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Kajaanin näyttely tulokset

Aust Supreme Ch Curiosity
Winner Take's It" aka Johnny

Artikkelitoimittajat
Tanja Mäkinen
Hanna-Leena Mustakangas

Silkkilehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa yhdistyksen jäsenille.
Aineiston viimeiset jättöpäivät
1/2017 (nettilehti): 22.2.2017
2/2017 (nettilehti): 23.5.2017
3/2017 (nettilehti): 22.8.2017
4/2017 (paperilehti): 21.11.2017

Silkki NORD CH, FI CH,
SE CH, NO CH, FIW-11,
NOW-11, Aust Supreme
Ch Curiosity Winner
Take's It" aka Johnny joka
tuli Suomeen takaisin
Susanna Gourinelle.
Johnny oli vuoden verran
Australiassa ja tuli kotiin
supreme champion
tittelin kera ja ollut
James Camacin (kennel
Balkana) silmäterä siellä.
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Johnny lähti matkaan
auttamaan rotua ja jätti
muutaman pentueen
James Camacille.
Supernäyttelyvuosi takana.
Suurkiitos kuuluu
Susannalle tästä, ilman
hänen ymmärrystä olisi
matka jäänyt tekemättä.
Jälleentapaaminen oli
molemminpuoleinen
ilonpäivä.

TOIMIHENKILÖT 2017
Hallitus (hallitus@silkkiterrierit.fi)

Terrilife-palstan vastaava
Terhi Korhonen
terhikorhonen@gmail.com

Puheenjohtaja
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Lehden päätoimittaja
Kristina Heinonen
lehti@silkkiterrierit.fi

Varapuheenjohtaja
Tanja Mäkinen sihteeri@
silkkiterrierit.fi

Pentuvälitys
Anu Tuomi
pentuvalitys@silkkiterrierit.fi

Sihteeri
Tanja Mäkinen sihteeri@
silkkiterrierit.fi

Taitto
Carita Perry

Varsinaiset jäsenet
Hanna-Leena Mustakangas
hallitus@silkkiterrierit.fi

lehtimateriaali osoitteeseen:
lehti@silkkiterrierit.fi

Heli Honka hallitus@silkkiterrierit.fi

Jaokset
Etelä Suomi
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Pia Saares hallitus@ssilkkiterrierit.fi
Satu Palander hallitus@silkkiterrierit.fi

Keski Suomi
Tanja Mäkinen
sihteeri@silkkiterrierit.fi

Muut
Jäsensihteeri / Rahastonhoitaja
Jenna Kovalainen
jasensihteeri@silkkiterrierit.fi

Länsi Suomi
Heli Honka
hallitus@silkkiterrierit.fi

STJ:n edustaja
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

Pohjois Suomi
Hanna-Leena Mustakangas
hallitus@silkkiterrierit.fi

STJ:n varaedustaja
Satu Palander hallitus@silkkiterrierit.fi

Jäsenmaksu maksetaan tilille
FI90 3636 3010 8951 00 /
Silkkiterrierit ry. Kirjoita nimesi
viestikenttään tunnistamisen
helpottamiseksi

Jäsenmaksut vuodelle 2017:
Varsinainen jäsen 25€
Perhejäsen 10€ (ei omaa lehteä)
Kasvattajajäsen 40€
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 15€.
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VUOSIKOKOUSKUTSU
Silkkiterrierit ry:n vuosikokous

työjärjestykseksi

Aika: La 6.5.2017 klo:12.00

- Hallituksen toimintakertomus ja

Paikka: Cumulus Nokia Eden,
Paratiisikatu 2, 37120 Nokia.

tilinpäätökseen perustuva selostus
yhdistyksen taloudellisesta asemasta
- Tilintarkastajien lausunto,
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen
edellisen toimintavuoden hallitukselle

Esityslista
- Kokouksen avaus
- Kokouksen toimihenkilöiden valinta:

- Muut esille tulevat asiat

puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat + valtakirjojen
tarkastaminen

- Kokouksen päättäminen

- Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistys toivottaa kaikki jäsenensä
lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen!

Kokoukseen ei ole
etänäosallistumismahdollisuutta.

- Esityslistan hyväksyminen
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PUHEENJOHTAJALTA
Vuosi on jälleen vaihtunut ja
katseet kaikilla on tulevaan
vuoteen. Silkki rintamalla
katsomme eteenpäin
vuoden eri tapahtumiin.

T

suljettu ja sinne on pääsy ainoastaan
jäsenillä. Jos et vielä ole siihen liittynyt
niin voit sen tehdä vaikka nyt.
Oikein mukavaa alkanutta
vuotta kaikille toivoopi
Tina ja nelijalkaiset

yösarkaa riittää jälleen ja
hallitus onkin ”käärinyt
hihat” ja suunnitelmista
ollaan tekemässä totta.

Haluan myös kiittää luottamuksesta
puheenjohtajan valinnassa ja kiitos
koko hallitus porukalle kun halusitte
jatkaa myös tänä vuonna.
Tässä lehdessä saatte lukea lisää mm.
Kasvattaja päivästä, silkki gaalasta,
silkki viikonlopusta ja unohtamatta
tulevia match show tapahtumia.
Trimmaus päivää emme tänä vuonna
järjestä erillisenä tapahtumana
vaan yhdistämme sen silkki
viikonloppuun. Toivotan kaikki
jäsenet tervetulleeksi tapahtumiin.
Nettilehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa
ja yksi painettu versio jouluksi, mutta
informaatiota tulemme jakamaan
myös yhdistyksen kotisivuilla ja
viime vuonna perustetulla FB
(Facebook) yhdistyksen ryhmässä
nimeltä Silkkiterrierit ry. Ryhmä on
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STRESSISTÄKIN RIPULIA?
Teksti: Eläinlääkäri Nina Menna, Vetcare Oy

Käyttökoirien kanssa puuhaileville
on koiran vilkastunut suolentoiminta
töihin lähdettäessä tuttu ilmiö, mutta
muillakin koirilla voi normaalin
päivärytmin muuttuminen tuoda
mukanaan yllätyksiä. Kyseessä on
monesti sinänsä täysin harmiton
”stressisuolisyndrooma”, mutta
taustalla voi olla vakavampiakin
vatsavaivojen aiheuttajia,
jotka on syytä toistuvassa
ripuloinnissa tutkia.

tilavuudeltaan pieni. Siksi koiran on
saatava energiapitoista ruokaa pieninä
annoksina. Tällöin estetään vatsalaukun
ylitäyttyminen ja venyminen ja siitä
seuraavat ongelmat, kuten vatsalaukun
kiertyminen. Lisäksi on muistettava,
ettei koiran ruuansulatus siedä nopeita
muutoksia, vaan kaikki ruokinnan
muutokset on tehtävä vähitellen.

Mitä ripuli on?
Ripuli on ulostetta, jonka nestepitoisuus
on normaalia suurempi. Ripulissa
paksusuolen kyky säädellä nesteen ja
kiinteän aineen pitoisuutta ulosteessa
on ylittynyt. Äkillisesti ilmaantuvan
ripulin tavallisimmat syyt ovat ylensyönti,
hotkiminen, virukset, bakteerit, loiset,
alkueläimet, ruoka-aineyliherkkyys,
stressi, huonolaatuinen ruoka tai
vesi, taikka ripuli voi olla seurausta
jostakin perussairaudesta, kuten
esim. haiman vajaatoiminnasta.

Koiran ruuansulatus
vKoira on lihansyöjien jälkeläinen, joka
on sopeutunut hyväksikäyttämään myös
hiilihydraatteja. Ruuansulatuskanavan
tärkein tehtävä on pilkkoa ruokamassa
sellaiseen muotoon, että siinä olevat
aineenvaihdunnalle tarpeelliset
ravintoaineet ovat imeytyvässä
muodossa ja huolehtia niiden
talteenotosta. Lihansyöjä sulattaa
ruokansa ruuansulautuskanavan
erittämien entsyymien avulla. Pääosa
ruokamassan sisältämistä ravintoaineista
otetaan talteen ohutsuolessa, kun taas
pääosa massan sisältämästä vedestä
imeytyy elimistöön paksunsuolen
alueella. Paksusuoli säätelee siis
ulosteen sisältämän veden määrää.
Normaali uloste sisältää 75 %
vettä ja 25 % kiinteää ainesta.

Ripuli voidaan jakaa ulkoisten
merkkien avulla kahteen osaan.
Ohutsuoliperäisessä ripulissa koiran
yleiskunto voi heiketä nopeasti ja se
laihtuu. Paksusuoliperäisessä ripulissa
koira ei yleensä laihdu ellei sairaus ole
jo pitkälle edennyt. Paksusuoliripulissa
koiran uloste voi olla limaista tai siinä
voi olla kirkasta verta. Jos koiran uloste
on väriltään lähes mustaa tai hyvin
tummaa, sisältää se todennäköisesti

Lihansyöjän ruuansulatuselimistö on
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ruuansulatuskanavan alkupäästä
vuotanutta verta, joka matkallaan suolen
läpi muuttuu väriltään lähes mustaksi.

tehdä?
Jos koiralla on toistuvia ripulijaksoja
tai sen yleiskunto on heikentynyt,
on ripulin aiheuttaja tutkittava.
Ulostenäytteestä voidaan tutkia onko
ulosteen joukossa loisten munia,
alkueläimiä, ruokamyrkytysbakteereita
taikka tiettyjä viruksia. Ripulia aiheuttavat
perussairaudet voidaan yleensä tutkia
ottamalla koirasta verinäyte ja/tai
tekemällä muita tutkimuksia, kuten
tähystys-, ultraääni- tai röntgentutkimus.

Stressin vaikutus
Stressin tiedetään vaikuttavan
ruuansulatuskanavan toimintaan.
Vaikutus välittyy stressihormonien kautta.
Vatsalaukussa mahahapon eritys lisääntyy
ja mahan limakalvon suojamekanismien
toiminta heikkenee, jolloin seurauksena
voi olla pahimmillaan mahahaava.
Suolen alueella veden ja elektrolyyttien
eritys suoleen lisääntyy, jolloin uloste
muuttuu löysäksi. Stressi altistaa myös
sairauksille. Stressi vaikuttaa elimistön
puolustusmekanismeihin mm. laskemalla
puolustussolujen määrää. Tällöin
elimistössä piilevänä ollut taudinaiheuttaja
saattaakin päästä valloilleen ja
aiheuttaa näkyvät sairauden oireet.

Aina ei syyn selvittäminen ole
helppoa, jolloin voidaan joutua
turvautumaan hoitokokeiluihin tai
vain oireiden lievittämiseen.

Ripulin yleisimmät syyt
Sisäloiset Ovat meilläkin yleinen
ruuansulautuskanavan oirehtimisen
syy. Suomessa ylivoimaisesti yleisin
koiran ruuansulatuskanavassa,
tarkemmin ohutsuolessa asustava
loinen, on pyörömatoihin kuuluva
suolinkainen, joka on noin 15 cm
pituinen vaalea spagettimainen
otus. Pentu saa suolinkaistartunnan
yleensä jo emältään istukan kautta
kantoaikana tai maidon välityksellä
pian syntymän jälkeen. Fenbendatsolin
avulla voidaan tämä tartuntareitti estää,
kun matolääkitys annetaan nartulle
päivittäin 40. tiineyspäivästä lähtien
aina 2 viikkoon synnytyksen jälkeen.
Tällaista tehostettua madotusohjelmaa
kannattaa käyttää silloin, kun nartun
tiedetään itse saaneen jossakin
elämänsä vaiheessa suolinkaistartunnan.

Mikä tahansa muutos koiran ympäristössä
voi toimia stressin laukaisijana. Tällainen
voi olla mm. koiran kuljettaminen paikasta
toiseen tai voimakas fyysinen rasitus.
Koirat, joita on tarkoitus aikuisena siirrellä
paikasta toiseen, olisikin jo pikkupentuina
totutettava kuljetukseen. Voimakkaalle
fyysiselle rasitukselle altistuvat
koirat on valmistettava rasitukseen
etukäteen. Esim. metsästyskoiran
fyysistä kuntoa on pidettävä yllä
muulloinkin kuin metsästysaikana,
jottei metsästyskauden avajaisviikko
kuluisi sekä koiran että isännän
kipeytyneiden lihasten hoitamiseen

Mitä stressivatsalle voidaan
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eritteiden, kuten ulosteiden välityksellä.
Virustartunnat eivät välttämättä tarvitse
kennelolosuhteita levitäkseen tehokkaasti,
vaan siihen riittää kaupunkien tiheä
koirapopulaatio koirapuistoineen
tai koiranäyttely, joka kerää koiria
saman katon alle eri puolilta Suomea
ja mahdollisesti vielä ulkomailtakin.

Suolinkaisen lepomuotoja elimistössään
kantavaa narttua ei saa millään
keinolla tartunnasta vapaaksi,
vaan toukkia riittää nartun joka
ainoan tiineyden tartuttamiseen.
Kaikkein alttiimpia loistartunnoille ovat
kenneleissä asuvat koirat, jotka retkeilevät
ahkerasti erilaisissa koiratapahtumissa.
Aikuiselle koiralle sisäloishäätölääkitys on
annettava vähintään kahdesti vuodessa,
ja jos riski tartunnalle on suuri, voidaan
lääkitys antaa neljästikin. Kenneltiloista
ja tarhoista suolinkaisen munia on
vaikea saada hävitettyä, sillä munat ovat
erittäin kestäviä ulkoisille olosuhteille.
Talvipakkanenkaan ei tuhoa munia
eikä myöskään ulosteen kompostointi.
Tarhojen pohjamateriaali on vaihdettava
riittävän syvältä mieluiten kerran
vuodessa ja sisätilojen desinfektioon
voidaan käyttää suolinkaisen munia
tuhoavaa desinfektioainetta.

Ruoka-aineallergia
Herkistyminen jollekin tietylle ruokaaineelle ei tapahdu yhdessä yössä,
vaan allergian aiheuttajaa on yleensä
ollut jo pitkään koiran ruokavaliossa.
Kun mitkään muut pitkään jatkuneen
ripulin tutkimus- tai hoitotoimenpiteet
eivät ole tuottaneet tulosta, kannattaa
tämäkin vaihtoehto sulkea pois.
Koiralle suunnitellaan 6-8 viikon ajaksi
ruokavalio, joka ei saa sisältää mitään
sen aiemmin pitkäaikaisesti syömiä
ravintoaineita. Dieetin pohjaksi valitaan
yksi valkuaisainelähde (esim. broileri
tai lammas) ja yksi hiilihydraattilähde
(esim. peruna tai riisi). Helpointa on
käyttää kaupallista rehua, mutta koira
selviää kokeiluajan kotitekoisellakin
ruualla. Jos apu dieettikokeilusta
löytyy, etsitään koiralle sille soveltuva
kaupallinen muona, jolloin ruoka sisältää
kaikki koiran tarvitsemat ravintoaineet
varmemmin kuin kotitekoinen versio.

Ruuan ja juoman tai
kontaktin kautta leviävät
ripulit
Huonolaatuinen, väärissä olosuhteissa
säilytetty ruoka tai juomavesi voi sisältää
runsaasti bakteereita tai alkueläimiä,
jotka voivat aiheuttaa koiralle ripulin.
Kennelolosuhteissa nämä voivat levitä
helposti epidemiaksi saakka. Kaikki
koirat eivät välttämättä saa oireita, mutta
tartunnalle herkimmät yksilöt, erityisesti
juuri stressin alaisena olevat sekä nuoret
ja iäkkäät koirat, voivat sairastua.
Virukset leviävät helposti suoraan koirasta
koiraan tai virusta kantavan koiran

Löysävatsan tukitoimet
Aina kun aikuinen koira alkaa äkillisesti
ripuloida, aloitetaan pitämällä koiraa
vuorokausi paastolla. Vettä tulee olla
vapaasti saatavilla ja ripuloivan koiran
tuleekin juoda normaalia enemmän.
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Apteekista ilman reseptiä saatava
ravintolisä Canikur® auttaa ripulista
kärsivän koiran suolta pääsemään
takaisin tasapainoon. Sen on todettu
myös estävän kuljetus- ja kilpailustressistä
aiheutuvaa ripulia rekikoirilla pitkän
matkan kilpailussa (Grandjean D.,
Recueil de Médecine Véterinaire 1992;
168;5; 323–329). Koirat jaettiin
tutkimuksessa kahteen ryhmään (112
koiraa/ryhmä), joista toiselle annettiin
Canikuria ennen kuljetusta ja kahtena
päivänä ennen kisaa toisen ryhmän
koirien jäädessä ilman. Canikuria
saaneista koirista terveinä pysyi 75,7 %,
kun taas ilman jääneistä terveitä oli vain
21,7 %.

Jos paastottaminen tuottaa tulosta eli
ripuli rauhoittuu, aloitetaan ruokinta
varovasti pienillä määrillä keitettyä riisiä.
Seuraavana päivänä riisin joukkoon voi
lisätä hiukan vaikkapa keitettyä kalaa tai
broileria. Neljäntenä päivänä voidaan
riisin joukkoon lisätä lusikallinen koiran
omaa muonaa, jonka määrää lisätään
päivä päivältä. Pikkupentuja ei saa
pitää paastolla, mutta niidenkin ruoka
voidaan muutamaksi päiväksi keventää
mahdollisimman rasvattomaksi (riisi,
raejuusto, broileri, kala). Jos ripuli ei
rauhoitu kolmen päivän kuluessa tai
koiralla on myös muita oireita (esim.
väsymys, kuume, kivut, veriset tai
tummat ulosteet, voimakas oksentelu)
on otettava yhteyttä eläinlääkäriin.
Ripuloivat tai oksentavat pennut kuivuvat
nopeasti, joten ne on syytä viedä
eläinlääkärin nähtäväksi viivyttelemättä.

Lisätietoja: www.vetcare.fi
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Kansainvälinen näyttely 14.1.2017,
Kajaani (Kajaanin Tamminäyttely)
Tulokset:
ROP CACIB Sweetsilky True Blue
VSP CACIB Nanasilk Artic Diva
PN2 Sweetsilky Lycka Star
PU2 Semeta Charming Delivery
Vasen kuva: VSP Kajaani
Nanasilk Artic Diva
Alhaalla: ROP Kajaani
Sweetsilky True Blue
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Kansainvälinen näyttely 21.1.2017,
Turku (Turku Top Dog Show 2017)
Tulokset:
ROP CACIB CAC Curiosity
Raise Your Glass

PU2 ROP VET Curiosity Chic Choix Pop

VSP CAC Curiosity Proving The Point

PN3 VACAC Amagueen's
Like A Shining Star

PN2 VSP VET Moonscape's Indigo Blue

PN4 Bombix Moren Par Pupa

Kuvassa: ROP veteraani Curiosity Chic Choix Pop
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Kansainvälinen näyttely 21.1.2017,
Turku (Turku Top Dog Show 2017)

Kuvassa: ROP Curiosity Raise Your Glass, VSP Curiosity Proving The Point
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Voittaja tittelin saaneet
jäsenten koirat kuvineen
Kuvassa: V-16 Curiosity Stardust All Over

Kuvassa: VV-16 Bombix Moren Miss Miracle

Jatkuu...
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Kuvassa: VV-16 Curiosity Chic Choix Pop

Kuvassa: JV-16 Curiosity Proving The Point

Jatkuu...
14

Kuvassa: JV-16 Tel Quessir Honey Trap

Kuvassa: HeW-16 Maytime Voulez-Vous

15

Kuvassa: HeW-16 Curiosity Raise Your Glass

Kuvassa: HeVW-16 Dazza He's A Dream

16

Kuvassa: HeJW-16 Amaqueen's Love At First Sight

Vuoden Silkkikilpailun
jäsenten koirat kuvineen
VUODEN 2016 VUODEN SILKIT

PALKITTAVAT SILKIT

Vuoden 2016 kilpailleiden
silkkien palkitseminen tapahtuu
6.5 2017 Tampereen Edenissä,
jokaiselle palkittavalle laitetaan
vielä erillinen emailkutsu.

10 voitokkainta Vuoden silkkikisassa,
3 voitokkainta juniorikisassa,
3 voitokkainta pentukisassa, 3
voitokkainta veteraanikisassa ja
3 voitokkainta kasvattajakisassa
sekä toko/agility voittaja.
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Kuvassa: 1 Curiosity Greatest Luxury p. 186

Kuvassa: 2 Curiosity Stardust All Over p. 132

18

Kuvassa: 3 Maytime Voulez-Vous p. 87

Kuvassa: 4 Curiosity Raise Your Glass p. 75

19

Kuvassa: 5 Curiosity Flashy Dude p. 69

Kuvassa: 6 Silkpins Mi Corazon Alegria p. 60

20

Kuvassa: 7 Revloch Curiosity In Cahoots p. 58

Kuvassa: 8 Tel Quessir Lord Of Luxury p. 56

21

Kuvassa: 9 Curiosity Pulling Aces p. 55

Kuvassa: 10 Curiosit Chic Choix Pop p. 39

22

Veteraanit
Kuvassa: 1 Curiosity Flashy Dude p. 74

Kuvassa: 2 Bombix Moren Miss Miracle p. 64

23

Kuvassa: 3 Tell Quessir Lord of Luxury p. 32

Kasvattajat

Kuvassa: Curiosity p. 611, Maytime p. 115, Amaqueen´s p. 86
24

Junnut
Kuvassa: 1 Curiosity Raise Your Glass p. 51

Kuvassa: 2 Golden Cub Guess Whos The Best p. 18

25

Kuvassa: 3 Amaqueen´s Love At First Time p. 14

Pennut

Kuvassa: 1 Curiosity Proving The Point p. 34
26

Kuvassa: 2 Sericum Popstar p. 27

Kuvassa: 3 Curiosity Paradise Princess p. 13

27

Toko/Agility

Kuvassa: Maytime Niceneasy
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OPVET- Spermapankki
Vastaajana OPVET -spermapankin hoitaja, Saila Kilpeläinen

1. KERRO HIEMAN YLEISESTI
OPVETIN TOIMINNASTA JA SIITÄ
MISTÄ AJATUS ON LÄHTENYT?
OPVET- spermapankki on alun perin
perustettu 2004 Opaskoirakoulun
oman jalostuksen tueksi. Tällä
hetkellä ulkopuolisten säilytysten
osuus on kuitenkin moninkertainen
verrattuna omiin jalostuskoiriin.
OPVET -spermapankki tarjoaa sperman
keruu- ja pakastusmahdollisuuden,
säilyttää sekä kuljettaa koiran
spermaa niin Suomessa kuin ympäri
maailman ulkomaille ja ulkomailta.
ELT, lisääntymistieteen ja
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri,
Dipl.ECAR, Merja Dahlbom
oli alusta asti perustamassa
spermapankkitoimintaa OPVETissa.
Tällä hetkellä spermapankin
eläinlääkärinä toimii pieneläinten
lisääntymistieteeseen erikoistuva,
tohtorikoulutettava Lena Lindh.
Lena Lindh on toiminut OPVETin
eläinlääkärinä kuuden vuoden ajan.
2. KERRO MUUTAMA
ESIMERKKI TILANTEISTA JOISSA
SPERMAPANKIN KÄYTTÖ ON
SUOTAVAA JA MITÄ SILLÄ
SAAVUTETAAN?
Pakastetun sperman käyttö tarjoaa
vaihtoehtoja koiranjalostukseen ja

auttaa geneettisen monimuotoisuuden
ylläpitämistä eri roduissa. Sen avulla
nartun siementämiseen voidaan
käyttää kaukanakin asuvaa urosta tai
lupaavan uroksen spermaa voidaan
pakastaa myöhempää käyttöä varten.
Sperma pakataan uroksen
tiedoilla varustettuihin ns. olkiin
ja pakastusprosessin päätteeksi
nestemäiseen typpeen säilötty sperma
pysyy käyttökelpoisena "ikuisesti".
Pakastetusta spermasta voidaan
lähettää vain tarvittavat siemennyserät.
Loppu voidaan jättää spermapankin
varastoon odottelemaan käyttöä joko
kotimaassa tai jossain muualla.
3. KUKA VOI KÄYTTÄÄ
SPERMAPANKKIPALVELUJANNE?
OPVET -spermapankin palvelut ovat
kaikille koiranomistajille avoin palvelu.
Asiakkainamme on yksittäisten urosten
omistajien lisäksi kasvattajia Suomesta ja
ulkomailta. Esimerkiksi Venäjällä koirien
pakastesperman säilytysmahdollisuuden
ovat hyvin rajalliset.
Jos koira on osittain tai kokonaan
toisen henkilön omistuksessa, tarvitset
häneltä kirjallisen todistuksen tai
luvan omasta sähköpostista, että
koirasta on oikeus kerätä spermaa
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talteen kyseisenä päivänä.
Kaikki asiakastietomme ovat
luottamuksellisia. Emme luovuta
tietoja kolmansille osapuolille
ilman omistajan suostumusta.
4. KERRO HIEMAN MINKÄLAISIA
RISKEJÄ TOIMINTAAN LIITTYY
KOIRANOMISTAJAN KANNALTA?
Pakastukseen liittyviä riskejä on mielestäni
omistajan kannalta vähän. Jos esimerkiksi
uroksen omistaja saa kyselyn ulkomailta,
missä toivotaan pakastesperma-annoksia
lähetettäviksi, kannattaa varmistaa
sopimuksin, kuinka monelle nartulle
annoksia lähetetään. Kertakeruulla
on mahdollista saada isosta uroksesta
useita siemennysannoksia. Mutta koska
ollaan toki eläinten kanssa tekemisissä,
emme suosittele ikään kuin "myymään
karhua, jota ei ole vielä kaadettu".

voi olla outo, vaikka koira olisi
astunut aikaisemmin. Spermankeruu
tapahtuu juoksuaikaisen nartun ollessa
houkuttimena käsin stimuloimalla. Jotkin
urokset ovat hyvin tarkkoja rodusta
ja juoksun oikeasta ajankohdasta.
Myös uroksen hedelmällisyys on
yksilöllistä. Riippumatta uroksen iästä,
sperman alkuelävyys tarkastetaan
ennen pakastusprosessiin ryhtymistä.
Lisäksi pieni erä siementä koesulatetaan
ja tarkastetaan miten sperma on
kestänyt pakastusprosessin.
Siemennyserien lukumäärään vaikuttaa
koiran koko, ikä, sperman laatu,
viimeaikaisten astutusten määrä, uroksen
kiihottuminen keräyshetkellä jne.

Asiakkaiden, jotka lähettävät uroksensa
pakastetta ympäri maailman, kannattaa
toki muistaa myös itsensä ja kerätä
myös omaan säilytykseen ennen uroksen
ikääntymistä, jotta tilanne ei käänny
nurinkuriseksi ja itse uroksen omistajalla
ei ole tallessa yhtään siemennysannosta.

Hyvälaatuisen pakastesperman
sulatuksen jälkeinen elävyys on >50%.
Käyttökelpoisuuden miniminä voidaan
pitää 40%. Uroksen hedelmällisyys on
huipussaan noin 2-5 -vuotiaana. Yli 7-8
–vuotiaan sperman pakastuskestävyys
voi olla jo heikentynyt, vaikka sen
laatu tuoreena olisi vielä hyvää. Toki
useampien urosten kohdalla sperma
pakastuu vielä aivan hyvin.

5. KERRO HIEMAN SPERMAN
LAADUSTA, MILLAISTA SEN
TULEE OLLA PAKASTETTAESSA
JA MINKÄLAISILLA TAVOILLA/
ARVOILLA TÄTÄ MITATAAN?
MITÄ SPERMASTA PITÄÄ TIETÄÄ
PAKASTETTAESSA?
Sperman laatu koiralta on aina
yksilöllistä. Ensikertalaiselle keruutilanne

6. KERRO TOIMINTAMALLISTA,
MITEN ASIASSA LÄHDETÄÄN
LIIKKEELLE JA MITEN PROSESSI
ETENEE?
Kullekin urokselle varataan tunnin aika
keruuta varten. Harvoin itse toimitukseen
tuota aikaa menee, mutta varsinkin, jos
uros on ensikertalainen tai pakasteet
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ovat lähdössä erikoisvaatimusmaihin,
täytyy aikaa olla tarpeeksi.

Kuljetukseen tarkoitettu tankki pitää
varastokylmyyden noin 2 viikkoa.

Keruussa käytetään aina juoksussa
olevaa narttua houkuttimena. Tällöin
saadun sperman määrä sekä laatu
ovat huomattavasti paremmat kuin
ilman narttua kerätyn sperman.
Selvitämme saatavuuden samalla
viikolla, jolloin keruu tapahtuu.

8. MITÄ OMISTAJAN PITÄÄ
TIETÄÄ LÄHTIESSÄÄN
MIETTIMÄÄN PAKASTESPERMAN
SÄILÖMISTÄ?
Otathan huomioon, että sperman
pakastuspäivä vastaan normaalin
astutuksen päivää, jolloin kunkin
rodun vaadittujen terveystulosten
kannattaa olla voimassa. Omistajan
tulee selvittää omasta rotuyhdistyksestä
ja/tai Kennelliitosta kutakin
rotua koskevat säädökset, jotta
tulevaisuudessa syntyneiden pentujen
rekisteröinti sujuu mutkitta.

Ota mukaan koiran rekisteritodistus
ja rokotustodistukset. Koiran
tulee olla tunnistusmerkitty.
Ilmoitathan koiran mahdollisista
lääkityksistä (antibiootit, hormonihoidot
yms.) etukäteen, niin arvioidaan
niiden vaikutusta keruutulokseen.

Kuvassa: Kuljetustankki

7. ONKO TEILLÄ PANKIN LISÄKSI
SIEMENNYSTOIMINTAA VAI
KESKITYTTEKÖ PELKÄSTÄÄN
LOGISTIIKKAAN JA
SÄILYTYKSEEN?
Toistaiseksi Opaskoirakoululla ei ole
siemennysmahdollisuutta. Lähetys
kuivatyppitankilla siemennyspaikalle
onnistuu kuljetusfirmojen välityksellä
tai asiakas itse voi toimia kuriirina.

Myydessä ja ostaessa pakasteita tulee
spermaa koskevan, eläinlääkärin
täyttämän keruulomakkeen ja
sulatusohjeen lisäksi olla jonkinlainen
luovutustodistus siemennysannoksista
seuraavalle omistajalle.
9. KERRO HIEMAN MITÄ
TIETOJA UROKSESTA TARVITAAN
SPERMAN SÄILÖMISTÄ VARTEN?
Tarvitsemme sperman omistajan
yhteystiedot sekä keruuseen
tulevan koiran tiedot:
Nimi, Osoite, Puhelinnumero,
Sähköpostiosoite
Rotu, Rekisterinimi, Rekisterinumero,
Sirunumero/Tatuointi, Syntymäaika
tai linkki KoiraNettiin.
OPVET ei ota kantaa jalostusvalintoihin
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tms. Ainoastaan sperman laatuun liittyen.

tapahtuu kuivanestetyppisäiliössä, joka
vuokrataan spermapankilta. Sperma on
jatkuvasti säilytettävä nestetyppisäiliössä
-120– -196° asteen pakkasessa.
Yhä yleisemmin ulkomaat vaativat
uroksen DNA-identifioinnin, ennen kuin
ne sallivat sperman käytön.

Kuvassa: Sulatusolki

10. MITÄ OMISTAJAN
PITÄÄ TIETÄÄ LÄHTIESSÄÄN
MIETTIMÄÄN PAKASTESPERMAN
KÄYTTÖÄ?
Asiakas päättää siemennyspaikan
ja pitää yhteyttä OPVETiin juoksun
etenemisestä. Noin viikon päästä
juoksun alkamisesta aletaan
yleensä otattaa progesteronitestejä siementävän eläinlääkärin
ohjeistuksen mukaan. Varaamme
kuljetustankin kullekin asiakkaalle
mieluusti paria päivää aikaisemmin.
Suomen Kennelliitolla on oma
keinosiemennysohjeistus, jossa kerrotaan
esimerkiksi pakastespermasiemennyksestä
alkunsa saaneiden pentujen
rekisteröinnistä.
11. MITEN LÄHETÄN/
VASTAANOTAN MYYMÄNI/
OSTAMANI PAKASTESPERMAN?
Spermapankki hoitaa pakastetun sperman
lähettämisen ja vastaanottamisen.
Maiden välisiin lähetyksiin käytetään
yleensä huolintaliikkeitä. Kuljettaminen

12. KERRO HIEMAN HINNOISTA?
(NÄMÄ TAISI KYLLÄ OLLAKIN
NETTISIVUILLA, MUTTA JOS
MUUTAMAN ESIMERKIN LAITTAA)
Keruuhinnat:
420€ keruu, tutkimus ja pakastus +
20€ juoksuisen houkutinnartun laina.
Voi tuoda myös itse mukana. Ei tarvitse
välttämättä olla tärppipäivät, riippuen
tietenkin uroksen mieltymyksistä.
480€ keruu, tutkimus ja pakastus,
kun sperma viedään johonkin
erikoisvaatimusmaahan + 20€ juoksuisen
houkutinnartun laina.
150€ keruu ja tutkimus, ei pakastusta +
20€ juoksuisen houkutinnartun laina.
150€ saman uroksen keruu uudelleen
samana päivänä.
50€ per verikoetesti, jos vaaditaan
vientimaahan.
100€ DNA-tunniste/polveutuminen
Säilytyshinnat:
Säilytys OPVET:ssa maksaa 13€/kk.
Jos samalla omistajalla on useampia
täällä säilössä olevia uroksia,
seuraavat maksavat 9€/kk. Kun
sperma on ollut OPVET:ssa säilössä
yli 2 vuotta, muuttuu hinta 7€/kk.
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Kuljetushinnat:
Kaikki kulut on mahdollista jakaa
samassa kyydissä menevien
asiakkaiden kanssa. Vain siirtomaksu
(50€) on koirakohtainen.
Eurooppa:
50€ siirto + paperityöt
25€typpi
80€ tankin vuokra per viikko
400€ Suomi – Eurooppa – Suomi
Yhteensä = 555 euroa
USA/Kanada:
50€ siirto + paperityöt
25€typpi
80€ tankin vuokra per viikko.
800€ Suomi – USA/Kanada – Suomi
200€ rajaeläinlääkärin tarkastus +
CVED. Tämä vain tuodessa Euroopan
ulkopuolelta Suomeen. Me teemme
rajaeläinlääkinnällisen asiakirjan

ja varaamme tarkastusajan.
YHT = 955 euroa / 1155 euroa
13. KERRO HIEMAN
MINKÄLAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
JA VIRANOMAISTOIMINTAA
ASIAAN LIITTYY?
Suomeen tuodessa ei ole tällä hetkellä
muita vaatimuksia kuin rajaeläinlääkärin
tarkastus. Ulkomaille vietäessä tulee ottaa
huomioon maakohtaiset vaatimukset.
OPVETin toimintaa valvotaan
Aluehallintoviraston toimesta, kuten
muutakin eläinlääkäritoimintaa.

Kuvassa: Varastotankit
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KASVATTAJAHAASTATTELU
Niina Niinistö, Kennel Rosdiwa's
porskuttaa elämänsä kunnossa edelleen
pian 11 vuoden iässä. Diwa on minulle
se minun elämäni koira. Diwa on
luonteeltaan ehta terrieri, alati kaikessa
mukana ja joka innolla lähti kaikkiin
muihin harrastuksiin paitsi agilityyn,
esteille se nyrpisti prinsessamaisesti
nenäänsä että tämä ei nyt ole minun
juttuni. Diwan kanssa näyttelyharrastus
vei koko käden.

3. Miksi aloit kasvattamaan
silkkiterrierejä? Ja miten valitsit
kennelnimen?

1. Milloin tutustuit
silkkiterriereihin ensimmäisen
kerran, ja mikä sai sinut
kiinnostumaan rodusta?
Tutustuin silkkeihin kiertäessäni näyttelyitä
cavalierejemme kanssa. Cavalierien
rinnalle etsiskelin pienempää koiraa josta
olisi näyttelykaveriksi.

2. Mikä oli ensimmäinen silkkisi?
Ja millainen se oli/on?
Ensimmäinen silkkimme tassutteli
perheeseemme elokuussa 2006,
Moonscape's Indigo Blue eli Diwa, joka

Olin kiinnostunut kasvatuksesta jo
toisen rotuni kautta, ja ensimmäinen
pentueemme onkin ollut Cavaliereja.
Kaikki kasvatus ja perinnöllisyys
kiinnostaa minua, ja niinpä Diwan
kasvettua kauniiksi nuoreksi nartuksi
halusin siitä pennun itselleni
jatkoon. Kennelnimeni on johdettu
kantanartuistamme Roosasta ja Diwasta.
Kennelnimemme on rekisteröity vuonna
2007, ensimmäinen silkkipentueemme
on syntynyt vuonna 2008 ja tämän
jälkeen kennelnimellemme on syntynyt 9
silkkipentuetta.

Jatkuu ->
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6. Teetkö yhteistyötä
ulkomaalaisten kasvattajien
kanssa ja miten?
Olen jonkin verran keskutellut rodusta
myös ulkomaisten kasvattajien kanssa ja
mm. yksi omistamistani koirista on haettu
Tsekeistä.

7. Minkälainen on ihannesilkkisi?

4. Mitkä osa-alueet ovat
mielestäsi tärkeimpiä
kasvatuksessa?
Terveys, luonne ja ulkomuoto. Ja tässä
järjestyksessä. Mikään ei ole ikävämpää
kuin huonoluonteinen, sairasteleva
perheenjäsen, pienten ulkomuodollisten
vikojen kanssa harvoin arki koiran
kanssa on hankala.

5. Miten suunnittelet pentueet,
sekä jalostuksessa käytettävät
vanhemmat?
Pääsääntöisesti kaikissa
kasvattamissamme pentueissamme,
olen tavannut koirat jo ennenkuin niitä
on käytetty jalostukseen ja pyrkinyt
löytämään toisiaan täydentävät
parit. Kun pentue näyttää paperilla
mahdolliselta, tutkitaan seuraavaksi
jalostuskoirien terveystilat ja jos kaikki on
kunnossa, voidaan toteuttaa pentue.

Ihanne silkkini on iloisen energinen,
tasapainoisen luonteinen, kaikkien kaveri
jolla on hyvä luusto sekä kauniin sininen,
ei liian paksu eikä pitkä turkki kauniin
punaisenruskeilla tan väreillä.

8. Millaisena näet rodun
terveystilanteen?
Mielestäni silkki on perus terve monelta
osin, ja pitkäikäinen, mutta silmien osalta
rodun terveystilanteen näen kohtalaisen
huolestuttavana. Kasvattajat kyllä
enenevissä määrin jo tutkivat jalostukseen
käytettäviä koiriaan, mutta rimanalituksia
toki edelleen tapahtuu. Mutta
huolestuttavinta on että tällä hetkellä
viimeisen kymmenen vuoden aikana
syntyneistä ja tutkituista koirista on jo n.
10-15% sairaita, vaikka kantaa on tutkittu
vain n. 30 prosenttia. Lisäksi tuloksia
vielä vääristää että meillä on vasta vähän
tutkimustuloksia vanhemmista koirista.
Kasvatuksessa suositaan nuoria koiria,
joiden terveystuloksia harvat uusivat
vanhemmalla iällä. Tässä on meillä
parannettavaa!
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9. Miten rotu on mielestäsi
kehittynyt vuosien saatossa?

taso tällä hetkellä Suomessa?

Luonteet on kehittynyt parempaan
suuntaan, ja silkkien koot on tasaantunut
siitä mitä kun itse olen tullut rotuun
mukaan.

Silkkien taso ulkomuodollisesti on
tällä hetkellä ehdottomasti maailman
kärkeä, siinä on onnistuttu hienosti. Nyt
toivoisinkin että paiskittaisiin yhtä hyvää
työtä rodun terveyspuolen eteen.

10. Mikä on tähän asti paras
näkemäsi silkkiterrieri?

13. Mitä koiria talouteesi kuuluvat
ja miten ne asuvat?

Tähän kysymykseen ei ole minulle kuin
yksi vaihtoehto, tämä silkkiterrieri on
Helikuun Gran Prix.

-Kotonamme asuu mummopoppoo,
silkkiterrierit Diwa, Moonscape's
Indigo Blue 10,5v, ja tyttärensä
Lilja, Rosdiwa's Wonder Woman
6,5v. Lisäksi taloudessamme asuu
Cavalier Kingcharlesinspanielit
Roosa 12v, Sissi 11v, ja Ronja 10v.
ja vipinää meillä ei puutu, koirien
lisäksi 4 lastamme takaavat sen.

11. Mitä haluaisit parantaa
omissa kasvateissasi?
Haluaisin yhteneväisemmän tyyppisiä
kasvatteja, mutta olen kasvattanut vasta
niin vähän aikaa että on ymmärrettävää
että hajontaa löytyy.

12. Mikä on mielestäsi silkkien

14. Terveisiä lukijoille:
Oikein ihanaa kevään odotusta
jokaiseeen kotiin.
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NAPOLEON TARINOI

K

evät. Kesä. Punkit. Hyttyset. Kärpäset. Tuoksut. Kukat.
Näitä odottelen ja nämä ovat mielessäni kun tepsuttelen
pitkin katuja joista on jo lumi sulanut ja vain kivet ovst
jäljellä. Kivet, joita käytetään hiekoituksessa, ymmärrän
ne estävät ihmisiä liukastumasta, mutta ne tuntuvat
todella ikävältä pikku anturoissani. Koittakaa itse kävellä
kaduilla paljain jaloin, ei kivaa. Odotan kovasti niiden poistumista,
jotta pääsen taas nauttimaan lenkeistä, ja kävelemään kunnolla.
Emäntäni sanoo minusta tulleen kärttyisä setä, pampuloiden poiston
jälkeen. Totta. Ei paljon naurata miehisyyden menetys, joten joudun
osoittamaan miehuuteni toisella tavalla: haukkumalla ja ärisemällä, ei
mukavaa, mutta ainakin tulen kuulluksi ja huomatuksi. Onhan se tavallista,
että ihmisetkin tulevat äreiksi vanhentuessaan joten miksi en minäkin.
Kevät saa minut kuitenkin onnelliseksi ja luulempa,
että en jaksa olla ärtynyt kovinkaan pitkään.
Kevättä odotellen
Terv: Napoleon
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❢

Silkyweekend Kalajoella

SILKKITERRIERIT RY KUTSUU
SINUT JA SILKKIYSTÄVÄSI
LÄMPIMÄSTI TERVETULLEEKSI
VIETTÄMÄÄN YHTEISTÄ
SILKKIWEEKENDIÄ
AURINKOISELLE KALAJOELLE
4.-6.8.2017!
Luvassa mukavan yhdessäolon lisäksi
monenlaista puuhastelua koirien
kanssa, mm. mahdollisuus tutustua eri
lajeihin, saada trimmausoppia, päästä
uimaan yhdessä koirien kanssa jne.
Majoitumme hienoissa puitteissa
isossa mökissä, josta lähtevät hyvät
lenkkeilymaastot. Mökiltä ei ole pitkä
matka Hiekkasärkkien monipuoliseen
tarjontaan ja upeisiin hiekkarantoihin.
Alueella on mm. useita ravintoloita,
Vesipuisto Jukupark, Seikkailupuisto

Pakka, golfkenttä ja Top Camping
alue, joista varmasti löytyy myös
mukavia aktiviteetteja niitä janoaville.
Viikonlopun hinta Silkkiterrierit ry:n
jäsenille (pe-su) 50-70€ riippuen
osallistujamäärästä. Ei jäsenten hintaan
lisätään 20€. Päiväseltään osallistuvat
20€/päivä, ei jäsenet 25€/päivä.
Sitovat ilmoittautumiset 25.6
mennessä: ilmoittautumiset@
silkkiterrierit.fi
Jotta viikonloppu toteutuu,
vähimmäisosallistujamäärä 7
yöpyjää. Jos sinulla on mielessäsi
jotain kivoja ehdotuksia tai toiveita
viikonlopun sisältöön, kerro se
ilmoittautumisesi yhteydessä :)
Ilmoittaudu ajoissa mukaan silkkiväen
yhteiseen viikonloppuun!
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KOIRAN POLVEN
RISTISIDEVAMMA
Teksti: Tanja Mäkinen

Polven ristisidevammat ovat
yleisiä kaikilla koiraroduilla,
se on yleisin koirien tuki- ja
liikuntaelimistön sairaus.
Myös silkkiterriereillä tätä
esiintyy jossain määrin.

takajalan niukat kulmaukset. Eli reisiluun
ja sääriluun välinen kulma lähestyy
180 astetta. Myös koiran ylipaino
ja huono lihastasapaino altistavat
ristisiteen repeämälle. Kun eturistiside
on poikki, sääriluu pääsee koiran
kävellessä liikkumaan eteen-taaksesuunnassa suhteessa reisiluuhun. Tämä
aiheuttaa koiralle kipua, ontumista ja
nivelrikkomuutosten kehittymistä.

Polvinivelen keskellä sijaitsevat ristisiteet
estävät sääriluun liikkumista eteentaakse-suunnassa suhteessa reisiluuhun.
Ristisiteitä on kaksi, etummainen
ja takimmainen. Kun puhutaan
ristisidevammasta, tarkoitetaan yleensä
etummaisen ristisiteen vauriota.

TOTEAMINEN:
Koiralle tehdään kliininen tutkimus
ja ontumatutkimus. Ortopedisessa
tutkimuksessa voidaan todeta ontuma,
polven turvotus, lihasten surkastuma
ja niveltä taivuttaessa kipu sekä
rutinaa. Röntgenissä nähdään
nivelnesteen määrän lisääntyminen
sekä nivelrikkomuutokset. Itse
katkennut ristiside ei näy kuvissa.
Usein tehdään ns.vetolaatikkotesti.
Vetolaatikkotestissä nivelen löysyyttä
testataan liikuttamalla luunpäitä toisiaan
vasten. Normaalisti liike on 1-2mm.

Koiralla polven ristiside pettää
tavallisimmin osittain ja vähitellen
viikkojen tai kuukausien aikana ja lopulta
katkeaa aivan normaalin liikunnan
seurauksena. Koiralla eturistisiteen
repeämä voi olla myös trauman
aiheuttama äkillinen tila. Ristisiteen
pettämisen oire on ontuma. Kun ristiside
on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa
ja se voi tilapäisesti loppua, kun raajaa
rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on
kokonaan poikki, ontuma on yleensä
jatkuvaa. mukaisesti.

HOITO:
- Ei kirurginen hoito: Pienellä
koiralla polveen kohdistuvat voimat
ovat niin pieniä, että voidaan kokeilla
ei-kirurgista hoitoa. Ristisidevamma
aiheuttaa polveen ärsytystilan, joka

SYITÄ:
Yksi ristisiteen pettämisen syy on
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johtaa nivelkapselin paksuuntumiseen.
Odotetaan, että nivelkapseli
paksuuntuu ja polven epästabiilisuus
vähenee tai loppuu kokonaan.
- Menetelmät joissa polvi tuetaan
erikoisompeleella: Yli 4-7kg
painoisilla koirilla ristisidevamman
hoidoksi suositellaan leikkaushoitoa
varhaisessa vaiheessa, ennen kuin
nivelrikko ehtii kehittyä vaikea-asteiseksi.
Yleisimmin käytetyssä menetelmässä
asennetaan kovaa rasitusta kestävä
nailon-, polyeteeni-, polyesteri- tai
komposiittiommel tai komposiittinauha
reisiluun alapään takaosan ja
sääriluun yläpään etuosan väliin
anatomisesti samaan suuntaan kuin
etummainen ristiside. Polven tukemiseen
on myös käytetty reisilihaksiston
jännekalvosta otettua siirrettä. Näiden
leikkausmenetelmien jälkeen liikuntaa
tulee rajoittaa parin kuukauden ajaksi,
jolloin polven nivelkapseli paksuuntuu
ja antaa lisätukea polvelle.
- Menetelmät, joissa
ristisiteen katkeamisen syy
pyritään korjaamaan:
TPLO
Sääriluun yläpään nivelpinnan kääntö
vaakasuoraan asentoon. TPLOleikkauksessa sääriluun yläpäähän
tehdään kaareva sahaus, sääriluun
yläpään niveltaso käännetään
vaakasuoraan asentoon ja kiinnitetään
uuteen asentoonsa teräslevyllä ja
-ruuveilla. Toipuminen TPLO-leikkauksen

jälkeen on nopeaa ja koira käyttää usein
leikattua jalkaansa suhteellisen hyvin
jo parin päivän kuluttua leikkauksesta.
noin kuuden viikon ajan koira saa
liikkua taluttimessa ja mm.liukastelua
ja riehumista vältetään. Noin kuuden
viikon kuluttua leikkauksesta todetaan
sääriluun sahaamisen luutuminen
röntgentutkimuksessa ja sen jälkeen
koira saa liikkua myös ilman talutinta.
TTA, TTA2, TTA rapid
Sääriluun kyhmyn, polvilumpiojänteen
kiinnityskohdan siirtäminen eteenpäin.
Euroopassa varsin suosittu menetelmä
eturistisidevaurion hoitamiseksi.
Sääriluun kyhmy ja sääriluun etuyläreuna sahataan irti ja siirretään
eteenpäin ja kiinnitetään uuteen
asentoonsa erikoislevyllä ja / tai
sahauslinjaan asennettavalla korilla.
Toipuminen TTA-leikkauksen jälkeen on
nopeaa. Koirapotilaan jatkohoito TTAleikkauksen jälkeen on samanlainen
kuin TPLO-leikkauksen jatkohoito.
Kaikilla menetelmillä saadaan
kohtuullisen hyviä hoitotuloksia.
Varsinkin pikkukoirilla tulokset ovat
yleensä hyvät. Sahausmenetelmien
käyttö on suositeltavaa jos halutaan
mahdollisimman hyvä hoitotulos
mm.urheiluharrastuksen vuoksi tai kun
sääriluun yläpään kulma on yli 28
astetta, pienillä terriereillä se on usein
yli 33 astetta. Tärkein tekijä hoidon
onnistumisessa on vamman varhainen
tunnistaminen. Ristisidevamman
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leikkaushoidon ennuste on erittäin
hyvä, jos leikkaus suoritetaan ennen
kuin ristiside on katkennut kokonaan.

http://www.koirakissaklinikka.
fi/koira-artikkelit/koiraneturistisidevamma-ja-sen-hoito

Lähteet:

https://mustikkakuonon.net/koiranortopedisten-sairauksien-hoito-studiaveterinaria-luennon-muistiinpanot/

http://www.evidensia.fi/hoitovinkit/
koirat/koiran-polven-ristisiteenrepeama-ja-sen-hoito/
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PENTUVÄLITYS
Semera (Tornio)
Yhteyshenkilö:
Hanna Remes, p. 045 326 9552
remes.hanna@gmail.com
Pentujen syntymäpäivä: 10.10.2016
Vapaat pennut: 2 narttua,
toinen sijoitetaan

Emä: FI MVA Amaqueen’s
She Is Amazing

Sunny Pearls (Klaukkala, Nurmijärvi)
Yhteyshenkilö:
Paula Viljanen, p. 050 366 0864,
email paula.s.viljanen@gmail.com
Pentujen syntymäpäivä: 14.03.2017

Isä: Silkpins mi corazon alegria
Emä: Semera astuto

Vapaat pennut: Pentue ei
ole vielä syntynyt

Rosdiwa's (Jalasjärvi)

Isä: Multi Ch, Multi Winner, Ardiente
Armado de Iberima
Emä: Sunny Pearls Fiorina Primavera

Yhteyshenkilö:
Niina Niinistö, p. 050 381 2186
niina.niinisto@gmail.com
Pentujen syntymäpäivä: 24.11.2016
Vapaat pennut: 4 urosta, 1
narttu. Vapaana 1 uros
Isä: Amaqueen's Brave Prince
Emä: Rosdiwa's In your Dreams

Amaqueen's (Mustasaari)
Yhteyshenkilö:
Heli Honka
Pentujen syntymäpäivä: 31.1.2017
Vapaat pennut: 5 urosta
Isä: FI MVA EE MVA LV MVA BY
MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA
BALT JMVA NOJV-15 HeJW-15
JV-15 Amaqueen’s Caesar
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KASVATTAJAINDEKSI
Amaqueen´s (Mustasaari)
Heli Honka, 040-551 7726
heli.honka@netikka.fi

Batbeards (Pusula)
Satu Palander, 040-716 7206

Dazza (Siikajoki)
Tuula Tervo, 040-913 6070
Tiina Tervo, 040-962 4414,
kenneldazza@kotinet.fi

Curiosity (Vihti)
Tina Heinonen, 050-599 4994
tinaheinonen@gmail.com
Pia Saares, 045-131 6292

Helikuun (Kuusamo)
Heli Multas, 040-535 3191
helikuun@gmail.com

Golden Cub (Pälkäne)
Teija Tripolitis, 050-3770 830
teija.tripolitis@elisanet.fi

De Majodian (Lumijoki)
Mark Pascale, 040-911 2867
info@majodian.com

Honeycoat's (Espoo)
Pirkko Candelin, 050-070 0924

Huippuhännän (Tampere)
Maj-Jaana Saranpää, 040-049 4110
majjaanasaranpaa@gmail.com

Iberima (Espanja)
Irma Leino , +346 2 2586 639,
bombixmoren@gmail.com
Maytime (Kalajoki)
Hanna-Leena Mustakangas,
040-559 3732
hannaleenahalttunen@hotmail.com

Kokong's (Hollola)
Sirpa Salminen, 050-917 7371
sirpasalm@gmail.com

Rosdiwa's (Jalasjärvi)
Niina Niinistö, 050-381 2186
rosdiwa@hotmail.com

Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-465 0877
minna.anttila@suomi24.fi

Sweetsilky (Kempele)
Tarja Väyrynen, 044-586 2766
tarja.vayrynen@luukku.com
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KASVATTAJAINDEKSI
Little Monkeys (Urjala)
Riikka Taipale, 040- 832 1126
riikka.3@hotmail.com

Sericum (Heinola)
Kirsi Aho-Pietinen, 040-551 1652
kirsi.aho-pietinen@luukku.com

Stenilja (Lahti)
Silja Susia, 050-560 2626
silja.susia@gmail.com

Sunny Pearls (Klaukkala)
Paula Viljanen, 050-366 0864
paula.s.viljanen@gmail.com

Semera (Tornio)
Erkki Remes, 040-750 6556,
erkkiremes@gmail.com

Tel Quessir (Jyväskylä)
Tarja Telkkälä, 040-512 1809,
kennel@telquessir.net

Hanna Remes, 045-326 9552,
remes.hanna@gmail.com

Saana Telkkälä, 044-092 8592,
saana.telkkala@gmail.com

45

46

