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Ruokavirasto varoittaa koiranomistajia
koiria Norjassa tappaneesta taudista

R

uokavirasto on julkaisi 6.9.2019 tiedotteen, jossa se suosittelee
välttämään mahdollisuuksien mukaan koirien tuontia Norjasta
Suomeen sekä koirien viemistä Norjaan. Syynä on Norjassa tällä
viikolla havaittu, useiden koirien kuolemiin johtanut tauti, jonka
alkuperää ei vielä tunneta.
Suomen Kennelliiton Norjan Kennelliitolta saamien tietojen
mukaan norjalainen eläinsairaala raportoi tämän viikon keskiviikkona koirien vakavasta taudista. Sairastuneita koiria on noin
30-40. Seitsemän koiran on vahvistettu kuolleen, mutta viestimien
mukaan kuolleita koiria on enemmän, jopa 20. Toistaiseksi ei ole
varmaa, liittyvätkö kuolemantapaukset toisiinsa tai onko kyse
tarttuvasta taudista. Taudin oireena on voimakas verinen ripuli.
Osa koirista on myös oksentanut. Koirien vointi on heikennyt
nopeasti. Kaikki tautiin sairastuneet koirat eivät ole kuolleet.
Kolmelle kuolleelle koiralle on tehty ruumiinavaus ja näytteet
on lähetetty analysoitavaksi Norjan eläinlääketieteelliseen instituuttiin. Ruumiinavauksen tulokset antavat toivottavasti tietoa
mahdollisista taudinaiheuttajista ja taudin itämisajasta. Tuloksia
odotetaan tänään perjantaina tai viimeistään maanantaina.
Ruokaviraston mukaan Suomessa ei ole havaittu toistaiseksi
viitteitä vastaavasta epidemiasta. Virasto seuraa Norjan tilannetta
ja tiedottaa tarvittaessa asiasta lisää.
Norjan Kennelliitto on toistaiseksi perunut kaikki jäsenyhdistystensä järjestämät koiratapahtumat tulevana viikonloppuna.
Tautitilanteen kehittymistä seurataan tarkasti yhteistyössä Norjan
eläinlääketieteelliseen instituutin ja Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa.
Suomen, Ruotsin ja Tanskan Kennelliitot ovat kieltäneet Norjassa asuvien koirien osallistumisen näiden maiden kokeisiin,
kilpailuihin ja näyttelyihin toistaiseksi. Suomen Kennelliitto arvioi
tilannetta uudelleen ensi viikon alussa.
Kennelliiton näyttelypalveluista vastaava tytäryhtiö Showlink
Oy on tavoittanut eilen kaikkien tulevan viikonlopun koiranäyttelyihin Suomessa ilmoitetut Norjassa asuvat koirien omistajat ja
tiedottanut heille Suomen Kennelliiton päätöksestä. Kennelliiton
toimisto on informoinut tilanteesta kaikkia tulevan viikonlopun
näyttelyjärjestäjiä sekä kokeiden ja kilpailuiden ylituomareita.

– Toivomme, että tilanteesta saadaan lisää tietoa viimeistään
maanantaina. Norjassa on hyvin asiantuntevia eläinlääkinnän
ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset selvittää, mistä taudista
on kyse. Myötätuntoni on norjalaisten koiranomistajien puolella. Koiran menettäminen yllättäen vakavan taudin seurauksena
on raskasta, tietää Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri
Lehkonen.
Vaikka Suomessa ei olekaan havaittu vastaavaa epidemiaa kuin
Norjassa, on koiraharrastustapahtumissa hyvä noudattaa varovaisuutta, sillä aina kun koolla on paljon koiria, on mahdollista,
että ne tartuttavat toisen toisiinsa tauteja. Koiran kuonokontaktia
tuntemattomiin koiriin kannattaa välttää.
Koiran rokotusten voimassaolo ja loishäädöt on hyvä tarkistaa,
vaikkei osallistuisikaan koiratapahtumiin. Tietoa Kennelliiton
rokotusmääräyksistä löytyy verkosta. Rokotuksista ja loishäädöistä saa lisää tietoa myös eläinlääkäreiltä. On myös tärkeää
pitää koiran hyvästä peruskunnosta huolta riittävällä liikunnalla
ja sopivalla ruokinnalla, jotta koiralla säilyy mahdollisimman
hyvä vastustuskyky erilaisiin tauteihin.
– Kaikkien koirien ja ihmistenkin turvallisuutta edistäisi se,
että kaikki koirat olisi tunnistusmerkitty ja rekisteröity. Näin koiranomistajat tavoitettaisiin mahdollisissa eläintautitautitilanteissa
nopeasti, Lehkonen painottaa.
Suomen noin 700 000 koirasta lähes 75–80 prosenttia koirista
on tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä. Luku on kansainvälisesti
verrattuna korkea. Myös monirotuisen tai rekisteröimätön koira
kannattaa tunnistusmerkitä ja ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintä- eli FIX-rekisteriin. Ohjeet siitä, miten tämä tehdään,
löytyvät Kennelliiton verkkosivuilta.
Norjan tilanne on herättänyt Kennelliiton tapahtumia järjestäviltä ja jäseniltä paljon kysymyksiä. Kysymyksiä vastauksineen on
kerätty omalle verkkosivulleen: https://www.kennelliitto.fi/tietoameista/uutiset/kysymyksia-ja-vastauksia-norjan-tautitapauksista.
Sivua päivitetään sitä mukaa kun olennaista tietoa ilmenee ja
vastauksia saadaan.
Lähde: Kennelliitto

Tuomari haastattelussa

Puhelinhaastattelussa tuomari Arvid Göransson, Ruotsi
Kerro itsestäsi:
Olen Arvid Göransson ja olen kotoisin
Jämtlannista. Olen syntynyt 1950. Kodissamme on aina ollut koiria. Kun synnyin
meillä oli jämtlanninpystykorva. Äiti kertoi, että ollessani 3-4 viikon ikäinen kyseinen koira ”adoptoi” minut ja vahti minua
kaiken aikaa.
Koirat ovat aina kuuluneet elämääni. Aiemmin kasvatin koiria mutta kasvatuksen
lopetin 1998 sen aiheutettua ristiriitaisuuksia tuomarointiin. Minulla on ollut jämtlanninpystykorvia ja gordoninsettereitä
minulla on ollut 20 vuotta. Vapaa-aikanani
käyn metsästämässä, hirvi-, riista-, ja lintumetsällä.

Mihin FCI-ryhmiin sinulla on
oikeudet?
Minulla arvosteluoikeudet kaikkiin koiriin
ryhmissä 1, 5,6,7,8 ja 10. Ryhmässä 2 palveluskoirat ja pienet ruotsalaiset (lukumäärältään) rodut sekä ryhmästä 4 mäyräkoirat.

Mitä katsot ensimmäisenä
koirassa?
Mittasuhteet ja ilmeen. Kokonaisuutta.

Tuomaroitko paljon
ulkomailla?
Tänä vuonna käyn tuomaroimassa ulkomailla 10-12 kertaa, joista suomessa 4 kertaa.

Haluatko lähettää
terveisiä/palautetta
näytteilleasettajille?
(tässä kysyttiin nimenomaan rakentavaa
palautetta)
Esimerkkinä labradorinoutaja; no, joskus
kun pitäisi katsoa koiran hampaat niin koiralle annetaan lihapulla ja se ei ole oikein
hyvä juttu. Samoin kun esitetään koira, niin
pidetään herkkua kädessä ja nostetaan käsi
rinnalle, jolloin koiran mittasuhteet vääristyvät, kun koira katsoo ylös eikä eteen.
Haastattelu ja suomennos
Marja-Liisa Riikonen
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Maailmalla Menestyneitä
Damirazin Legendaarinen Leidi  

2.6.2019 ROP-Pentu
7.6.2019 JUN ERI1 jcac ROP-junior ROP  
8.6.2019 JUN ERI1 jcac ROP-junior ROP Grand
Prix Slovakian junior Winner 2019
9.6.2019 Eri1 sa, pn1 jun.serti, Derby Winner
2019, Rop-junior ja ROP
Slovakian JunioriValio  
16.6.2019 Eri1 Rop-Juniori, ROP ja Austria
Juniori Winner 2019   

Damirazin Legendaarinen Leidi

Pärnu International dog show 6.7.2019,
Judge: Galyna Kalinichenko, Ukraine, Ex 1 CQ BF1
BJ Jun CERT BOS,
Eestin Juniori muotovalio  ja 7.7.2019 Judge:
Marko Lepasaar, Eesti Ex 1 CQ BF1 BJ Jun CERT
BOS ja 6.7.2019
Speciality Show for German Spitzes, Judge
Kirsi Honkanen Ex 1 CQ BF1 BJ Jun CERT BOS,
BIS-2 Juniori, sekä Pari kilpailussa BIS 2 pari
Damirazin Legendaarinen Leidi & Damirazin
Lumen Luoma
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Koirat hyötyvät koiraperäisistä
maitohappobakteereista
Suoliston hyvinvoinnissa
maitohappobakteerien
lajikohtaisuus on valttia

I

hminen ei valitse itselleen apteekin lemmikin hoitovalmisteiden puolelta omaan
käyttöön maitohappobakteereita, miksi siis käyttää koiralle mitään muuta kuin
koirien omista bakteerikannoista eristettyä
ja kehitettyä koirien maitohappobakteerivalmistetta?
Koiranmaitohappobakteerikantojen olemassaolo huomattiin 80-luvulla. Suomessa
ollaan edelläkävijöitä koirien hyödyllisten
maitohappobakteerikantojen tutkimisessa
ja kartoittamisessa. Vetcaren mikrobiologi
Shea Beasley teki väitöskirjansa eläinten

maitohappobakteereista ja niiden hyödyntämisestä. Aito kiinnostus johti laajempaan
koiran maitohappobakteerikantojen kartoittamiseen.
Koirien suoliston normaalia mikrobistoa
tukevia kantoja on nyt pystytty tunnistamaan, eristämään ja hyödyntämään tuotekehityksessä. Samalla on selvinnyt, miksi
toinen koira on varsinainen teräsvatsa, kun
taas toisilla tuntuu vatsa olevan löysällä
tämän tästä. Koirien näytteistä on saatu
selville, että näillä teräsvatsaisilla koirilla

löytyy yhtä tärkeää maitohappobakteeria
suolistostaan, kun taas toisilla niitä on
vähän tai niitä ei ole laisinkaan (Beasley
ym 2006).

Koiran maitohappobakteerit
koirilta koirille
Aiemmin käytössä olleet koirien maitohappobakteerivalmisteet ovat sisältäneet
pääsääntöisesti ihmisperäisiä tai muista
eläinlajeista peräisin olevia bakteerikantoja.
Jokaisella lajilla on kuitenkin omat kantansa, jotka parhaiten täyttävät lajikohtaiset
tehtävät suolistossa. Koirien lajikohtaisten
hyödyllisten maitohappobakteerikantojen
tunnistaminen on johtanut meillä Suomessa maailman laajuisesti ainutlaatuiseen
ratkaisuun tasapainottaa koiran suoliston
toimintaa.
Hyödyllisiä koiran maitohappobakteerikantoja on eristetty terveiltä koirilta
ja niitä on hyödynnetty koiran omassa
Canius® -maitohappobakteerivalmisteessa.
Canius® sisältää kolmea koirista eristettyä
hyödyllistä maitohappobakteerikantaa ja
antamalla niitä koirille, joiden suolistossa
niitä ei ole tai määrä on vähäinen, saadaan
niiden määrää suolistossa lisättyä ja tuettua
suoliston normaalitoimintaa (Manninen
ym 2006).

Koiran maitohappobakteerit
– herkät hyvinvoinnin
puolustajat
Maitohappobakteereilla on tärkeä rooli
osana suoliston mikrobistoa. Ne osallisSapyn Sanomat | 5



tuvat esimerkiksi ruoan hajottamiseen,
mm. rasvojen pilkkomiseen ja vitamiinien
tuottamiseen sekä myös tärkeään yhteistyöhön terveen vastuskyvyn ylläpitämisessä
yhdessä limakalvon epiteelisolujen ja immuunipuolustukseen kuuluvien solujen
kanssa. Hyödylliset koiran maitohappobakteerikannat myös vievät suotuisaa elintilaa
haitallisilta bakteereilta. Voisi todeta, että
suolistossa tontteja on rajoitetusti; mitä
useampaa asuttaa hyödyllinen bakteeri,
sen vähemmän jää tilaa haitallisille (Grzeskowiak ym 2015).
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Maitohappobakteerit ovat kuitenkin
herkkiä ja niitä menetetään helposti. Siinä missä antibioottikuuri tepsii koiran
haitallisiin bakteereihin, tuhoaa se myös
hyödyllisiä suolistobakteereita. Maitohappobakteerien tasapaino voi myös järkkyä
esimerkiksi ruokinnan muutoksien yhteydessä ja jopa koiralle stressaavat tilanteet
voivat herkillä yksilöillä vaikuttaa niiden
toimintaan. Maitohappobakteereita tulee
siis nauttia säännöllisesti ja tärkeää on saada niitä riittävän pitkään antibioottikuurien
jälkeen sekä muutostilanteissa.

Koiran maitohappobakteerit
vatsaa kuormittaviin
tilanteisiin
Koiran suoliston mikrobien tasapaino voi
järkkyä monesta syystä. Suolistoa kuormittavia tilanteita tulee vastaan ihan normaalissa koiran arjessa ja toisaalta myös
normaaliarjen muutoksissa. Koirat ja niiden suoliston mikrobit, ovat yksilöllisiä
kyvyssään sietää stressitekijöitä. Tästä johtuu erot siinä, kuinka hyvin koiran vatsan
toiminta ja sitä kautta vastustuskyky kestää
kuormitusta. Osaan tilanteista omistaja voi
tuoda helpotusta tukemalla suoliston tasapainoa maitohappobakteerikuurilla jo
ennakolta.
Useaa koiraa vaivaa aika ajoin ripuli.
Koiramaailman kulinaristien mieltymykset ovat kovin erilaiset kuin meidän
ihmisten. Lenkillä saattaa supernopea
herkuttelija löytää omistajan huomaamatta vastustamattoman herkun, joka
todellisuudessa on pilaantunutta ruokaainesta ja se päätyy kuormittamaan suoliston mikrobistoa. Yksilöllisesti koirat
saattavat olla myös herkistyneitä tietyille
ravintoaineille, jotka saattavat aiheuttaa
suoliston ärtymystä ja löysävatsaisuutta.
Gómez-Gallego ym. (2016) havaitsivat
tutkimuksissaan, että maitohappobakteereista Lactobacillus-kannat lyhensivät ripulista toipumiseen kuluvaa aikaa
koirilla. Toisaalta ne myös vähensivät haitallisten mikrobien määrää suolistossa.
Parhaimmillaan Lactobacillus-kannat
toimivat hyvinvoivan suoliston peruspilareina – ehkäisten täten ennalta myös
suolistovaivoja. Pitkittyneessä ripulissa on
aina oltava yhteydessä eläinlääkäriin sekä
koiran nesteytyksestä on huolehdittava.



Kiusalliset ilmavaivat
Usein ilmavaivojen syy on paksusuoleen päässyt osittain pilkkoutumaton
ruokasula, jota suolen bakteerit käyttävät hyväkseen muodostaen mm.
kaasuja. Mikäli suoliston mikrobisto
on tasapainossa, näin ei yleensä pääse
tapahtumaan, sillä ruoka pilkkoutuu
jo ohutsuolessa tehokkaammin.
Vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen (Gómez-Gallego ym. 2016)
osallistuneiden lemmikkikoirien
omistajat raportoivat vähentynyttä
kaasunmuodostusta ja oksentelua
koirilla, jotka saivat koirista eristettyjä maitohappobakteereita (Lactobacillus-kantoja) verrattuna koiriin,
jotka eivät saaneet koiraperäisiä maitohappobakteereita.

Antibioottikuurit
ja koiran
maitohappobakteerit
Tietyt lääkekuurit ovat välttämättömiä
ja purevat hyvin haitallisiin bakteereihin, mutta valitettavasti myös herkkiin
ja hyödyllisiin suolistobakteereihin. Siksi
onkin erittäin suositeltavaa käyttää maitohappobakteereita antibioottikuurin jälkeen korvaamaan menetettyjä suoliston
hyviä bakteereja. Antibioottikuurin aikana syntynyt tyhjä tila täyttyy suolistossa
olevista mikrobeista, mahdollisesti myös
antibioottiresistenteistä eli antibiooteille
vastustuskykyisistä bakteerikannoista. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suoliston
bakteerikanta saattaa kaventua jopa vuosiksi antibioottikuurin jälkeen (Harmoinen
ym 2004). On myös tiedossa se, että maitohappobakteerit heikentävät ei-toivottujen
bakteerien mahdollisuutta lisääntyä suolistossa (Grzeskowiak ym 2014).
Koiran maitohappobakteerivalmistetta
suositellaan annettavaksi vähintään kuukauden ajan antibioottikuurin jälkeen.
Tällöin koiran luontainen bakteerikanta
pääsee hakemaan tasapainoaan uudelleen.
Maitohappobakteereita voi toki antaa myös
antibioottikuurin aikana, mutta parhaimman hyödyn niistä saa, kun niitä käyttää
vasta antibioottikuurin jälkeen, sillä osa
maitohappobakteerikannoista tuhoutuu
antibioottikuurin aikana, kuten esimerkiksi Lactobacillus-kannat.

Muutokset koiran elämässä
Toinen koira rakastaa seikkailua ja uusia
asioita, toiselle koiralle kaikki muutokset
ovat kuormittavia ja sitä kautta vaikuttavat
koko koiran hyvinvointiin suolistoa myöten. Matkustaminen, uuteen hoitopaikkaan
meno tai vaikka remontointi omassa kotiympäristössä saattavat pistää koiran vatsan
koetukselle.
Nämä ovat usein tilanteita, jotka ovat
ennakolta tiedossa ja omistajan tietäessä

koiransa olevan herkkä, näihin voi varautua ennakolta ja ottaa tueksi maitohappobakteerikuurin. Ihmisille suositellaan
maitohappobakteerikuurin aloittamista
joitakin päiviä ennen matkustamista ja
muita mahdollisia muutoksia ympäristössä
ja ruokavaliossa.
Tässä asiassa ihmisen ja koiran suoliston mikrobiston toimintaa pätevät samat
säännöt.

Koiran ruokavalion
muutokset
Koiran maitohappobakteerit ovat oman
alansa spesialisteja eli ne tottuvat käsittelemään juuri sitä ruokaa, jota koira syö.
Maitohappobakteerit ovat myös hieman
hitaita mukautumaan uuteen, joten tästä
syystä nopeat muutokset koiran ruokavaliossa saattavat pistää koiran vatsan sekaisin. Siksi ruokinnanmuutosten yhteydessä
olisi hyvä antaa koiralle maitohappobakteereita jo joitain päiviä ennen ruoan vaihtoa
ja jatkaa maitohappobakteereiden antoa
viikon ajan.

Pennut ja tiineys
Samoin kuin meillä ihmisillä myös eläimillä on havaittu suoliston mikrobiston
alkavan kehittyä jo sikiön ollessa kohdussa.
Tällöin eläinlajista riippuen emon tietyt
bakteerit kulkeutuvat sikiöön istukan kautta. Varhaisessa vaiheessa saadut hyödylliset
mikrobit asuttavat pienen eläimen suoliston tehokkaasti ja positiivisesti vaikutukset
näkyvät läpi koiran elämän (Rautava ym
2012, Jaber Alipopour ym 2018).
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Muun muassa rusko- ja punakärpässieni ovat koiralle myrkyllisiä.

Myrkkysienet, tammenterhot ja hirvikärpäset

Syksyn metsälenkkien
riskit koiralle

S

yksyn tullen puista tippuvat hevoskastanjat ja tammenterhot voivat näyttää
makupaloilta uteliaille koirille, samoin
kuin metsässä kasvavat sienet. Tammenterhot, hevoskastanjat ja monet sienet voivat
kuitenkin olla koiralle myrkyllisiä, eli koiranomistajan tulee olla tarkkana syksyn
kävelylenkeillä ja tarkkailla, että koira ei
syö mitään maasta löytämäänsä.

Koirille vaarallisia
myrkkysieniä Suomessa:
Punakärpässieni
Ruskokärpässieni
Pantterikärpässieni
Valkoinen kärpässieni
Kavalakärpässieni
Suippumyrkkyseitikki
Korvasieni

Varo koiralle
myrkyllisiä sieniä
Syksyllä moni ottaa koiran mukaan sienimetsään ja koiran voi jopa kouluttaa
etsimään esimerkiksi kanttarelleja. Mutta
osa sienistä on myrkyllisiä koirille, joten
sienimetsällä tulee olla tarkkana - varsin-

Hirvikärpäset imevät vain hirvien
verta, mutta ne saattavat puraista
myös koiraa.

kin, jos koiralla on tapana
syödä kaikkea maasta löytämäänsä.

Myrkkysienen
aiheuttamat oireet

Hevoskastanjat voivat aiheuttaa myrkytysoireita,
mikäli koira pääsee syömään niitä suuren määrän.
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Koiralle myrkylliset sienet
voivat aiheuttaa vatsavaivoja ja muita myrkytyksen
oireita ja muutamat sienilajit
ovat suorastaan tappavia ja
voivat johtaa koiran menehtymiseen. Osa sienistä
on niin myrkyllisiä, että
pelkkä sienen nuoleminen
voi riittää aiheuttamaan
myrkytyksen oireita.
Myrkytyksen oireet riippuvat sienilajista, mutta

yleisimpiä oireita ovat oksentelu ja ripuli.
Jotkut oireet voivat ilmetä vasta muutaman
päivän kuluttua.
Jos epäilet, että koirasi on syönyt myrkyllisiä sieniä, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin. Jos mahdollista, ota mukaasi sieni tai
kuva sienestä, jota epäilet tai tiedät koirasi
syöneen.
Hyvä perussääntö on, että mikäli sieni on
ihmiselle myrkyllinen, se on myös koiralle
myrkyllinen.

Tammenterhot voivat
vaurioittaa maksaa ja
munuaisia
Tammenterhot sisältävät tanniinia, joka
saattaa suurina määrinä aiheuttaa koirille myrkytysoireita. Koirien tanniinin
sietokyky on yksilöllistä; kaikki koirat eivät saa oireita ja myrkytykset ovat hyvin
harvinaisia.



Myrkytyksen oireet
Muutama yksittäinen tammenterho aiheuttaa koiralle useimmiten vain lievää pahoinvointia, mutta suuria määriä syönyt koira
voi alkaa oksentelemaan tai ripuloimaan.
Mahdolliset myrkytyksen oireet ovat yksilöllisiä: jotkut koirat oireilevat rajusti, toiset
taas eivät lainkaan.
Ensimmäiset myrkytyksen oireet ovat,
että koira oksentaa, vaikuttaa apealta ja
kieltäytyy syömästä. Sen seurauksena koira
kärsii usein ummetuksesta, jota seuraa 2-10
vuorokauden kuluttua tervamainen ripuli.

Hevoskastanjat
Hevoskastanjat voivat aiheuttaa myrkytysoireita, mikäli koira pääsee syömään niitä
suuren määrän.
Tyypillisiä myrkytysoireita ovat lisääntynyt syljeneritys, oksentelu, ruokahaluttomuus ja ripuli sekä erilaiset hermostooireet ja apaattisuus. Tammenterhot ja
hevoskastanjat voivat olla pienille koirille
vaarallisia myös kokonsa vuoksi, sillä ne
voivat aiheuttaa suolitukoksen.

Hirvikärpäset – riesa niin
ihmisille kuin koirillekin
Hirvikärpäsiä esiintyy eniten elo-syyskuun aikana ja ne ovat yleinen riesa
metsäalueilla, joissa on hirviä tai muita
hirvieläimiä. Hirvikärpäset etsivät nimensä mukaan isäntäeläimekseen hirviä,
mutta ne saattavat lentää myös koiran

Jos lenkin jälkeen
koira oksentaa, ripuloi
tai vaikuttaa muuten
huonovointiselta,
kannattaa ottaa
yhteyttä eläinlääkäriin
turkkiin isäntää etsiessään.
Hirvikärpäset imevät vain hirvien verta,
mutta ne saattavat puraista myös koiraa.
Herkille yksilöille puremat voivat aiheuttaa

allergisen reaktion, tyypillisesti kutisevan
ihoreaktion. Toisinaan hirvikärpäset saattavat myös tiputtaa siipensä lennettyään
koiran turkkiin luullen löytäneensä hirven
koiran sijaan.
Osa punkkikarkotteista karkottaa myös
hirvikärpäsiä, mutta koiran turkki kannattaa käydä läpi aina metsälenkin jälkeen, jos
alueella on hirvikärpäsiä. Varsinkin siipensä pudottaneita hirvikärpäsiä voi olla vaikea
huomata käymättä turkkia huolellisesti läpi.
Lähde; Agria https://www.agria.fi

Sapyn Sanomat | 9

Jalokiviä ja ruusuja

Kirjoittaja on reilu kolmekymppinen
jääräpäisen, mutta niin suloisen
mittelin omistaja ja kahden tytön
äiti. Päivätöissä vääntää ilmoituksia,
taittaa sanoma- ja aikakauslehtiä,
vapaa-ajan viettää koiransa kanssa.
Tämän lehden ulkoasu on myös
hänen käsialaansa.

Aava mökkeilemässä.

K

esä alkaa olla lopuillaan ja viime päivinä ollaankin nautittu jo hieman
viileämmistä ilmoista, pidemmistä
lenkeistä ja käyty sienessäkin. Aava rakastaa metsäreissuja, viihtyisi vaikka kuinka
kauan haistelemassa ja juoksemassa siellä.
Ja mukavaahan se on itsellekin hengähtää
hetki metsän rauhassa.
Tänä kesänä Aava lomaili vajaan viikon verran Keski-Suomessa mökillä, ja
siellä vasta riemua riitti, kun sai vapaana
juoksennella. Ihan täysillä ei kuitenkaan
lomailtu, vaan melkein koko ajan piti tarkasti vahtia puutarhaletkua ja kottikärryn
rengasta, tiedä mitä ne olis tehnyt ilman
Aavan valvovaa silmää… Mäkäräisistä oli
hieman harmia, mutta muuten oli oikein
hauskaa ja ilmatkin oli hyvät.
Kotona Aavalla olikin tärkeä tehtävä kesälomalla: työnjohtaja. Seinät kaipasi uutta
pintaa, niin tokihan Aavan piti tarkkailla
tilannetta sikari ( =puruluu) suussa, antaa
tarvittaessa ohjeita ja toisinaan piti vahtia
imuria, ettei se vaan tee mitään pahaa kenellekään. Koko hommasta selvittiin onneksi vain pienellä maalitahralla korvassa :)
Me omistajat tehtiin tänä kesänä pieni
lomamatka ihan kahdestaan; oltiin kotoa
pois peräti kuusi tuntia, jonka ajan Aava
sai viettää uudessa hoitopaikassa. Paikka ja
ihmiset olivat tuttuja, mutta tilanne uusi.
Kaikkien yllätykseksi Aava olikin käyttäytynyt todella hienosti, lenkitkin oli mennyt
ilman rähinöitä pyöräilijöille. Saadaan siis
toistekin Aava hoitoon, jos tulee tarvetta :)
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Kesä oli oikein mukava ja paljon jäi
hyviä muistoja, saa nähdä mitä syksy tuo
tullessaan.

Satu & Aava
Kaupunkilenkillä.

Työnjohtaja sikari suussa.

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 2019:
• Lehti 1/19 - Maaliskuu
Aineisto 21.2.mennessä, LEHTI ILMESTYY 3/2019
• Lehti 2/19 - Kesäkuu
Aineisto 22.5. mennessä LEHTI ILMESTYY 6/2019
• Lehti 3/19 - Syyskuu
Aineisto 21.8. mennessä LEHTI ILMESTYY 9/2019
• Lehti 4/19 - Joulukuu
Aineisto 27.11. mennessä LEHTI ILMESTYY 12/2019

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.com

Hallituksen jäsenet

Muut jäsenet

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Eija Tuominen
sapy.puheenjohtaja@gmail.com

Marja-Liisa Riikonen, sihteeri
Jaana Kuisma
Anna-Kaisa Jyrkkänen
Maarit Valaskari
Satu Rosenblad
Marika Koivisto, varajäsen
sapy.hallitus@gmail.com

Toiminnantarkastajat
Jenita Tuominen
Severi Rantanen, vara

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

Kotisivujen päivitys

Lehtitoimikunta
Tarja Nieminen
Satu Rosenblad
Marja-Liisa Riikonen
sapy.jasenlehti@gmail.com

Anna-Kaisa Jyrkkänen
sapy.webmaster@gmail.com
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