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Kannen kuvassa Nonita Enkelin Unelma
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Ulkoasu: Satu Rosenblad
satu.rose@gmail.com • 2018

Uusia valioita

Nonita Enkelin Unelma
Liettuan muotovalio Druskininkai 3-5.8.2018
Suomen Muotovalio 1.9.2018, Kihniö

"Hymyn"Tannies Creeks Once
a Upon a Time first show tour.
Benelux Junior Winner 2018
World Junior Winner 2018
Balttian Junior Winner 2018
Liettuan junior champion
Estonian junior champion
Netherlands junior champion
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Lecibsin Theme Song in
Amsterdam
Benelux veteran winner 2018
WDS Maailman Veteraani
Voittaja 2018
Hollannin veteraani muotovalio
BALTWW-18

Xerxes Vyzel
Maailman Voittaja 2018
Liettua Muotovalio
Suomen Muotovalio

Damirazin Halla Yön Hengetär
Benelux Veteran Winner 2018
ROP-veteraani
WDS Maailman Veteraani
Voittaja 2018 ROP-veteraani
Hollannin veteraani muotovalio
BALTWW-18

4 | Sapyn Sanomat

Damirazin Jäätynyt
Kyynel
Benelux Winner 2018
WDS Maailman
Voittaja 2018 cacib,
2x cac
Hollannin Muotovalio
BALTW-18

Damirazin
Firaabeli
BALTW-18

Damirazin Öisin Tähtipoika
FI MVA 5.4.2018
LT MVA 9.4.2018
LV MVA 11.4.2018
EE MVA 25.7.2018
BALT MVA 25.7.2018
Kuva: Tarja Nieminen
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Damirazin Henkien Kätkemä
( FI,SE,EE,LV,LT.BALT MVA)
C.I.B 29.3.2018
Xena Kihniö 1.9.jpg
Kuva: Tarja Nieminen

Damirazin Ihmeen Lumottu
Miekka
Tallinnan voittaja 2018
14.4.2018
Latvian voittaja 2018 9.6.2018
Benelux voittaja 9.8.2018
rudolf Kihniö 1.9.jpg
Kuva: Tarja Nieminen
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Lakisääteinen koirien tunnistusmerkintä
ja rekisteröinti lisäävät sekä koirien että
ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta

M

aa- ja metsätalousministeriö kertoi
15.8. hallituksen sopimista muutoksista eläinten hyvinvointilain
esitykseen. Suomen Kennelliiton, eläinsuojelutahojen, viranomaisten ja eläinlääkäreiden laajasti peräänkuuluttamasta koirien
tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä
tullaan vihdoin säätämään laissa.
Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti
sisällytetään maa- ja metsätalousministeriön
tiedotteen mukaan eläinten tunnistamislainsäädäntöön. Ministeriön teettämä selvitys
tunnistusmerkintärekisterin perustamisesta
valmistuu syksyllä.
– Koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on säädetty lähes kaikissa muissa
Euroopan unionin jäsenmaissa, ja on upeaa,
että tämä erittäin tärkeä ja laajasti peräänkuulutettu asia on viimeinkin edennyt. Ilman
tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä tietoa
koiran alkuperästä, myyjästä tai välittäjästä,
omistajasta, kasvatusoloista, terveydentilasta tai luonteesta ei ole kirjattuna minnekään.
Yhdessä ne ovatkin kuin koiran sosiaaliturvatunnus, jotka tuovat turvaa sekä koirille
että ihmisille niin ennaltaehkäisevästi kuin
ongelmatilanteissa, Suomen Kennelliiton
hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen
kiittelee.
Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti edistävät eläinten hyvinvointia hyvin laaja-alaisesti.
Ne tukevat puuttumista koirien laittomaan
maahantuontiin ja pentutehtailuun, kun
valvonnan työkalupakin vahvistumisen lisäksi tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin
puuttuminen antaa koiranostajille vahvan
signaalin siitä, että kaikki ei ole kunnossa.
Lisäksi eläinten hyvinvointilakiin esitetty
eläinten hallitsemattoman lisääntymisen
valvonta on erittäin vaikeaa, jos koirat eivät
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ole yksilöllisesti tunnistettavissa. Rekisteröimättömien koirien hyvinvointia ja jalostusta
on mahdotonta valvoa.
Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti parantavat myös löytökoirien asemaa, kun koiran
omistaja on parhaimmillaan mahdollistaa
selvittää heti. Tällöin voidaan välttyä säilöönotolta ja joissain tapauksissa myös lopetuksilta. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti
edistävät myös koirien hyvää huolenpitoa
ja puuttumista koiran ongelmakäytökseen.
Ne parantavat sekä koirien että ihmisten
turvallisuutta myös tautien ehkäisyssä ja
jäljittämisessä.

Kennelliitolla valmius
osallistua rekisterin
perustamiseen
Tilastokeskuksen vuoden 2016 kuluttajatutkimuksen mukaan Suomessa on noin 700
000 koiraa. Laskettuna koiran 10 vuoden
odotetulla elinajalla, Suomen Kennelliiton
koirarekisterissä on näistä yli 530 000 koiraa.
Varsinaisen sukupolvia kattavan rotukoirien
kantakirjarekisterin lisäksi Kennelliitolla on
tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteri, johon voi kirjata sekarotuisen tai ulkomailta
tuodun koiran. Tässä niin sanotussa FIXrekisterissä on jo yli 16 000 koiraa. Kennelliitolla on valmius osallistua myös virallisen
rekisterin perustamiseen.
Kaikkiaan Kennelliiton koirarekisteriin on
kirjattu 2,1 miljoonan koiran tiedot 1940-luvulta alkaen. Sähköisen koirarekisterin toteutti vuonna 2008 ohjelmistoyhtiö Prettybit

Projects Oy, jonka osakekannan Kennelliitto
osti vuonna 2016. PrettyBit Projectsilla on
yhteensä kuusi työntekijää Tampereella ja
Espoossa. PrettyBit Projects tuottaa myös
muut Kennelliiton sähköiset palvelut, kuten
koirien terveys-, koe- ja näyttelytuloksia sisältävän kaikille avoimen jalostustietojärjestelmän, kansainvälisestikin kysytyn onlinetulospalvelun ja Omakoira-järjestelmän.
– TUPAS-tunnistautumiseen perustuvalla
koirarekisterillä on vahva tietoturva. Kennelliiton nykyisen rekisterin laajentaminen
kattamaan kaikki koirat olisi teknisesti toteuttavissa varsin pienellä järjestelmämuutoksella, kertoo PrettyBit Projects Oy:n toimitusjohtaja Juha Tenhunen.
Vuonna 2015 valmistuneen Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) selvityksen mukaan Euroopan eri maissa virallinen rekisteri on toteutettu eri tavoin. Pohjoismaista
pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti
on ollut Tanskassa pakollista jo vuodesta
1993. Rekisteriä ylläpitää yhdistys. Ruotsissa koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti
on ollut lakisääteistä vuodesta 2001 ja siitä
vastaa Jordbruksverket.
– Valtakunnan tasolla päätetään rekisterin sisällöstä, ylläpitäjästä ja kustannuksista
myös omistajalle. Uuden rekisteröintijärjestelmän rakentamisen sijaan olisi kaikkien
kannalta kustannustehokasta hyödyntää
olemassa olevaa järjestelmää. Jäämme
mielenkiinnolla odottamaan ministeriön
selvityksen valmistumista, Lehkonen toteaa.
Eläinten hyvinvointilaki on siirtymässä
eduskunnan käsittelyyn alkusyksystä. Lain
on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021
maakuntauudistuksen yhteydessä. Lakia
tarkentavien asetusten valmistelu aloitetaan
ministeriön mukaan tänä vuonna.

Terveys

Koiran nivelrikon tunnistaminen
Nivelrikko on yleinen sairaus

A

rviolta noin 20 % koirista sairastaa
nivelrikkoa – suurikokoiset koirat
ovat sille alttiimpia kuin pienet.
Nivelrikonaiheuttaman kroonisen kivun oireet tulevat usein esiin vanhemmilla koirilla,
mutta se ei kuulu normaaliin ikääntymiseen.
Taustalla on jokin nivelen epänormaalius,
kuten löysyys, nivelpintojen yhteensopimattomuus, epätasainen rasituksen jakautuminen tai jokin vaurio, joka johtaa ajan kuluessa nivelruston vähittäiseen hajoamiseen
ja krooniseen tulehdukseen. Tavallisimpia
nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat luustonkasvuhäiriöt (esim. lonkkaniveldysplasia, kyynärnivelen kasvuhäiriöt) ja polven
etummaisen ristisiteen repeäminen sekä
polvilumpion sijoiltaanmeno, joiden kaikkien syntyyn vaikuttaa myös koiran perimä.
Vammaperäisistä syistä tavallisimpia ovat
nivelensisäiset murtumat.

Nivelrikko aiheuttaa
kroonista kipua
Koiran liikkumishalu, seurallisuus ja ruokahalu muuttuvat kivun seurauksena. Koirasta
voi tulla väsynyt, syrjäänvetäytyvä ja äreä.
Selvimmin nivelrikkokipu näkyy kuitenkin
koiran liikkeiden jäykkyytenä, liikkumishaluttomuutena ja ontumisena. Koira ei pysty
hyppäämään tai kiipeämään yhtä vaivattomasti kuin ennen. Oireet tulevat usein selvemmiksi rasituksen jälkeen. Eläinlääkäri
tutkii koiran ja tarvittaessa koiran aristama
nivel röntgenkuvataan. Röntgenkuvassa voidaan nähdä nivelrikolle tyypilliset muutokset,
kuten luupiikkien esiintyminen. Jollei koiraa
hoideta, oireet voimistuvat vähitellen rustovaurion pahenemisen ja nivelen jäykistymisen
seurauksena, jolloin koiran liikkumisesta tulee
entistä vaikeampaa. Nivelrikkoa ei voida parantaa, mutta koiran kipua voidaan hoitaa ja
joissakin tapauksissa on mahdollista korjata
tilannetta kirurgian avulla.

Nivelruston vaurio johtaa
nivelrikkoon
Nivelrikon kehittyminen alkaa luiden päitä
suojaavan nivelruston vauriosta. Niveleen
kehittyy tulehdusreaktio ja muita kivuliaita
muutoksia, kuten nivelkapselin paksuuntuminen ja luupiikit, jotka johtavat jatkuvaan
kipuun ja nivelen jäykistymiseen. Nivelrikko
voi esiintyä missä tahansa nivelessä, mutta
koiralla tavallisimpia ovat lonkka-, kyynär-,
polvi-, olkanivelen ja selän alueen nivelrikot.

KOIRAN KIVUN MERKKEJÄ
• Ontuminen ja/tai jäykkyys
• Liikkumishaluttomuus/ei mielellään leiki eikä lähde lenkille
• Vaikea nousta ylös makuulta, kulkea portaita, hypätä autoon tai sohvalle
• Nuolee tai puree itseään
• Vetäytyy omiin oloihinsa, nukkuu enemmän
• Heikentynyt ruokahalu
• Lisääntynyt rauhattomuus, puuskutus
• Välttelee koskettelua, käyttäytyy aggressiivisesti
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Ylipaino pahentaa nivelrikon oireita, jolloin koira on laihdutettava. Koiraa liikutetaan
sen verran, kuin sen vointi kulloinkin sallii.
Hyvä lihaskunto ja nivelten liikkuvuuden
säilyminen ovat nivelrikkopotilaan hyvinvoinnille tärkeitä. Liiku koiran kanssa useita
lyhyitä lenkkejä päivässä pehmeällä alustalla, ja jos mahdollista anna koiran uida.
Juokseminen polkupyörän perässä tai esteiden hyppiminen eivät ole nivelrikkoiselle
koiralle soveliasta liikuntaa. Kotona koiralle
annetaan pehmeä makuualusta. Liukkaiden
lattioiden peittäminen matoilla helpottaa
jäykkä- raajaisen ystävän liikkumista ja
ylösnousua levon jälkeen. Jos portaiden
nousu tai autoon hyppääminen aiheuttaa
ongelmia, koiralle tarjotaan avuksi ramppi,
jota pitkin sen on helppo nousta ylös ja
laskeutua alas. Akupunktiota, hierontaa ja
fysioterapiaa voidaan myös käyttää apuna
nivelrikkopotilaan hoidossa ja näitä palveluja on nykyisin tarjolla eri puolilla maata.
Kirjoittaja Vetcare

Elämää koiran kanssa

Koiran eroahdistus
E
roahdistus on yksi yleisimmistä koirien
käytösongelmista. Ongelmakoirakouluttaja Jaana Koukkula kertoo, miten
opettaa lemmikki viihtymään kotona.
Eroahdistuneen koiran omistaja saattaa
olla haukunnasta täysin tietämätön, kunnes
naapuri huomauttaa asiasta.
– Eroahdistuksen hoito saattaa olla pitkäkestoinenkin prosessi, jossa edetään
vaiheittain koiran edistymisen ehdoilla.
Kun omistajat sitoutuvat käytösongelman
hoitoon, hoitoennuste on yleensä hyvä, kertoo ongelmakoirakouluttaja Jaana Koukkula Evidensia Oulusta.
Hänen mukaansa lemmikin ei-toivotun
käyttäytymisen aiheuttaja voi olla hyvinkin
pieni asia tai tilanne, jota omistaja ei tule
edes ajatelleeksi.

Käytösterapiasta apua
eroahdistukseen
Koiran eroahdistuksen hoito perustuu systemaattiseen ja johdonmukaiseen harjoitteluun. Omistajan on tiedettävä mitä tekee
ja miksi. Kaikkein tärkeintä eroahdistuneen
koiran koulutuksessa on johdonmukainen
omistajan ja koko perheen käyttäytyminen
ja toiminta erilaisissa arjen tilanteissa.
– Epävarma koira tarvitsee omistajan,
johon se voi turvata ja luottaa hankalissa
tai pelottavissa tilanteissa, Koukkula muistuttaa.
Eroahdistuksen hoidossa omistajan ensimmäinen tehtävä on opettaa koira rauhoittumaan.
Rauhoittumisharjoitukset kannattaa aloittaa kotona sisätiloissa. Rauhassa ja paikoillaan makaavaa koiraa palkitaan makupaloilla
ja kehuilla. Palkitsemisen kohteena ei ole

9 | Sapyn Sanomat

niinkään paikalla makaaminen, vaan koiran
rauhallinen käytös. Makupala annetaan koiralle sen tassujen väliin lattialle, ei suoraa
suuhun.
Tämän jälkeen jokaiselle koiralle on laadittava yksilöllinen harjoitusohjelma, jonka
avulla eroahdistusta lähdetään purkamaan
ja koiraa aletaan opettaa rauhalliseen yksinoloon.

Jokainen koira on yksilö ja näin ollen myös
syyt eroahdistukseen ja sen ilmenemiseen
ovat yksilölliset. Yhtä ja oikeaa ohjetta eroahdistuksen hoitoon ei ole olemassa, vaan
jokaisen koiran tilanne on mietittävä ja koulutusohjeet laadittava aina erikseen.
– Liian nopea eteneminen tai vääränlaiset
harjoitukset voivat johtaa eroahdistuksen
pahenemiseen.

Näillä vinkeillä apua yksinolo-ongelmiin
• Tee lähdöstäsi ja paluustasi mahdollisimman rauhallinen. Älä hyvästele tai
tervehdi koiraa suurieleisesti. Jos koirasi
on kovin energinen kotiin palatessasi,
teetä sillä jokin pieni tehtävä kuten istuminen tai vain katsekontaktiharjoitus
ja anna sen jälkeen palkaksi puruluu.
Tämän jälkeen rapsuttele koiraasi vasta,
kun olet tehnyt hieman kotiaskareita ja
koirasi on rauhallinen.
• Kierrätä vanhoja vaatteitasi. Laita vaatteet yöksi sänkyysi, ja viimeisenä kotoa
lähtevä levittää vaatteet asunnon eri
huoneisiin tai koiran pedille. Kerää kotiin
palatessasi vaatteet koiran huomaamatta ja laita ne taas yöksi sänkyysi. Näin
tuoksusi pysyy huoneistossa pidempään
lähtösi jälkeen.
• Väsytä koira ennen yksin jäämistä.
Pitkä, rauhallinen lenkki tai aivojumppa tarjoavat koiralle puuhaa ja saattavat
helpottaa yksin jäämistä. Anna koirasi
kuitenkin rauhoittua noin 20 minuutin
ajan ennen lähtöäsi.
• Älä ruoki koiraa juuri ennen lähtöäsi.
Ruoki koira ruokakupista yli 20 minuuttia
ennen lähtöäsi ja vastaavasti vähintään

20 minuuttia kotiinpaluusi jälkeen.
• Kierrätä leluja. Jätä koiralle kerrallaan
korkeintaan kahdesta neljään lelua, joilla
se voi leikkiä. Laita muut lelut kaappiin
ja vaihda leluja viikon välein. Näin koirallasi säilyy mielenkiinto eikä leluista
tule liikatarjontaa.
• Jätä radio päälle. Radio peittää rappukäytävästä tai ulkoa kantautuvia ääniä. Paras radiokanava on puhekanava:
rauhallinen puhe ja musiikki rauhoittavat
koiraa.
• Älä rankaise koiraa eroahdistuksesta.
• Älä siivoa sotkuja koiran nähden. Jos
koira on jo sisäsiisti, sen sotkuja ei kannata siivota lemmikin nähden. Siirrä siis koira ensin pois tilasta joko ulos tai toiseen
huoneeseen ja siivoa vasta sen jälkeen.
Näin siivoamisesta ei tule koiralle kivaa
leikkiä, eikä se saa sotkuista tai tuhoista
haluamaansa huomiota.
• Liikkumatilan rajaaminen kannattaa
miettiä jokaisen koiran kohdalla erikseen.
Koiran sulkeminen pieneen kuljetushäkkiin tai muuhun pieneen tilaan työpäivän
ajaksi on kuitenkin eläinsuojelulain nojalla kiellettyä.

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.

Jalokiviä ja ruusuja

Tervetuloa syksy!
K
esä oli hyvin kuuma ja paljon uutta
tuli koettua. Ensimmäinen lomaviikko oltiin vaan kotona ja harjoiteltiin
ottamaan rennosti. Toisella lomaviikolla
suunnattiin kohti uusia seikkaluija KeskiSuomeen mökille. Tällä kertaa vuokrattiin
asuntovaunu, kun mökki oli niin täys ja siellä
oli myös kissa, jonka kanssa Aava ei vaan
tule toimeen.
Ensimmäinen yö vaunussa oli aika haastavaa, sitä oikeaa nukkumapaikkaa ei vaan
millään löytynyt. Onneksi otin kotoa muutaman ylimääräisen tyynyliinan mukaan niin
Aava sai sitten sellaisen päällä nukuttua,
sängyssä kun oli liian kuuma.
Aamulla oli mukava vaan avata ovi ja Aava
paineli pissalle pusikkoon, isommalle hädälle piti kuitenkin lähteä tien toiselle puolelle
tai ainakin painella ihan tontin rajoille. Eihän
sitä nyt omalle pihalle :)
Kyllä sitä näin kaupunkilaisena arvostaa
ihan eri tavalla maaseudun rauhaa ja vapautta, mutta kyllä sitä kaipasi myös lopulta
kotiin. Aava tosin olis ehkä voinut jäädä
sinne iäksi vahtimaan ja tarkkailemaan :) On

Mökillä vaan oltiin ja pelattiin pallon kanssa.
se hyvä, että on koira jota voi ihan rauhassa pitää vapaana ja se pysyy siinä lähellä,
yleensä liiankin lähellä...
Kuvathan kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa, joten tässä meidän kesä kuvina:

Toisinaan vaan otettiin rennosti
kotona lelujen kanssa.
Uiminen
ei ole
se paras
juttu,
mutta
kahlattiin
kuitenkin.

Kesän
makuja :)
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Elämää asuntovaunussa.

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 4/18 - 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

