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Puheenjohtajan palsta

Hei kaikille!

M

ustaa ja mustaa on joulukuussa, lumesta ei ole tietoakaan.
Kuraa sen sijaan on ihan riittämiin, sitä on koirat pullollaan ja lattiat ja
koirien pedit, saa nähdä kauanko imuri
tätä menoa kestää.
Kovasti odotan lunta ja pikku pakkasta,
saisi pestä lauman ja se pysyisi myös siistinä. Nyt jos pesee niin seuraavana iltana
saa huomata kyseisellä koiralla yhden
valkoisen kohdan ja se on yleensä pää.
Koirien on kuitenkin saatava olla koiria;
juoksenneltava ja leikittävä, vaikka sotkuisivatkin.
Koiraharrastukset ovat olleet tänä
vuonna vähissä, niin näyttelyt kuin kaikki
muutkin lajit, toivottavasti ensi keväänä
ehkä Suomeen tulevan rokotteen myötä järjestäjätkin uskaltaisit järjestää taas
tapahtumia.
Tänä vuonna ei SAPY:n parhaita palkita,
koska on ollut vain muutama tapahtuma
ja se olisi epäreilua jäsenistölle. Täytyy
huomioida että osa ihmisistä on voinut
olla juuri sen tapahtuman aikana karanteenissa tai sairaana.
Koiranpentujen kauppa on kasvanut
räjähdysmäisesti, voi olla että syynä on
etätyöt, ja sikäli mahdollisuus ottaa pentu kotiin. Itse pelkään, että miten sitten
käy kun yhteiskunta palautuu normaaliin,
kuinka paljon on kodinvaihtajia, jotka ovat
tottuneet että ihminen on aina ja koko
ajan heidän kanssaan. Onkin vaikeampi
aikuisempaa koiraa alkaa opettamaan

yksinoloon jos sitä ei ole pennusta asti
sille opetettu.
Jos teillä on kotona koiranpentu muistakaan sosiaalistaa se hyvin ja opettaa
olemaan yksin jo heti pienestä.
Pakko taas mainita terveystutkimuksien
tärkeydestä, se että juuri sinä tutkit koirasi
palvelee koko koirasi rodun kantaa vuosikausien ajan, tuntuu hullulta eikö totta?
Mutta niin se on, ja erityisesti ne koirat
jotka on hankittu seuralaisiksi perheenjäseniksi jäävät usein helposti tutkimatta.
Jalostuskoirat pääsääntöisesti tutkitaan,
mutta suurin osa menee juurikin perhekoiraksi, niin se käytännössä tarkoittaa että
noin 80% koirista olisi vailla minkäänlai-

sia terveystutkimuksia. Se on hirvittävä
määrä, siinä kasvattajat tasapainoilee ja
miettii mitä uskaltaisi käyttää kun ei ole
yhtään sisarusta tutkittu. Tulee mieleen
aasin häntä peli silmät sidottuna yritetään saada häntä paikoilleen, sellaista
on jalostaminen. Joskus lopputulos on
hyvä joskus taas ei. Juuri sinä voit auttaa rotuasi siinä,että tuloksesta tulee
varmempi viemällä koirasi edes polvi ja
silmä tutkimuksiin.
Hyvää Joulun ja Uuden vuoden odotusta kaikille. Mennään terveys edellä niin
ihmisten kuin koirienkin kanssa
Eija Tuominen
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L

Joulu koiran kanssa

emmikkikodeissa vietetään myös joulua. Monet jouluruoat ja koristeet ovat
uteliaalle karvaiselle herkkusuulle vaarallisia, mutta tiedolla, pienellä ennakoinnilla
ja varovaisuudella saatetaan välttää suuretkin vahingot.
Joulun aikaan ihmiset napostelevat paljon
koirille haitallisia herkkuja. Suklaa, viinirypäleet, pähkinät ja rusinat voivat aiheuttaa
jo pienissä määrin koiralle myrkytystilan.
Oireet saattavat ilmetä vasta myöhemmin
ja olla niin epämääräisiä, että myrkytystä
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on hankala havaita. Esimerkiksi väsymys,
apaattisuus ja ruokahaluttomuus saattavat
olla merkkinä myrkytyksestä. Eläinlääkäriin
kannattaa olla yhteydessä jo epäillessään
myrkytyksen mahdollisuutta, sillä oireiden
ilmetessä tilanne voi olla vakava.
Leipomisen yhteydessä on syytä muistaa,
että pullataikina voi olla haitallista koiran
hyvinvoinnille. Erityisesti makeutusaineena
pastilleissa, purukumeissa ja vitamiineissa
käytettävä ksylitoli uhkaa vakavasti koiran
terveyttä. Ksylitoli alentaa koiran verensokeria ja voi aiheuttaa hengenvaarallisen
myrkytyksen.
Ongelmia koiralle voi aiheuttaa myös
rasvaisen ja suolaisen kinkun tai paistorasvan syöminen, pahimmillaan tästä herkuttelusta voi seurata kivulias haimatulehdus.
Verkko kinkun ympärillä tuoksuu lihalle
ja koira voi nielaista verkon kokonaisena.
Verkko voi nieltynä saada aikaan suolitukoksen. Kypsennettyjen luiden antaminen
taas voi johtaa vaikeaan ummetukseen ja
pahimmassa tapauksessa terävät sirut voivat
puhkaista koiran suolen.
Ihmisten jouluruokien sijasta olisi parempi
antaa koiran herkutella eläimille tarkoitetuilla
lemmikkiliikkeestä tai eläinlääkäristä hankituilla ruoilla ja nameilla.

Myrkylliset huonekasvit

Useimmissa talouksissa on koira sekä
kissoja. Kissatalouksissa kannattaa harkita
kaksi kertaa, millä kaunistaa kotiaan jouluna.
Kasvit aiheuttavat vuosittain eniten kissojen
myrkytystapauksia, ja kaikkein suurin riski
ajoittuu joulunaikaan.
• Ylivoimaisesti myrkyllisin ja vaarallisin
huonekasvi on joulutähti.
• Haitallisia joulukukkia ovat myös jouluruusu sekä hyasintti.
Joulukaktuksen voi ottaa huoletta osaksi
lemmikin omistajan joulua.

Kynttilöiden polttaminen
Kynttilöiden polttaminen vaatii erityistä
huolellisuutta kodissa, jossa on koira. Hännän huiskaus saattaa huomaamatta tartuttaa
tulen itseensä tai lennättää kynttilän kumoon
ja saada liekin leviämään ympäristöön. Utelias kirsu voi myös palaa koiran nuuskutellessa lepattavaa liekkiä, joka on jäänyt koiran
ulottuville.
Tukevasti kiinnitetty joulukuusi pysyy paremmin paikallaan varsinkin vauhdikkaampien nuorten koirien lähettyvillä. Kuusessa on
syytä käyttää sähköisiä kynttilöitä ja ripustaa
koristeet niin korkealle, ettei koira saa niitä
napattua maisteltavaksi ja leikkeihinsä.
Lähteet: www.omaelainklinikka.fi,
www.mustijamirri.fi

Uudet valiot

Damirazin Legendaarinen Leidi
Suomen, Eestin ja Liettuan muotovalio

Lapintähti Suffeli
Suomen muotovalio 19.9.2020 Tuusniemi

Kunhegyesi Bleki Everest a Feher-Mano
LT JCH EE JCH BALT JW-20

Damirazin
Ilmetty
Ihmeolento
LT MVA

Damirazin
Lumen Luoma

Damirazin Bohjan Kruunu

FI MVA Sastamala,
tuomarina Juha Putkonen
AVO ERI SA PU1 serti ROP
ja FI MVA

29.10.2020 Kansainvälinen muotovalio Champion International de Beauté
C.I.B. FI & DK & EE & LV & LT & BALT MVA LV & EE JMVA LTV-19
DKV-19 TLNW-20
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Kokoerot saksanpystykorvilla

R

otumääritelmä kertoo kokoeroista
seuraavaa: Grosspitz: 45 cm +- 5 cm,
Mittelspitz: 35 cm +- 5 cm, Kleinspitz:
27 cm +- 3 cm. Paino suhteessa koiran kokoon. Monille vain luetut sentit on vaikea
ymmärtä,ä minkä kokoinen se koira oikeasti
on aikuisena.
Kuvassa on mittelspitzuros jonka säkä
on 38 cm, paino 11 kg ja kleinspitznarttu 25
cm paino 3kg. Monille on sama kumpi rotu
heidän perheeseen muuttaa.
Todellisuudessa ero rotujen hoidon ja toimeliaisuuden välillä on suuri. Pääsääntöisesti
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erot ovat kleineillä on yleensä enemmän
turkkia, tarvitsevat vähemmän liikuntaa.
Mitteleillä voi myös olla paljon turkkia, mutta harvoin he ovat ihan palloturkkisia, kuten
kleinit huomattavasti useammin. Mittelit tarvitsevat ehdottomasti enemmän liikuntaa.
Rotuna saksanpystykorvat on mitä mainioin.
Rotumääritelmä kertoo: Aina valpas, eloisa
ja poikkeuksellisen uskollinen omistajalleen.
Se on hyvin oppivainen ja helppo kouluttaa.
Luontainen epäluuloisuus vieraita kohtaan
ja puuttuva metsästysvietti tekevät siitä

ihanteellisen seura- ja perhekoiran ja pihan
vartijan. Se ei ole arka eikä aggressiivinen.
Säänkestävyys, sinnikkyys ja pitkäikäisyys
ovat sen erinomaisia ominaisuuksia.
Nämä ominaisuudet todella pitävät melkein kaikissa paikkansa.
Kumpi rotu muuttaa juuri teidän perheeseen, sitä kannattaa todella tarkkaan harkita. Asiasta voi kysellä kasvattajilta, myös
allekirjoittaneelta.
Eija Tuominen

Näyttelyissä korona-aikana
Korona-aikana ei olen paljon
näyttelyitä pidetty, mutta olimme
kuitenkin Tarton näyttelyssä
7-8.11.2020

V

oi olla että olen hiukan
liian varovainen, ehkäpä
suorastaan tautikammoinen, näin on kuitenkin parempi,
kuin että sairastuisi vakavasti.
Jos lähdet näyttelyyn Suomeen tai ulkomaille suosittelen
seuraavaa:
1. Osta kunnon maskit, joita
voit käyttää näyttelypaikalla,
koska havaitsin ongelman Tartossa ettei minkäänlaisia turvavälejä ollut edes mahdollista pitää.
Näyttelypaikalla oli äärimmäisen
ahdasta ja osa ihmisistä ei käyttänyt maskia.
2. Pidä maski koko ajan kasvoillasi kun olet näyttelypaikalla.
3. Osta iso pullo käsidesiä,
jonka laitat autoon helposti
saatavaan paikkaa ja käytä sitä
koko ajan. Osta myös muutama
pieni pullo jotka voit ottaa mu-

kaan näyttelypaikalle.
4. Älä koske ovenkahvoihin,
jos mahdollista.
5. Käy rotukehässä ja lähde
heti pois alueelta, palaa ryhmäkilpailuihin sitten kun on niiden
aika. Todennäköisesti silloin on
jo suurin ruuhkakin hälvennyt.
6. Älä osta myyjiltä mitään,
et voi tietää kuka tavaroita on
kosketellut ennen sinua.
7. Jos menet ulkomaille laivalla
ota hytti, laita maski päähän ja
mene hyttiin suoraan autolta.
Pakko myöntää että viimeksi
meillä oli mukana oma kahvinkeitin hytissä, kun inhoan sitä laivan
kahvia enkä halua sinne baariin
mennä. Pieni keitin ja kaikki tykötarpeet mahtuu reppuu hienosti
eikä edes paina mitään.
8. Varaa hotelli kaupungin ulkopuolelta tai laitamilta, missä

on hyvin vihreää koirien ulkoilla ja vähemmän väkeä. Älä ota
siivoojaa huoneeseen, pyyhi
pinnat desillä, ja se oli siinä jos
ei kukaan ulkopuolinen tule huoneeseen.

Tulokset
Kun tulin maininneeksi Tarton
näyttelyn niin tokihan tuloksetkin
pitää laittaa.
Lauantaina 7.11.2020 tuomarina
Tanja Alhman-Stokmari
Kleinspitz, valkoinen
KUNHEGYESI BLEKI EVEREST
A FEHER-MANO JUN ERI1 sa
PU1 jun-cac ROP-juniori, ROP,
EE JMVA
Mittelspitz, valkoinen
Damirazin Ilmetty Ihmeolento
NUO ERI1 sa PU1 cac, cacib ROP
Damirazin Legendaarinen Leidi AVO ERI1 sa PN1 cac, cacib
VSP EE MVA , FI MVA , LT MVA

Sunnuntaina 8.11.2020
tuomarina Iren Naarits
Kleinspitz, valkoinen
KUNHEGYESI BLEKI EVEREST
A FEHER-MANO JUN ERI1 sa PU1
ROP-juniori, ROP
Mittelspitz, valkoinen
Damirazin Ilmetty Ihmeolento
NUO ERI1 sa PU1 cac, cacib VSP
Damirazin Legendaarinen Leidi AVO ERI1 sa PN1 cac, cacib
ROP
Mittelspitz, muut värit
NONITA ENKELIN UNELMA
VAL ERI1 sa PN1 cacib, ROP, C.I.B
(vahvistusta vailla)
Voi olla että olen tautikammoinen, nämä ohjeet ovat miten
minä teen. Toivon kaikille terveyttä . Pitäkään huolta itsestänne
ja koiristanne.
Eija Tuominen
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Auta lemmikkiäsi
selviytymään uudesta vuodesta

L

emmikit ovat meidän elämämme sisältö
ja tärkeitä, rakastettuja perheenjäseniä.
Me haluamme tehdä kaikkemme, jotta
sinun lemmikkisi voi hyvin ja pysyy turvassa
vuoden jokaisena päivänä. Tämä artikkeli
auttaa sinua valmistautumaan ja valmistamaan lemmikkiäsi uuteen vuoteen.

Rakettirallin ajankohta
Raketteja saa ampua 31.12.–1.1. klo 18–02.
Moni innokas paukuttelija rikkoo ampumissäädöksiä vailla huolen häivää, ja lemmikinomistajan onkin hyvä varautua siihen,
että rakettien myyntipäivästä (27.12.) alkaen
erityisesti taajamissa voi kuulua yksittäisiä
räjäytyksiä.

Huomioi tämä
Pidä koirasi kytkettynä jo 27.12. alkaen,
kun liikut sen kanssa ulkona.

Joka vuosi on lemmikillesi
uudenlainen vuosi
Monet lemmikit eivät tunnu lotkauttavan
karvaisia korviaan, vaikka ympärillä räiskyy
ja paukahtelee. Omistajan on kuitenkin kriittisen tärkeää tiedostaa, että lemmikin kokemukset asioista muuttuvat ja muovautuvat
jatkuvasti. On valitettavan yleistä, että karkuriksi osoittautuu lemmikki, joka on aiemmin
suhtautunut rennosti ääniin. Vuodessa voi
tapahtua paljon: Lemmikki saattaa säikähtää
esimerkiksi kesäistä ukonilmaa tai työmaalta kuuluvaa räjäytystä omistajan tietämättä.
Pelästymisen aiheuttama äänipelko ilmoittaa
itsestään ehkä vasta uudenvuoden iltana.
Myös stressi ja kipu kiristävät lemmikin hermoja, ja saavat sen reagoimaan herkemmin
ympäristön ärsykkeisiin. Huomioi siis, että
olosuhteet vaihtelevat joka vuosi.

31.12. uudenvuoden aatto
Lemmikinomistajana uudenvuoden aattopäivä on sinun tärkein päiväsi karvakuonosi
turvaamiseksi. Keskity lemmikkiisi heti aamusta asti, oli se jo kokenut hopeakuono
tai vasta nuori koira- tai kissataimi.

Koiran ulkoilutus
Tee hyvissä ajoin ulkoilutusaikataulu koiraasi varten. Muista, että juhlijoilla on klo 18
alkaen lupa ampua raketteja. Räjähdyksiä
kuuluu todennäköisesti jo pitkin päivää.
Ulkoilu aamulla ja päivällä: Liiku häntäheikin kanssa reippaasti ja tavallista enemmän
jo aamulla, mutta ajoita iltapäivälle (ennen
klo 17) erityisen pitkä ja pirteä lenkki. Jos
mahdollista, aja autolla pois taajama-alueelta
satunnaisten rakettien räjähtelyjen vuoksi ja
8 | Sapyn Sanomat

ulkoile stressivapaassa ympäristössä.
Ulkoilu illalla: Vie koirasi alkuillasta (klo
19–20) vielä pikapissalle, jos se on välttämätöntä, eli piipahda sen kanssa talosi edessä, jotta se voi tehdä nopeasti tarpeensa.
Kävelylle ei ole missään tapauksessa enää
syytä lähteä. Tämä hetki on erityisen riskialtis: raketit räiskyvät jo, joten pelästymisestä
johtuva irti riistäytyminen on todellinen riski.
Jos koirasi on aiemmin päivällä ulkoilutettu
hyvin, sitä ei ehkä ole tarpeen viedä illalla
ulos ollenkaan. Tällöin aikaista seuraavan
aamun ulkoilutusta. Kun rakettien jymy on
yöllä lakannut ja uuden vuoden ensimmäinen
päivä alkaa kajastaa, pujahda koirasi kanssa
nauttimaan rauhasta. Huomioi myös tässä
tapauksessa, että satunnaisten paukkujen
kuuluminen on mahdollista. Ilotulitusta pelkäävää koiraa ei tulisi viedä lainkaan ulos
klo 18–02, jolloin rakettien jytinä on kovimmillaan.
Ulkoiluvarusteet: Uudenvuoden aattona
koiralle kannattaa pukea päälle napakasti
istuva panta JA valjaat. Koira kytketään vahvoihin taluttimiin molemmista. Tuplavarmistus
voi tuntua turhalta, mutta moni karkulainen
on luiskahtanut pakoon puutteellisten varusteiden vuoksi. Tuplavarmista, vaikka koirasi
olisi rauhallinen. Tarkista varusteiden (erityisesti lukkojen) kunto jo hyvissä ajoin ennen
uuttavuotta. Varusteet tulisi pukea koiralle
ennen kuin avaat ulko-oven.

Ovet, aidatut pihat, ikkunat
Ulko-ovet: Kulje ulko-ovista varoen! Vaikka
lemmikkisi ei normaalisti pyrkisi ovista ulos,
nyt se voi tehdä niin. Ennen kuin siis avaat
oven, varmista missä karvakorvasi on. Älä viivyttele ovenraossa. Ohjeista koko perheesi
toimimaan samoin. Jos kotiisi tulee vieraita,

siirrä kissasi tai koirasi toiseen huoneeseen
suljetun oven taakse, kunnes ulko-ovi on
turvallisesti jälleen kiinni. Jos et voi siirtää
koiraasi toiseen tilaan, kytke se vieraiden
saapumisen ajaksi. Muistathan, että kissat
ovat liukkaita livahtamaan sylistä! Hellä
halausote ei pidättele niitä, joten älä luota
syliotteeseen…
Aidattu piha: Vaikka piha-alue olisi turvallisesti aidattu, ulkoiluta koirasi siellä
kytkettynä. Moni kuonolainen osoittautuu
säikähtäessään akrobaatiksi, jota ei pidättele edes ”pomminvarmat” aidat. Kissoja ei
kannata päästää ulko-aitaukseen lainkaan
aattopäivän iltana. Vaikka aitaus olisi tukeva
ja tiiviisti verkotettu, kissasi voi säikähtää
pauketta pahanpäiväisesti.
Ikkunat ja parvekkeet: Tuuleta turvallisesti
jo ennen uudenvuoden iltaa. Verkotetut ikkunat saattavat hidastaa kissasi karkaamista,
mutta ne eivät valitettavasti estä sitä, jos
silkkitassu säikähtää sydänjuuriaan myöten.
Parvekkeen ovi on syytä pitää visusti kiinni
koko ajan. Raketeista paniikkiin joutuva kissa
on altis putoamisonnettomuuksille, sen keikkuessa tai ryntäillessä parvekkeen kaiteella
hädissään.

Koti on lemmikkisi
turvalinnoitus
Kodin tulisi olla aina koirallesi tai kissallesi
turvan tyyssija. Valmistele se siksi hyvissä
ajoin iltapäivällä lemmikkiäsi varten:
• Sulje kaikki verhot tiiviisti hyvissä ajoin,
niin että lemmikki ei näe sisälle rakettien
valonvälähdyksiä lainkaan.
• Laita koti täyteen ”turvaääniä”: televisio,
radio ja pesukone saavat kernaasti pauhata
tavallista kovempaa.
• Älä jätä karvakaveriasi yksin. Vaikka se

normaalisti nukkuisi rauhassa, muista, että
tämä päivä ei ole normaali.
• Jos lemmikkisi haluaa vetäytyä esimerkiksi sängyn alle, anna sen tehdä niin. Pysy
itse rauhallisena, käyttäydy normaalisti.
Hyvissä ajoin ennen uuttavuotta, kiinnitä
pistorasiaan joko Adaptil-feromonivalmiste
(koirille), tai Pet Remedy -haihdutin. Nämä
tuotteet tyynnyttävät merkittävästi koirien ja
kissojen mieltä ja lieventävät niiden jännitystä. Suurimman käyttötehon saat, kun otat
haihduttimen käyttöön jo viikkoa aiemmin.

ahdistavissa ja jännittävissä tilanteissa. Yksilöiden välillä on eroja: siinä missä toista
tyynnyttää parhaiten painepaita, toinen saa
avun feromonituotteista. Vuoden stressaavimpaan ajankohtaan kannattaa varautua
kaikin keinoin!

naa ja vetivertiä. Ne jäljittelevät luontaista
GABA-välittäjäainetta, rauhoittaen sekä
koirien että kissojen mieltä. Muun muassa
Mustin ja Mirrin turkinhoitoammattilaiset luottavat Pet Remedyn voimaan. Sekoituksen on
huomattu käytännössä tyynnyttävän uuteen
tilanteeseen tulevaa arkatassua.

Luiden järsiminen purkaa
koiran stressiä
Puruluiden jäystäminen on koiralle lajityypillistä puuhaa ja se purkaa kuonolaisesi stressiä. Varaa uudenvuoden aattoon
erilaisia, herkullisia puruluita. Raakaluita ei
ole syytä antaa, jos koira ei ole niihin jo aiemmin tottunut. Muista aina valvoa tarkasti
koirasi purupuuhia.

Kutkuta karvakorvien
aivonystyröitä
Uusien temppujen opettelu on myös lemmikkiä rentouttavaa puuhaa. Anna koirasi
tai kissasi keksiä itse, mistä toiminnasta
makupalan saa. Oman päättelykyvyn käyttäminen on paitsi mukavaa myös tempputaituria sopivasti väsyttävää tekemistä. Ennen
kuin alat kouluttaa, vilkaise virikkeeksi Pro
Dog -temppukouluvideot ja poimi parhaat
vinkit. Koulutusohjeet soveltuvat yhtä lailla
viiksekkäiden virikkeistämiseen.

Nenäilyä, nuuskutusta,
Nose Workkia?

Thundershirt
Painepaita Thundershirt auttaa vuosittain
lukuisaa joukkoa lemmikkejä selviytymään
stressaavista tilanteista. Koira tai kissa tulee
totuttaa Thundershirtin käyttöön jo hyvissä ajoin ennen uudenvuoden aattoa, ettei
lemmikki yhdistä paitaa pelon tunteeseen.

Feromonituotteet
Adaptil-feromonia on saatavana koiralle
haihduttimena, pantana tai suihkutettavana
liuoksena. Synteettinen feromoni jäljittelee
samaa feromonia, jota emokoira erittää
pentujen synnyttyä ja joka tyynnyttää tehokkaasti koiraa. Tuote on tuoksuton, koira
aistii rauhoittavan feromonin ns. ”Jacobsonin
elimellä”.

Mikään ei väsytä lemmikkiäsi paremmin
kuin kirsun intensiivinen käyttäminen. Piilota
koirallesi tai kissallesi sen omaa ruokaa tai
makupaloja ympäri asuntoasi ja anna sen
nuuskimalla etsiä ruokansa. Voit piilotella
makupaloja myös pahvilaatikoihin tai muihin yllättäviin paikkoihin. Jos harrastat lemmikkisi kanssa Nose Workkia, tämä ilta on
mitä parhainta sisä- tai laatikkoetsintäaikaa.
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/
kokeet-ja-kilpailut/nosework

Tukituotteet auttavat
ystävääsi selviytymään
Erilaiset pelkojen hoidon tukituotteet on
kehitelty helpottamaan lemmikkien oloa

Serene-UM
Serene-UM on ravintolisä, joka maksimoi
lemmikin serotoniinituotantoa ja voi auttaa
sitä selviytymään paremmin uudenvuoden
aatosta. Tuotteen voi antaa ruoan seassa ja
sen käytön voi aloittaa heti joulun jälkeen.
Jos lemmikin pelkotila on voimakas, voi
harkita käyntiä eläinlääkärin vastaanotolla
keskustelemassa lääkehoidon tarpeellisuudesta.

Suomen etsijäkoirat ry
Suomen etsijäkoirat ry etsii vapaaehtoisvoimin kadonneita lemmikkejä ja antaa asiantuntevaa opastusta omistajille. Valtakunnallisesta päivystysnumerosta 040 9685 985
tavoitat koulutetut avustajat ja etsijäkoirat.
Karanneen jäljille lähdetään aina mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys saa vuosittain yli
400 yhteydenottoa hätääntyneiltä lemmikkien omistajilta. 12 ahkeraa koiraa ohjaajineen
sekä joukko muita vapaaehtoisia, tekevät
ympäri vuoden töitä suurella sydämellä, jotta
jokainen karkuri saataisiin turvallisesti kotiin.
https://suomenetsijakoirat.fi/
Lähde ja tuotteet: www.mustijamirri.fi

Pet Remedy
Pistorasiaan kytkettävä Pet Remedy -haihdutin sisältää eteerisiä öljyjä, kuten valeriaaSapyn Sanomat | 9
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Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Toivottaa Satu ja
Aava (Tinrose´s Jewels´n Roses)
Sapyn Sanomat | 11
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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 2021:
• Lehti 1/21 - Maaliskuu
Aineisto 21.2. mennessä, LEHTI ILMESTYY 3/2020
• Lehti 2/21 - Kesäkuu
Aineisto 22.5. mennessä LEHTI ILMESTYY 6/2020
• Lehti 3/21 - Syyskuu
Aineisto 21.8. mennessä LEHTI ILMESTYY 9/2020
• Lehti 4/21 - Joulukuu
Aineisto 27.11. mennessä LEHTI ILMESTYY 12/2020

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.com
Hallituksen jäsenet
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

Rahastonhoitaja,
jäsensihteeri,
varapuheenjohtaja
Tarja Nieminen
sapy.jasensihteeri@gmail.com
Toimihenkilöt
Toiminnantarkastajat
Jenita Tuominen
Severi Rantanen, vara

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