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Puheenjohtajan palsta

K

esä on taas koittanut ja
vuoden kiireisin aika koira
harrastuksien puitteissa. SAPY:n
spitz show siirtyy loppukesään,
koska lähden melkein kuukaudeksi Eurooppaan useampaan
koiranäyttelyyn. Yritän saada
aikaan jonkinmoisen jutun kietueesta.
Olen huomannut kuten moni
muukin, punkkeja on ennätysmäärä, joka paikassa tuntuu olevan. Suojatkaa koiranne, jotkut
ovat poistaneet koirasta jopa
20 punkkia iltalenkin jälkeen.
Tärkeintä myös että suojaatte itsenne. Ainakin puutiaisaivokuumeeseen on olemassa rokote.
Myös hotspot on näitä kesän
ikävämpiä vieraita, joten uinnin
jälkeen aina huolellinen kuivaus.
Toiset koirat eivät edes tassua
kasta ja sateella ei haluta ulos,
toiset taas ui erittäin mielellään.
Uiminen on erittäin hyvä ja tasapainoinen liikuntamuoto.
Toivotan teille huippuhienoa
kesää kaikille ja tapahtumista
ilmoitamme
facebook-sivullamme.


SAPY ry:n yleiskokous

S

uomen Saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n yleiskokous pidettiin
5.5.2019 Tampereen KV näyttelyssä,
Ilmailunkatu 20, Tampere. Kokouskutsu oli
ollut Suomen Saksanpystykorvaharrastajat
SAPY ry:n nettisivuilla, facebook-sivuilla ja
jäsenlehdessä.
Kokouksessa oli läsnä Eija Tuominen, Tarja
Nieminen, Marika Ahtaanluoma, Laura Kurki, Jaana Kurki, Essi Ahlgrén, Heidi Kuulas
sekä Linda Leppämäki.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija
Tuominen ja sihteeriksi Tarja Nieminen.
Kokouksessa esitettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019,
joka yksimielisesti vahvistettiin, jäsenmaksu
päätettiin pitää samana kuin viime vuonna,
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
vastuuvapaus.
Lopuksi päätettiin, että ei palkita Vuoden
Koira -kilpailuja, joissa on alle 3 osallistujaa.
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terveisin Eija

Kun homma lähtee
käsistä vai miten se meni

H

aluan jakaa tarinani koiraharrastelusta kanssanne.
Meidän perheeseen tuli
ensimmäinen koira 2011, Suomenlapinkoira uros. Aivan ihana karvanallukka, jolle haluttiin aika pian ottaa
myös kaveri, ettei sen tarvitse olla
yksin, kun ihmislauma on töissä ja
koulussa. 2013 meille muutti sen
sisko toisesta pentueesta. Kun vanhempi koira oli vähän miehistynyt ja
näyttikin aika hyvälle, halusi tyttäreni
käydä kokeilemassa minkälaista on
match showssa isänsä kanssa (huom!
tässä vaiheessa koirat olivat isännän
projekti, itse olin hevosihminen). No
sieltä tulikin voitto lapsi ja koira luokassa. Sitä sitten iloittiin yhdessä,
kunnes tytär sai ruinattua lähtemään
näyttelyyn nartun kanssa. Vain yhdet
vannotin ja niin sovittiin. Ja sitten
käytiin toiset ja kolmannet ja sitten
lähti kytemään ajatus pienemmästä
koirasta eli kleinspitzista, joka olisi
ihan näyttelykoiraksi hankittu.
Ei muuta kuin kasvattajia selaamaan ja sellaisten löydyttyä puhelin
käteen ja soittelemaan. Kolmannella
soitolla tärppäsi ja lähdimme ”katsomaan” pentua, sillä tässä vaiheessa
en ollut ihan satavarmasti vakuuttunut siitä, että olen niin pehmo, että
pentu ostetaan heti ensi näkemältä
(oli meillä tietty jo kaikki pentukamat ostettuna kotona). Juteltiin siinä
mukavan kasvattajan kanssa ja sitten
se tapahtui, viimeinenkin järjenhippu katosi, kun se pieni musta kirsu
nuuhkaisi leukaa ja pieni kieli lipaisi
poskea. Rakkautta ensi silmäyksellä!
Lopputarina onkin monelle tuttu
eli meillä on nyt tämä kleiniemo ja
sen pentu sekä mitteli, jolle syntyy
pentuja lähiaikoina.
Kuvan koiralla on osuutta asiaan.
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Momo rentoutuu näyttelyn jälkeen.

Kevät on käärmeiden aikaa

E

urooppalainen kyy (Vibera
berus) on ainoa Suomessa elävä myrkkykäärme.
Kyykäärmeet suosivat aurinkoisia elinympäristöjä, kuten
hakkuuaukeita ja kallioisia maastoja. Yleensä kyykäärme pyrkii
pakenemaan lähestyjää, mutta
yllätettynä se puolustautuu puremalla. Kyyn myrkky on koirille
vaarallisempaa kuin ihmiselle tai
kissalle.
Kyyn puremaan kannattaa
aina suhtautua vakavasti, sillä
se voi olla koiralle kohtalokas.
Jos käärme puree koiraasi, ota
välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.
Usein puremakohdasta löytyy
kyyn hampaiden jättämät pistosreiät, jotka sijaitsevat noin
4 mm:n etäisyydellä toisistaan.
Myrkyn määrä pistokohdassa
vaihtelee tilanteesta riippuen.
Ensimmäinen puolustuspurema
voi olla jopa myrkytön eli kuiva purema. Saaliseläimeen kyy
käyttää enemmän myrkkyä ja
hengenvaarassa ollessaan kyy
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vapauttaa koko myrkkyvarastonsa viholliseen. Myös myrkyn
toksisuus vaihtelee alueittain ja
kyyn iän mukaan.

Kyyn myrkyn
aiheuttamat oireet
Kyy puree koiraa usein kuonoon, pään alueelle tai raajoihin.
Kyyn myrkky aiheuttaa puremakohdassa hyytymishäiriöitä, kudosten kasvanutta läpäisevyyttä, kudos tuhoa, turvotusta ja
kuoliota. Myöhemmässä vaiheessa myrkytyksestä saattaa
seurata koiralle rytmihäiriöitä
ja noin joka kolmannella koiralla on todettu kyyn pureman
aiheuttavan sydänlihassoluihin
vaurioita. Lisäksi kyyn purema
johtaa koiralla usein keuhkoturvotukseen, munuaiskudoksen
tuhoutumiseen tai munuaisten
vajaatoimintaan.
Kyyn myrkky vaikuttaa koiran
verenkiertoelimistöön ja veren
hyytymisjärjestelmään ja siksi koira tarvitseekin pureman

jälkeen eläinlääkärin antamaa
hoitoa. Jos koira saa paljon
myrkkyä, se voi oksentaa tai
ripuloida. Noin joka kymmenes koira saa myös sydämen
rytmihäiriöitä. Verenvuotohäi-

riöt ja sisäelinvammat ovat vakavia mutta harvinaisia oireita.
Pahimmillaan kyyn purema voi
olla koiralle kohtalokas.

Kyyn pureman hoito
Pyri pitämään lemmikki paikallaan ja vältä tarpeetonta
liikkumista.
Älä anna koiralle kyytablettia, ellei sillä ole hengitysvaikeuksia aiheuttavaa
voimakasta turvotusta pään
alueella.
Pyri saamaan koira mahdollisimman pian eläinlääkäriin, jossa hoitona
aloitetaan elintoimintoja
tukeva hoito (nesteytys,
tulehduksen ja kivunhoito).

Se saattaa tarvita hoitoa
useammankin vuorokauden
ajan, sillä oireet saattavat
pahentua muutaman vuorokauden sisällä puremasta.
Kyyn puremaan on myös
saatavilla vasta-aine, jonka
käyttö arvioidaan eläinlääkärillä yksilöllisesti.
Jos huomaat kyyn purreen
koiraasi, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, vaikka
lemmikin vointi vaikuttaisikin normaalilta

Punkit ja ampiaiset ovat heränneet
– suojaa koirasi pistoksilta
Koiranomistajan on taas
syytä olla tarkkana ulkona
liikuttaessa. Lisääntyvä valo
ja lämpö houkuttelevat
liikkeelle myös punkkeja
ja ampiaisia.

P

unkit eli puutiaiset heräilevät, kun ulkolämpötila
ylittää päivällä +5°C. Punkit viihtyvät erityisesti tiheän
kasvillisuuden seassa, jossa ne
odottavat sopivaa ohi menevää
eläintä. Koiralle tuleekin tehdä
punkkitarkastus aina lenkkien
jälkeen.
Punkkeja vastaan suositellaan
hankkimaan eläinlääkäriltä tai
apteekeista punkkien estolääke, joita on olemassa erilaisia.
Estolääke estää punkkeja kiinnittymästä lemmikkiin tai tappaa
ne. Koirallesi sopivan punkkien
torjuntaan tarkoitetun valmisteen etsimisessä kannattaa aina
käyttää asiantuntija-apua.
Punkkien estolääkkeillä voi
olla haittavaikutuksia, kuten
paikallisia ihon yliherkkyysreaktioita ja ruoansulatuskanava- tai
hermostoperäisiä oireita, mutta niiden esiintyminen on hyvin

harvinaista. Tarvittaessa ota aina
yhteyttä eläinlääkäriin.
Jos punkki kiinnittyy koiraan,
se pitää irrottaa mahdollisimman pian, jotta punkin mahdollisesti levittämät taudit eivät
siirry koiraan. Punkinpurema voi

aiheuttaa koiralle esimerkiksi
anaplasmoosia ja borrelioosia,
jotka ovat bakteeriperäisiä infektiosairauksia. Näiden siirtyminen koiraan kestää useita
tunteja. Koirilla harvinaisempi
puutiaisaivokuume sen sijaan

voi iskeä jo minuuteissa.
Punkin irrottaminen onnistuu
parhaiten punkkipihdeillä, joilla
punkkia tartutaan mahdollisimman läheltä ihoa ja poistetaan
se kiertävällä liikkeellä. Punkkikausi kestää Suomessa yleensä
huhtikuusta lokakuun loppuun.

Ampiainen voi
aiheuttaa allergisen
reaktion
Myös ampiaisen pisto voi olla
koiralle vaarallinen. Useimmiten
ampiainen pistää koiraa päähän
ja käpäliin. Vaarana pään alueen
pistoksissa ovat turvotuksen aiheuttamat hengitysvaikeudet tai
jopa allerginen reaktio.
Ensiapuna ja lievissä tapauksissa ampiaisen pistoon voi
koirallakin käyttää kortisonia
sisältäviä kyytabletteja suun
kautta.
Jos pistos aiheuttaa voimakkaita oireita, kuten nopeasti
lisääntyvää turvotusta, kutinaa, oksentelua, heikkoutta tai
hengitysteiden turpoamista, on
hakeuduttava ripeästi eläinlääkäriin.
Lähde: Suomen Kennelliitto
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Tunnistusmerkintä ja
rekisteröinti
läpivalaisevat
koiran alkuperän

P

entutehtailussa ja koirien salakuljetuksessa on kyse kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta, jonka
kasvusta ollaan huolissaan sekä Euroopan
unionissa että Suomen viranomaisten keskuudessa. Pentutehtailussa koirien kasvatusolot eivät täytä eläinsuojelulain eivätkä
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vaatimuksia, jolloin koiria teetetään emän ja
pentujen hyvinvoinnin vastaisesti, pentuja ei
rokoteta, niillä ei teetetä terveystutkimuksia
eikä koirilla harrasteta.
Koiraa ei koskaan tule hankkia netistä
tai epämääräisistä oloista. Pentutehtailija
tavoittelee vain rahallista tuottoa koirien
hyvinvoinnista ja terveydestä välittämättä. Hälytyskellojen tulisi soida viimeistään
silloin, jos koiraa tarjotaan heti mukaan.
Pentutehtailijalla on kiire myydä koira ennen kuin mahdolliset sairaudet tulevat ilmi.
Vastuullinen kasvattaja sen sijaan pyrkii varmistamaan, että oikea koira saa juuri sille
oikean kodin. Sen vuoksi hän saattaa tentata
omistajaehdokasta tiukastikin.
Pentutehtailu ja laiton koirakauppa vaarantavat sekä koirien että ihmisten hyvinvointia, koska laittomasti tai epäeettisesti
tuotettujen pentujen terveydentilasta,
tarttuvista taudeista ja bakteereista sekä
koirien luonteesta ei voida tietää mitään.

Anna eläimille
pesimärauha

K

oiranomistajilla on monesti se harhaluulo, että metsässä ja maaseudulla
koiria voi pitää kytkemättöminä ilman valvontaa. Metsästyslain mukaan koiraa
ei kuitenkaan saa pitää irti toisen alueella
ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden
haltijan lupaa.
”Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19.
päivään ulkona oleva koira on pidettävä
kytkettynä tai siten, että se on välittömästi
kytkettävissä.” (Metsästyslaki 51 §) ja
”Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää
irti toisen alueella.” (Metsästyslaki 53 §)
Yleinen järjestyslaki antaa tarkentavia
määräyksiä koirien kiinnipidosta taajamaalueilla, mutta muutoin kiinnipitovelvollisuus
perustuu metsästyslakiin.

7 | Sapyn Sanomat

Turvallisesti kesälomareissulle

E

nsiapulaukun tärkeimpänä
osana ovat vatsalääkkeet,
muun muassa ripulilääke,
koska maistiaiset grilliherkuista tai ”herkkujen” tonkiminen
maastosta voivat aiheuttaa koiralle vatsavaivoja. Lämpömittari
on tärkeä. Koiran normaali ruumiinlämpö on 38–39 astetta,
mutta esimerkiksi kuumassa
autossa lämpö voi nousta
nopeasti vaarallisen korkeaksi, yli 41 asteeseen.
Ulkomaan matkoja
varten on syytä olla

erityisen tarkka rokotusten ja
madotusten kanssa.
Leptospiroosia esiintyy kaikkialla maailmassa. Se tarttuu ihmiseen yleensä sairaiden
eläinten

virtsan saastuttamasta vedestä. Elämysmatkailun ja sisävesiurheilun myötä leptospiroosi
on länsimaissa yleistymässä.
Se tarttuu ihmiseen yleensä
sairaiden eläinten virtsan kontaminoimasta maasta tai
vedestä. Eläinten puremat, infektoituneen
kudoksen käsittely
tai kontaminoituneen lihan tai veden nauttiminen
ovat harvinaisempia

tartuntareittejä. Leptospira interrogans on Leptospira-suvun
spirokeettalajien tärkein taudinaiheuttaja. Leptospirat tunkeutuvat verenkiertoon limakalvon,
vaurioituneen ihon ja myös terveen ihon läpi, jos kontaktiaika
on riittävä. Tartunnan lähteitä
ovat sekä koti- että villieläimet,
jotka voivat sairastettuaan jäädä
oireettomiksi taudinkantajiksi
ja levittää leptospiroja virtsan kautta vuosia.

Takaa turvallinen kesälomareissu koirallesi
ja pakkaa ensiapulaukkuun ainakin nämä:
Tylppäkärkiset sakset
Sivuleikkurit
Pinsetit
Punkkipihdit
Kuumemittari
Kertakäyttöhanskoja
Kylmäpussi
Lämpöpeite
Kirvelemätön, antiseptinen
puhdistusaine
Haavavoide
8 | Sapyn Sanomat

Tassuside-/haavatarvikkeet:
Haavateippi
Haavaside
Sidetaitos
Joustava sideharso
Kipsinalusvanu
Itseliimautuva tukiside, esim. Coban,
VetFlex
Kauluri estämään haavan nuoleminen
Lääkehiili (rakeet), 3 % vetyperoksidiliuos sekä ruisku myrkytysten varalle

Tankoparsa (säilyke) ensiavuksi
terävien esineiden syömiseen
Parafiiniöljy
Hyödyllisiä voivat olla myös:
Suolistohäiriöiden hoitoon tarkoitettu
valmiste
Silmähuuhde/keittosuolaliuos
Korvahuuhde
Punkkikarkoite
Tiheä kampa

Jalokiviä ja ruusuja

P

aljon on taas tapahtunut muutamassa
kuukaudessa. Viimeiseen asti Aava
kieriskeli lumessa, mistä sitä vain sattui löytymään, ja ihan pienikin määrä riitti
siihen hommaan.
Aika pian maailma kuitenkin taas kirkastui Aavalla, kun aurinko alkoi lämmittää ja
päästiin aloittamaan pihapalloilukausi. Pallon kanssa pitää vaan nykyään olla todella
tarkkana, kun viime kesänä venäytettiin yksi
tassu ja lääkäri- ja ortopedireissuhan siitä
tuli. Tassu tuli entiselleen pelkällä levolla
onneksi, mutta nykyään otetaan vähän rauhallisemmin pallon kanssa.
Järven rannallakin käytiin jo vähän katselemassa sorsia ja aika rohkeasti Aava
lähti kahlaamaan. Viime vuonna uiminen
ei mikään ykkösjuttu ollut; saa nähdä kiinnostaako tänä vuonna enemmän.
Vanhempi tyttöni on saanut pikkuhiljaa
enemmän vastuuta ja siihen on kuulunut
myös Aavan ulkoilutusta. Hyvin ovat viihtyneet kahdestaan ja yhdeltä reissulta sain
kuviakin; Aava sinivuokko pään päällä ja
kiven päällä istumassa :) Aavassa on parasta
just se, että lähtee aina täysillä mukaan ihan
kaikkeen. Toisaalta, se on pyytämättäkin
aina mukana kaikessa, ihan koko ajan...
Vaikka kesän tuleminen on kivaa, niin
samaan aikaan esiin kaivautuu taas punkit
ja ampiaiset ja kaikenmaailman muut ötökät. Muutama punkki on jo otettu Aavan
turkista kävelemästä, ei niihin tunnu mikään
auttavan. Punkkihuivi on jonkin verran vähentänyt; otettiin se viime kesänä kesken
kauden käyttöön ja selvästi oli vähemmän
sen jälkeen. Tänä vuonna huivia sai vielä
tuubimallisena, joka on helpompi käytössä.
Onneksi on suurimmaksi osaksi valkoinen

Mukavaa
kesää kaikille!
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koira, niin punkit havaitsee siitä vähän paremmin.
Vaikka Aava on hyvin aktiivinen koira, niin
toisinaan sekin vaan käpertyy pupun kanssa
sohvalle nukkumaan :)
Satu&Aava

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

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
Anna-Kaisa Jyrkkänen
sapy.webmaster@gmail.com
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Lehtitoimikunta
Tarja Nieminen
Satu Rosenblad
Marja-Liisa Riikonen
sapy.jasenlehti@gmail.com

