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Puheenjohtajan palsta

Heippa kaikille
K

esä on jo menossa ja vuoden suurin
näyttely ja kisakausi on parhaillaan
menossa, toivottavasti ehdit kiireiden
keskellä vilkaista lehteämme.
Tänä keväänä olen saanut kuulla
punkeista. Niitä on jostain syystä tullut
suorastaan kasoittain. Muistathan suojata lemmikkisi punkkeja ja muita öttiäisiä
vastaan.
Tänä vuonna on SAPY:n 10. vuosipäivä,
mietinnässä on mitä ihmettä me järjestettäisiin, joten ideoita otetaan vastaan.
Mielellään järjestetään jotain sellaista,
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joka kiinnostaa jäsenistöä, joten ehdotuksia vaan kehiin.
Mietinnässä syyspäivät, joiden yhteydessä pidettäisiin 10-vuotisjuhla Spitz
Show.
Yhdistyksen puuhanaiset on aina vuodesta toiseen samat naamat ja niin mielellään nähtäisiin myös uusia naamoja
puuhanaisten tai miesten keskuudessa.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos yhdistystoiminta tai tapahtumien järjestäminen
sinua kiinnostaa.
Olen seurannut yhdistyksemme monen

rodun terveystilastoja, ja huomannut että
terveystilanne on huolestuttava.
Mikään ei varmaan meille kenellekkään
ole tärkeämpää kuin rakkaan lemmikkimme terveys. Viekää pikku ystävänne
tutkimuksiin, päällepäin ette voi nähdä,
jos koiralla on joku pielessä, se ei osaa
kertoa että sitä sattuu. Otetaan terveys
oikein sydämen asiaksi tänä vuonna.
Oikein hyvää kesää kaikille, näyttelyissä
ja tapahtumissa tavataan.
Terveisin Eija

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Suomen Saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n tarkoituksena on tehdä
saksanpystykorvia sekä eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen
harrastajat yhteen, ja järjestää tapaamisia, toimintaa ja koulutusta
kiinnostuneille.
❖❖Yhdistys julkaisee nettilehteä neljä kertaa
vuodessa.
❖❖Järjestetään kesä- tai syyspäivät
❖❖Järjestetään joukkotarkastus (silmät ja
polvet)
❖❖Jäsenet voivat laittaa Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy Ry:n kotisivuille
linkkinsä omille nettisivuilleen sekä pentuetiedot julkaistavaksi pentuelistalla.

❖❖Jäsenet voivat laittaa Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy Ry:n jäsenlehteen
koiransa ulkomaan näyttelyiden tulokset,
valioilmoitukset, ja joulutervehdyksensä
kuvineen, ilmaiseksi.
❖❖Järjestetään paras näyttelykoira-, paras
agilitykoira- sekä paras tokokoira -kilpailut,
joissa kolme parasta palkitaan, sekä tulokset julkaistaan jäsenlehdessä sekä Sapy:n
kotisivuilla.

Talousarvio vuodelle 2018
Tulot 2018		
Jäsenmaksut
2000,00
Tuotemyynti
150,00
muut mahdolliset tulot
390,00
Korkotulo
10,00

2550,00
		
Menot 2018
Vuoden koira palkinnot +
muut mahdolliset pokaalit ja ruusukkeet
Postituskulut
Kotisivut
Kopiointikulut
Kouluttajien kulut
Tilavuokrat
Matkakulut
Muut mahdolliset menot

900,00
250,00
300,00
100,00
350,00
150,00
250,00
250,00
2550,00
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Kasvattajan haastattelu – Damirazin

O

len Eija Tuominen ja asun tyttäreni
Jenitan, vävyni Kostin ja koirien
kanssa Hattulassa Hämeenlinnan
kupeessa maaseudulla, missä koirilla on
tilaa juoksennella.
Kasvatan koiria kennelnimellä Damirazin,
joka on myönnetty 30.11.2014. Kennelnimen olen valinnut silloisten koirieni kutsumanimien ensimmäisistä tavuista, eli se ei
tarkoita mitään ja juuri sellaisen halusinkin.
Olen aloittanut kasvatustyöni hovawarteilla, ensimmäinen pentueeni on syntynyt
1995, ja pentueita on ollut 39. Olen jo lopettanut rodun kasvatuksen 2011, jäljellä
on vielä kotona vahtikoira Mesi, joka on jo
veteraani-ikäinen vanha-piika.
Pidin useita vuosia Lopella koirahoitolaa,
missä olivat myös Lopen löytöeläimet. Silloin ihastuin mitteleihin, koska hoidossa oli
usein yksi aivan mahtava persoona.

Damirazin Halla Yön Huimapää

Damirazin Dynamiitti
BIS1 Unkerissa
Aloin suunnitella mittelspitzin hankkimista, silloin ei ollut montaa kasvattajaa. Otin
yhteyttä Elina Kulmalaan, ja odotuksen jälkeen sain 1998 elämäni koiran ”Pipsan” FIN
MVA EE MVA LV MVA EE VMVA LT VMVA
BALTJV-99 BALTV-01 BALTVV-07 BALTVV-09 EEV-00 EEVV-07 EEVV-08 Thomdy
Dom`s Teguila Sunrise, joka onkin ollut
kasvatukseni kulmakivi. Pipsalla on jälkeläisiä itsellään vain 10, mutta hän on isoäitinä
202 pennulle; melkoinen mummo siis.
Palveluskoirakasvattajana pidän hyvää
luonnetta ehdottoman tärkeänä jalostuskoiralle, ja Pipsalla sitä riitti vaikka pienelle
kylälle jakaa.
Toinen asia mistä en jalostustyössäni tingi
on terveys. Mikä onkaan tärkeämpää kuin
hyväluonteinen ja terve koira. Kauneuden
jalostaminen on helpointa, luonteen ja terveyden vaikeinta.
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Olen tuonut noin 22 koiraa ulkomailta,
toisista on ollut jalostukseen toisista taas ei.
Mitteleitä ja kleinejä, joita on käytetty jalostukseen olen tuonut 16, loput tuonnit ovatkin
toisen rotuisia. Uuden veren tuominen ulkomailta on tärkeää rodullemme, mutta paljon
tärkeämpää on katsoa hyvin tarkkaan mitä tuo.
Usein olen huomannut, että tuontikoiraa
käytetään jalostukseen koska se on tuontikoira, vaikka se ei olisikaan ”ihan” jalostustasoinen. Tämä on kuitenkin rodullemme
suuri halla.
Ulkomaalaisten kasvattajien kanssa pidän
jatkuvasti yhteyttä, kiitos facebookin olemassa
olon. Mitään ongelmia ei ole heidän kanssaan
koskaan ollut, mikä on todella hienoa.
Kennelissäni on ollut niin paljon BIS sijoituksia ja RYP sijoituksia että en voi edes kaikki
tässä mainita, vaikka kuinka haluaisin.
FI MVA arvon on Mittelspitzeissä ja
Kleinspitzeissä saanut 100 Damirazilaista
koiraa, vahvistetun C.I.B arvon on saanut
43 koiraa, itsellänikin 3 odottaa tällä hetkellä vahvistusta. TVA arvon on saavuttanut 3
mittelspitziä. Muita kasvattamiani rotuja en
ole tähän nyt jaksanut laskea.
Kennelini ehdottomasti kirkkain tähti on
vuosien varrella ollut jo edesmennyt C.I.B
POHJ MVA FIN MVA SE MVA DK MVA NO
MVA EE MVA LV MVA EE VMVA CZ MVA LT
MVA BY MVA 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 EEV13 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
VDHVSGLEI14 HRBVSG14 HeVW-15 VV-15
SEVV-15 EUVV-15 RIGAVW-15 PMVV-16
DKVV-16 SEVV-16 SEV-16 HeVW-16 VV-16
HeVW-17 Damirazin Dynamiitti, useita BIS
sijoituksia saanut koira.
Hienointa oli päästä Niitin mukana useana
vuonna champion&champion kutsunäyttelyyn,
siellä ei montaakaan mittelspitziä ole vuosin
varrella näkynyt
Kasvatustyössäni arvostan eniten luonnetta,
terveyttä ja hyvää rakennetta; niistä on hyvät
koirat tehty.
Jatkossa tulen kasvattamaan vähemmän,
mutta niin kauan kun jaksan, pari pentuetta
vuodessa on tavoite.
Kiitos kaikille kasvatin omistajille, olen teistä
niin niin ylpeä.
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Nauti kesästä turvallisin
mielin koirasi kanssa!
K
esä saapui toden teolla ja lämpö hellii
pitkän talven jälkeen. On kuitenkin
hyvä muistaa, että suvi tuo mukanaan
myös riskitekijöitä, joihin varautumalla vältetään pahimmillaan ikävätkin tapahtumat.
Kokosimme tietoiskun kesän yleisimmistä
ongelmista sekä toimintaohjeet näiden
varalle.
– Lämpöhalvaus on todellinen riski kesäaikaan. Erityisen herkkiä lämpötilan kohoamiselle ovat mm. lyhytkuonoiset koirat, pennut
sekä iäkkäät koirat, painottaa Kennelliiton
eläinlääkäri, ELT Liisa Lilja-Maula.
Jos liikaa kuumuus pääsee yllättämään,
siirrä lemmikki ensiapuna välittömästi pois
kuumasta tilasta ja viilennä mm. märillä
pyyhkeillä tai viileällä (ei jääkylmällä!) vedellä
ja tarjoa juotavaa. Ensiavun jälkeen lemmikki
on hyvä viedä eläinlääkärin tarkastettavaksi.
Muistathan myös, ettei koiraa saa koskaan
jättää kuumaan autoon, sillä myös tällöin
riskinä on lämpöhalvaus. Auton sisälämpötila kohoaa lämpimillä säillä varjossakin vaa-
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rallisen korkeaksi, eivätkä ikkunoiden auki
jättäminen tai varjoinen paikka estä auton
sisäilman kuumenemista. Koiran jättäminen
kuumaan autoon on eläinsuojelurikos.

Varovaisuutta myös
uintireissuille
Uiminen on kesän paras juttu myös monen lemmikin mielestä. Uidessa on kuitenkin
hyvä muistaa, että erityisesti tiivisturkkisille
roduille, joiden turkki ei ehdi kunnolla kuivua
uintien välissä, voi tulla niin sanottu hotspot eli märkäinen ihotulehdus. Tarkkaile
siis koirasi ihoa ja huolehdi mahdollisimman
hyvästä kuivaamisesta. Koiraa ei myöskään
pidä päästää uimaan veteen, jossa on sinilevää. Jos epäilet sinilevämyrkytystä, ota
yhteyttä eläinlääkäriin.

Punkit ja käärmeet riskinä
Punkkikausi on yllättävän pitkä ja huolel-

linen punkeilta suojautuminen on tärkeää
sekä lemmikin että muiden perheenjäsenten
terveyden vuoksi. Punkkien torjumiseen on
monia erilaisia valmisteita, joiden soveltuvuudesta ja käytöstä omalle koirallesi saat
tärkeää tietoa eläinlääkäriltäsi ja apteekeista. Jokailtainen punkkisyyni onkin hyvä tehdä joka tapauksessa alueilla, joilla punkkeja
esiintyy paljon. Näin punkkien sekä koiriin
että ihmisiin levittämien tautien riskiä voidaan vähentää.
– Kyyn purema voi olla hengenvaarallinen
koiralle. Alueilla, joilla kyiden tiedetään viihtyvän, tuleekin olla valppaana. Jos kuitenkin
kyy pääsee puremaan koiraa, tärkeintä on
pitää koira tai kohta, johon purema on tullut,
mahdollisimman paikoillaan, jotta myrkky
ei pääse leviämään, muistuttaa Lilja-Maula.
Pureman saanut koira kannattaa kantaa
autoon, jos se vain on mahdollista, ja viedä
välittömästi eläinlääkäriin.

Evira tiedottaa

E

viran penikkatautitutkimuksissa on
varmistunut penikkatauti koiralla
Pirkanmaalla. Koiraa oli tutkittu esinahan tulehduksen vuoksi. Koira on tuotu
Suomeen alkuvuodesta ja sillä on ollut
kontakteja muihin maahan tuotuihin koiriin.
Evira suosittelee kaikkien koirien rokottamista säännöllisesti penikkatautia, parvoa, tarttuvaa maksatulehdusta ja rabiesta
vastaan.
Mikäli koiralla epäilee penikkatautiin viittaavia oireita, koira tulisi viedä tarkempiin
eläinlääkärin tutkimuksiin.

Penikkatauti
Penikkatauti (canine distemper, CD) on
morbilliviruksen (paramyksovirus) aiheuttama tarttuva tauti. Taudille herkkiä eläimiä
ovat koirat sekä monet muut kotieläimet ja
luonnonvaraiset eläimet, kuten fretit, minkit,
ketut ja supikoirat. Tauti ei tartu ihmiseen
eikä kotikissoihin.

Oireet
Eri eläinlajien herkkyys sairastua penikkatautiin vaihtelee. Taudin oireet vaihtelevat
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lievästä vakavaan. Monet koirista voivat olla
oireettomia, kun taas freteillä kuolleisuus voi
olla jopa 100 prosenttia. Taudin itämisaika
on useimmiten 1-2 viikkoa.
Taudin oireita ovat mm. kuume, sierainja silmävuoto, ruokahalun heikkeneminen,
oksentelu, ripuli ja apeus. Vakavassa yleisinfektiossa eläimellä yleiskunto heikkenee ja
eläimillä voi olla keuhkokuume sekä keskushermosto-oireita. Keskushermosto-oireet
voivat ilmetä kuukausia tartunnan jälkeen
ilman muita oireita. Joskus koirilla esiintyy
eriasteisia iho-oireita, esimerkiksi anturoiden
ja kirsun liikasarveistumista.

Taudin määritys
Tartunta voidaan todeta limakalvojen sivelynäytteistä tai elimistä ruumiinavauksen
yhteydessä. Virus osoitetaan esimerkiksi
molekyylibiologisilla menetelmillä (pcr-testi).
Verinäytteestä voidaan osoittaa viruksen aiheuttamat vasta-aineet.

Leviäminen
Virusta erittyy eniten sairaan eläimen
hengitystie-eritteisiin. Virus leviää eläimestä

toiseen pääasiallisesti aerosoli- ja pisaratartuntana. Virus voi tarttua myös välillisesti
sairaan koiran eritteiden saastuttamien
tarvikkeiden tai pintojen kautta. Tartunnan
saanut eläin erittää virusta yleensä 1-2 viikkoa, mutta eritysaika voi olla huomattavasti
pidempikin.
Virus säilyy huoneenlämmössä useita
tunteja, mutta matalissa lämpötiloissa (0-4
°C) jopa viikkoja. Virus tuhoutuu UV-valon,
lämmön ja normaalien desinfektioaineiden
vaikutuksesta.
Rokotetulta emolta ternimaidossa saadut vasta-aineet suojaavat pikkupentuja
2-3 kuukauden ikään saakka. Rokottamattomassa populaatiossa kaikki eläimet ovat
alttiita tartunnalle.

Ehkäisy
Taudin vastustaminen perustuu säännölliseen ja kattavaan rokottamiseen, jolla
varmistetaan paitsi yksilön suojaaminen tartunnalta, myös riittävä laumaimmuniteetti.
Riittävä laumaimmuniteetti suojaa myös
rokottamattomia, taudille herkkiä yksilöitä.
Lähde; https://www.evira.fi

Jalokiviä ja ruusuja

N

yt on kesä. Jos sitä ei huomaa siitä
että saa taas kerätä koiran turkista
punkkeja, niin viimeistään siitä kun
lenkit alkaa olla alle puolen tunnin mittaisia.
Nämä toukokuun helteet on ollu ainakin
mulle ja Aavalle liikaa. Vesipulloa saa kantaa
molemmille ihan joka paikkaan. Päivän paras
hetki on kuuden aikaan aamulla; ilma on
viileä, kävely ei ole tuskaa ja Aava jaksaa
haistella lähiympäristön koirien viimeisimmät kuulumiset. Ei pitäis valittaa, mutta voisi
silti edes joskus olla sopivaa.
Ollaan taas koitettu uimista, se kun ei
vaan innosta Aavaa. Viimeksi päästiin jo
sen verran syvälle, että mahakarvat kastui
(siihen ei kyl paljon vaadita, kun ne roikkuu
melkein maassa…). Jotenkin ajattelin, että
kyllähän se nyt mun perässä tulee järveen,
kun muutenkin tulee AINA perässä, ihan
JOKA paikkaan, mutta ei… Ehkä mun koi-

rani ei vaan ole uimari, sillä on muutenkin
niin paljon kissamaisia piirteitä :D
Tässä ollaan myös pikkuhiljaa tutustuttu
tulevaan hoitopaikkaan, jos vaikka kesälomalla pystyn irtautumaan Aavasta edes
vuorokaudeksi ja käydä jossain reissulla ilman koiraa. Kai me ollaan kiinnytty puolin
ja toisin ihan yhtä paljon. En ihan kenelle
vaan antais Aavaa hoitoon, eikä se ketä vaan
hyväksy lähelleen, joten ei ihan helppoa
aina ole hoitopaikkojen suhteen, onneksi
niitä tarvitaan todella harvoin, jos koskaan.
Aava on vasta kaks kertaa karannut hoitopaikan pihasta pyörätielle haukkumaan ohi
meneviä pyöräilijöitä :D
Pyöräilijät... ne todellakin ovat ilmestyneet
katukuvaan. Kaikki menee hyvin niin kauan
kun ne ei pääse yllättämään meitä.
Samalla odotellaan molemmat innolla

Kirjoittaja on reilu kolmekymppinen
jääräpäisen, mutta niin suloisen mittelin omistaja. Päivätöissä vääntää
ilmoituksia, taittaa sanomalehtiä ja
aikakauslehtiä, vapaa-ajan viettää
koiransa kanssa. Tämän lehden ulkoasu on myös hänen käsialaansa.
Inhoaa väkivaltaa eläimiä kohtaan,
Volvoja ja hämähäkkejä.

reissua mökille, siellä saa taas juosta vapaana pihalla niin paljon kuin jaksaa ja haukkua
ihan niin paljon kuin huvittaa ihan koska
vaan. Eikös se ole jokaisen mittelin unelma :)
Toivotellaan Aavan kanssa oikein ihanaa
kesää kaikille koirille, koiraihmisille ja koiramielisille!
Satu
Aavan lonkkakuvat tulivat
Kennelliitosta lausunnolla B/C.

Käytiin Aavan kanssa jäätelöllä, eihän näitä helteitä muuten kestä. Kuva: Samuli
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Aineistopäivämäärät
SAPY ry julkaisee sähköistä
jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.
• Ulkomaan näyttelytulokset
• Valioilmoitukset
• Muut harrastustulokset
• Kennel-ilmoitukset
• Juttuja
• Kuvia
Materiaalin voit lähettää osoitteeseen
sapy.jasenlehti@gmail.com

Lehden ilmestymisaikataulu
sekä aineistopäivät 2018:
• Lehti 1/18 - Maaliskuu
Aineisto 21.2.mennessä, LEHTI ILMESTYY 3/2018
• Lehti 2/18 - Kesäkuu
Aineisto 22.5. mennessä LEHTI ILMESTYY 6/2018
• Lehti 3/18 - Syyskuu
Aineisto 21.8. mennessä LEHTI ILMESTYY 9/2018
• Lehti 4/17 - Joulukuu
Aineisto 27.11. mennessä LEHTI ILMESTYY 12/2018

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.com
Hallituksen jäsenet

Muut jäsenet

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Eija Tuominen
sapy.puheenjohtaja@gmail.com

Marika Koivisto, sihteeri
Anna-Kaisa Jyrkkänen
Sonja Nyman
Jaana Kuisma
Arto Niemi
Marja Niemi, varajäsen
sapy.hallitus@gmail.com

Toiminnantarkastajat
Jenita Tuominen
Marika Ahtaanluoma, vara

Rahastonhoitaja, jäsensihteeri,
varapuheenjohtaja
Tarja Nieminen
sapy.jasensihteeri@gmail.com

Kotisivujen päivitys
Anna-Kaisa Jyrkkänen
sapy.webmaster@gmail.com
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Lehtitoimikunta
Tarja Nieminen
Marja Niemi
sapy.jasenlehti@gmail.com

