillä oli 4 nöffiä, joista kolmen kanssa käytiin näyttelyissä. Pikku hiljaa
vanhuus ja vakavat sairaudet alkoivat vaivata osaa nöffeistä ja lopuksi meille jäi vain Saara nöffi, jonka kanssa sitten oikein urakalla kiersimme ympäri maita ja mantuja.
Olimme aina haaveilleet , että joskus meille vielä tulee uros nöffi, no sittenhän meille sellainen tuli Ilpo nimeltään. Olimme tarkkaan valinneet pennun tutkien terveystilastot
ym, kaiken piti olla kunnossa ja pentutarkissakaan ei mitään ongelmia. Ilpon ollessa puolivuotias aloin ihmetellä pennun liikkeitä ja eläinlääkärin tarkastuksessa todettiin
molemmissa polvissa patella luksaatiot. Siitä siitä sitte molempien polvien leikkaus ja kuntoutus. Kaikki näytti taas hyvältä, käytiin näyttelyissä ym. Koitti kuitenkin se päivä,
jolloin Ilpolta meni ristiside poikki toisesta polvesta ja lääkäri totesi, että toisesta polvesta menee muutaman kuukauden sisällä. Tiesin mitä oli odotettavissa, leikkaukset, kuntoutukset, lääkitykset ja todennäköisesti elinikäinen lääkitys ja koira oli vasta 1,5 kk. Kasvattaja oli heti sitä mieltä, että koiran parempi päästä pois. Mietimme kuitenkin eri
vaihtoehtoja, mutta eräs nöffi ihminen sanoi, että kannattaa todella miettiä, että onko koiran elämä elämänlaadun kannalta hyvää jatkuvassa kivussa ja lääkiytyksessä ja varomisessa. Päädyimme tekemään raskaan päätöksen ja samalla päätimme, että nyt ei enää ikinä uutta koiraa.
Sitten koitti päivä, jolloin eräs koiraihminen paikallisessa Prismassa tuumasi, että nyt minun olisi otettava uusi koira tai muuten itken silmäni kipeäksi.
No sitten alkoi mietintä rodusta,tuttavilla oli mitteleitä ja heidän kanssaan oltiin rodusta juteltu. Ongelmana oli se, että meillä oli aina ollut mustia nöffejä ja Kattiparkakin on
musta, eli mittelin pitää olla myös musta ja poika. Eipä siinä mitään, aloimme tsekata mustien mittelien kasvattajia ja tutkia terveystilastoja. Soitto yhdelle kasvattajalle ja hän
ilmoitti, että häneltä juuri viimeinen musta poika lähtenyt maailmalle, käski soittamaan Damirazin kenneliin, että siellä voisi olla. Soittelin sitten Damirazin kenneliin Eijalle,
pitkään siinä poristiin ja sovittiin, että isäntä käväisee pentua katsomassa. Isäntä kävi ja Eija laitteli kuvia tulemaan ja me olimme ihan myytyjä pennun ihanuudesta. Mutta
kasvattajatätsy oli tarkka siitä, minkälaiseen kotiin pennun antaa;kuten hyvän kasvattajan kuuluukin olla ja halusi tavat myös minut.
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Minä sitten junalla täältä Pohjanmaalta porhasin etelään ja isäntä haki minut asemalta( isäntä oli etelässä töissä) ja suunnistimme kohti Damirazin kenneliä. Hieman todella
jännitti mitä kasvistätsy minusta tuumaa.
Heti kun tapasin Eijan eka kerran, totesin, että tästä varmaan selvitään,suoranluontoinen ihminen,kuten minäkin.
Siinä sitten pentua ihasteltiin ja todettiin ,että tämä lähtee meille, jos vaan Eija minut hyväksyy. Muistan kuinka minua tentattiin monesta asiasta, esittelin jopa kuvan kera meidän n.400 neliön koiratarhaa. Hassua näin jälkeenpäin ajatellen.
Lähtiessä kysyin Eijalta, että hyväksyykö hän minut pennulleen omistajaksi, johon Eija suorasukaisesti vastasi, että jos hän ei olisi jo puhelimessa saanut minusta hyvää käsi
tystä, niin en olisi pihan portista pihaan päässyt. Totesin, että näemmä minutkin hyväksytään pennun omistajaksi, isäntä oli testin jo selvittänyt aiemmin.
Tässä alkua meidän mittelikierteeseen, jatkoa seuraa myöhemmin.
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HEIJASTIMET
Illat pimenee, ja heijastinta taas tarvitaan. Tilata voit vaikka et olisikaan Sapyn jäsen.
MYYNNISSÄ heijastimia 2,50 € / kpl +postituskulut 2,50 € (useampikin tulee samoilla kuluilla)
Tilaukset tarjaliisa.nieminen@gmail.com
Tuotekuvaus: CE En13356 hyväksytty pehmoheijastin. Yksittäispakattu, mukana kiinnitys, palloketju ja CE info
Koko: Noin 61x65 mm
Maksu etukäteen yhdistyksen tilille Osuuspankki FI72 5680 0020 2274 56
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KYNSIEN LEIKKUU
Kuinka usein kynnet pitää leikata?
Koiran kynnenkasvun nopeus on yksilöllistä. Tähän vaikuttaa koiran saaman liikunnan määrä ja laatu. Paljon monipuolisessa maastossa vapaana liikkuva koira kuluttaa kynsiään enemmän kuin lyhyitä hihnassa tehtäviä lenkkejä tekevä koira. Koiran kynnet on hyvä tarkistaa viikoittain harjauksen yhteydessä. Kynnet leikataan aina tarpeen vaatiessa. Toisilla koirilla leikkausväli on viikko - toisilla pari kuukautta.
Kuinka paljon kynnestä leikataan?
Kynnestä leikataan kärki pois maksimissaan siihen saakka kunnes kynnen sisällä tuntuu pehmeämpi kohta - kohdassa tulee kynnen sisällä myös tummempi kohta vaalein
reunuksin näkyviin. Kannattaa leikata mielummin liian vähän ja useammin kuin liian paljon kerralla. Liian pitkäksi kasvaneissa kynsissä myös ydin on kasvanut pitkälle, jolloin kynnestä ei saa leikata heti paljoa pois. Kynttä kannattaa jättää noin milli kynnen ytimen päälle suojaksi. Ydin vetäytyy noin viikossa taaksepäin, jolloin kynttä voi taas
lyhentää. Joillakin koirilla leikkauskohta on todella helppo arvoida (= terävä osuus kynnen päästä pois) toisilla kynsi on tasapaksua, jolloin kannattaa leikata pienissä paloissa
ja pysähtyä kun tulee tuo vaalea kohta näkyviin tai jos kynsi on vaalea katsoa kynnen sivusta, missä kohtaa ydin on ja jättää millin vara.
Milloin kynnet ovat liian pitkät?
Kynnet ovat jo selvästi liian pitkät, jos ne osuvat maahan koiran seistessä tasaisella lattialla. Jos kynnet ovat jo niin pitkät että koiran ranteet ovat vääntyneet, kannattaa kynnet
käyttää eläinlääkärillä näytettävänä. Tarvittaessa ne leikataan rauhoituksessa. Näin pitkäksi niitä ei koskaan saisi päästää!
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Mitä ongelmia aiheutuu liian pitkistä kynsistä?
Liian pitkät kynnet voivat aiheuttaa tassujen vääntymisen väärään asentoon ja jopa kynsien kasvamisen ihon sisälle, varsinkin etukannusten, jotka eivät kulu luonnollisella
tavalla. Kynnet voivat myös liian pitkinä haljeta tai katketa. Myös ydin kynnen sisällä kasvaa liian pitkäksi, jolloin kynnen lyhentäminen hyvän mittaiseksi osoittautuu
hankalaksi. Nämä kaikki aiheuttavat koiralle kipua.
Mikä on hyvä kynsien leikkausasento?
Makuasia. Pienet koirat ja pennut olen ottanut syliini niin, että ovat selällään ja leikannut kynnet sylissäni niin, että toinen käsi pitää koiran ja tassun tukevasti paikallaan .
Omat aikuiset koirani olen opettanut etutassujen kynsiä leikatessa istumaan ja takatassujen kynsiä leikatessa seisomaan. Mikäli koirani ovat väsyneitä kun leikkaan kynnet,
niin koira makoilee yleensä kyljellään. Mikäli vieras koira ei siedä kynsien leikkausta, nämä on leikattu niin, että avustaja pitää koiran kyljellään maassa ollen koiran selkä
puolella ja pitäen alemmista tassuista kiinni ylempien jalkojen sisäpuolelta. Samalla hän kykenee pitämään koiran pään paikallaan ja estämään koiran pääsyn rimpuilemalla
pois. Toinen pitää tukevasti tassusta kiinni ja leikkaa kynnet. Koiraa kehutaan koko ajan sen ollessa rauhassa ja tilanteesta yritetään tehdä koiralle mahdollisimman mukava.
Tarvittaessa käytetään kuonokoppaa, jotta koira ei uhkailemallakaan pääse pois. Yleensä nämä koirat ovat oppineet kahdella - kolmella leikkauskerralla, että kannattaa vain
rauhoittua ja odottaa rauhassa lopuksi saatavaa herkkua.
Miten leikkaaminen tapahtuu?
Kynttä voi leikata vinottain puolelta toiselle pieninä paloina siihen saakka kunnes kynnen sisällä tuntuu pehmeämpi kohta - kohdassa tulee myös vaaleampi kohta näkyviin.
Tätä enempää ei koskaan saa leikata!
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Aluksi voi leikata vain yhden kynnen päivässä ja näin totuttaa koiraa tassujen käsittelyyn. Välillä voi ottaa koiran tassun käsiin ja pidellä sitä muuten vain tukevasti ja silitellä
kynsiä. Kynsiä leikatessa tärkeintä onkin pitää tassusta tukevasti kiinni, ettei koira pääse riuhtaisemaan tassua irti kädestä ja siten aiheuttamaan vahinkoa itselleen.
Jos kynsien leikkaaminen pelottaa itseä, kynnet voi myös viilata ihmisten varpaankynsien viilaamiseen tarkoitetulla tehokkaalla viilalla.
Mitä tehdä, jos leikkaa kynnestä liikaa?
Liian lyhyeksi leikattu kynsi tai katkennut kynsi ei vaadi yleensä erityistoimenpiteitä. Jos siis osut suoneen, älä säikähdä, sillä kynnen päästä tulee yllättävän paljon verta. Paina
päätä hetkisen sormella, jolloin verenvuoto tyrehtyy. Älä koskaan lopeta hoito-operaatiota tähän, vaan ole edes leikkaavinasi muita kynsiä. Koiran voi myös laittaa esimerkiksi
kylpyhuoneeseen siksi aikaa, kun kynsi vuotaa, jottei haavaan mene roskia ja puhdistus on helppoa. Kannuskynnen katkettua voi jalan ympärille laittaa kevyen siteen kunnes
haava ei ole enää vuotoherkkä. Kynsien leikkaamista ei siis kannata lopettaa tähän, vaan edes näytellä leikkaavansa, jotta koiralle ei jää tilanteesta huonoa muistoa.
Millaiset ovat hyvät kynsisakset?
Markkinoilla on olemassa erilaisia kynsisaksia. Pääasia on, että leikattava määrä on helppo arvioida, sakset helppo käyttää ja terävät. Itse pidän eniten Miller’sin saksista, jotka
ovat osoittautuneet todella kestäviksi. Kannuskynsien leikkaamiseen, jotka ovat jo menneet rullalle, kannattaa käyttää jyrsijöiden kynsien leikkaamiseen tarkoitettuja saksia,
sillä kynnen pujottaminen saksen väliin ei enää tuossa vaiheessa onnistu.
Kirj. Camilla Peura
http://www.koirakoulukompassi.com/artikkeleita/terveys/kynnenleikkuu/
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Ilmoitusluontoista
Aineistopäivämäärät
SAPY ry julkaisee sähköistä jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.
- Ulkomaan näyttelytulokset - Valioilmoitukset
- Kennel-ilmoitukset		
- Juttuja		

- Muut harrastustulokset
- Kuvia

Lehden arvioitu ilmestymisaikataulu sekä aineistontoimituspäivät:

Lehti 4/17 - Joulukuu, viikko 50
Aineisto 7.12.2017 mennessä
Materiaalin voit lähettää osoitteeseen sapy.jasenlehti@gmail.com.
Terveisin: Lehtitoimikunta
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