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TOIMIHENKILÖT 2016
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 FI09 5723
0220 0508 48 / Silkkiterrierit ry.
Käytäthän maksaessasi viitenumeroa,
jonka löydät lehden osoitekentästä.
Perhejäsenen viitenumero on sama,
kun talouden varsinaisen jäsenen.

Jäsenmaksut vuodelle 2016:
Varsinainen jäsen 25€
Perhejäsen 10€ (ei omaa lehteä)
Kasvattajajäsen 40€
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 15€.
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VUOSIKOKOUSKUTSU
SILKKITERRIERIT RY:N

seuraavalle toimikaudelle

SYYSKOKOUS

- Silmätarkastusmaksujen
jatkaminen vuodelle 2017

AIKA : LA 22.10 2016
Silkkikehän jälkeen

- Yhdistyksen lehden julkaisumuoto

PAIKKA: Seinäjoki Areena,
Kirkkokatu 23,
60220 Seinäjoki

- Rotujärjestön ja kennelpiirin
edustajan valinta
- Muut esille tulevat asiat

ESITYSLISTA

-Kokouksen päättäminen

- Kokouksen avaus

KOKOUKSEEN EI
ETÄNÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUTTA!

-Kokouksen puheenjohtajan,
sihteerin, kahden
pöytäkirjantarkastajan ja
ääntenlaskijan valitseminen sekä
valtakirjojen tarkastaminen

YHDISTYS TOIVOTTAA KAIKKI
JÄSENENSÄ TERVETULLEEKSI
KOKOUKSEEN!

- Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen
- Esityslistan hyväksyminen
työjärjestykseksi
- Hallituksen puheenjohtajan
valitseminen seuraavaksi
toimikaudeksi
- Hallituksen jäsenten valitseminen
-Kahden toiminnantarkastajan ja
heidän varamiestensä valitseminen
- Hallituksen esitys vuoden
2017 toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvioksi
- Jäsenmaksujen, jäsentyyppien
ja liittymismaksun määrääminen
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Heippa taas silkkiväki!

osasto rotutorilla. Tarkoitus olisi
saada silkkiaiheisia myyntituotteita
ja innokkaita henkilöitä jakaamaan
silkkkitietoutta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu rohkeasti yhdistyksen
hallitus@silkkiterrierit.fi sähköpostiin.

Tätä kirjoittaessa on elokuun
puoliväli ja vaikka koulut
ovatkin alkaneet ei kesä ole
vielä loppu, ulkoharrastukset
pyörivät vielä täysillä.

Jälleen on aika syyskokoukselle ja
yhdistyksen hallituksen jäsenien valinta,
tämä vuosi on ollut yhdistyksellemme
aktiivinen ja hallituksen jokainen
jäsen on panostanut eri tapahtumiin
ja on ollut talkoohenkeä ilmassa,
kiitos siitä hallitus, olen teistä kaikista
niin ylpeä, toivottavasti ensi vuosi
on yhtä työvoittonen ja rakentava.

I

tse olen juuri kotiutunut aivan
ihanalta melontaretkeltä Suomen
Hossasta; kevyesti virtaavia
koskiosuuksia, kauniita jokia ja
lampia on melottu, yövytty laavuissa,
autiotuvissa, teltassa. Nautittu
nuotioista, ei ihan kuitenkaan laulettu
kumbajaata mutta mukavassa seurassa
nauru on ollut herkässä. Parasta oli se
että pääsi irtaantumaan arjesta ja uusin
voimin siirtyä seuraavaan vuodenaikaan.

Monia varmaan askarruttaa rotumme
JTO:n valmistuminen jota on työstetty
jo useamman vuoden. Kaikille tiedoksi;
tämä jalostuksen tavoiteohjelma on
STJ:llä työn alla ja minulle on luvattu
että valmistuu tämän vuoden puolella.

Elokuussa oli myös koulututilaisuus
uusille sillkkiterrierituomarikokelaille
jonka järjesti Suomen Kennelliitto
yhdessä Terrierijärjestön kanssa,
kouluttajana kasvattajatuomari
Juha Kares. Kiitos teille jotka
olitte koirinenne paikalla.

Terkuin, Tina Heinonen

Yhdistys jatkaa aktiivista toimintaansa.
Työsaralla on Kennelliiton Hankikoira.
fi jonne hallitus työstää silkkiosuutta,
kannattaa käydä kurkkaamassa sillä
näillä näppäimillä on myös meidän rotu
siellä edustettuna (www.hankikoira.fi)
Messukseksuksen koiratapahtumaan
joulukuussa on silkkiterriereillä oma
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VIRALLINEN SILMÄTARKASTUS
Ja silkkiterriereillä esiintyviä
perinnöllisiä silmäsairauksia
Teksti: Tanja Mäkinen

S

koiran silmät tutkitaan
silmänpohjan, lasiaisen, linssin,
värikalvon, etukammion,
sarveiskalvon, sidekalvon
ja luomen rakenteiden
poikkeavuuksien varalta.
Löydökset kirjataan viralliselle
kaavakkeelle. Tulokset
tallennetaan Suomen Kennelliiton
rekisteriin ja ne ovat julkisia
perinnöllisten silmäsairauksien
osalta. Silkkiterriereiden listauksen
silmätarkastetuista koirista löydät
tästä linkistä: http://jalostus.
kennelliitto.fi/frmTerveys.
aspx?R=236&A=2012. Sivun
yläreunassa on vuosilukuja joita
painamalla löydät kunkin vuoden
terveystarkastus tulokset.

ilkkiterriereillä kuten kaikilla
muillakin koiraroduilla on
perinnöllisiä sairauksia.
Silkkiterriereillä se yleisin
perinnöllinen sairaus on kaihi.
Rodulla esiintyy myös muita
perinnöllisiä silmäsairauksia
joita tässä artikkelissa esittelen.
Silkkiterrieri ei kuulu Pevisaan
(perinnöllisten vikojen ja
sairauksien vastustamisohjelma).
Silti on erittäin tärkeää tehdä
silmäpeilaus jalostukseen
käytettäville koirille, mieluusti
useamman kerran koiran eliniän
aikana. Myös koirille joita ei
käytetä jalostukseen on hyvä
tehdä silmäpeilaus ainakin kerran
koiran elämän aikana. Näin
saamme tärkeää tietoa rotumme
terveystilanteesta. Kerron ensin
mitä virallinen silmätarkastus
tutkii, kuka tutkimuksen tekee ja
mikä on ECVO-kaavake, sitten
esittelen silkkiterriereillä esiintyviä
silmäsairauksia.

KUKA TUTKIMUKSEN
TEKEE?
Virallisia silmätarkastuksia saa
Suomessa tehdä vain ECVO:n
(European College Of Veterinary
Opthalmologists) hyväksymät
ja Kennelliiton nimeämät
silmätarkastuseläinlääkärit. Vain
silmätarkastuseläinlääkäri voi
antaa virallisia silmätarkastuslausuntoja (ECVO-kaavake).

MITÄ VIRALLINEN
SILMÄTARKASTUS
TUTKII?
Virallisessa silmätarkastuksessa
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vaaditulla tavalla rodusta ja iästä
riippumatta, löydösten kirjaaminen
ohjeistuksen mukaan sekä
silmätarkastuseläinlääkärin omien
tietojen päivittäminen säännöllisin
väliajoin.

Tutkimuksia tekeviä
silmätarkastuseläinlääkäreitä
löytyy Suomen Kennelliiton
ja ECVO:n kotisivuilta. Moni
rotuyhdistys ja kerho järjestää
myös joukkotarkastuksia joissa
saa virallisen silmätarkastuksen
yleensä hieman halvemmalla.

ECVO-kaavake
ECVO on eurooppalainen
organisaatio, jonka jäsenet ovat
eurooppalaisen silmäsairauksien
erikoistumistutkinnon suorittaneita eläinlääkäreitä (ECVO
Diplomaatteja). ECVO laati
vuonna 1998 kattavan
silmätarkastuskaavakkeen
ohjeistuksineen, joka on tällä
hetkellä käytössä monissa
Euroopan maissa.
ECVO-kaavaketta saavat
käyttää vain ECVO:n tunnustamat silmätutkimuksia
tekevät eläinlääkärit (Eye
Scheme Examiner). Suomen
silmätarkastuseläinlääkärit
ovat ECVO:n tunnustamia
eläinlääkäreitä.

PERINNÖLLINEN
HARMAAKAIHI

Kaavakkeen käyttö on tarkkaan
ohjeistettu, siten kaikissa
maissa joissa ECVO-kaavake on
käytössä, kaavaketta käyttävä
silmätarkastuseläinlääkäri on
velvollinen noudattamaan ECVO:n
sääntöjä. Sääntöihin kuuluu
silmätutkimuksen tekeminen

Perinnöllinen harmaakaihi eli
hereditäärinen katarakta samentaa
silmän linssin osittain tai
kokonaan. Tunnettujen muotojen
periytymismekanismi on yleensä
autosomaalinen resessiivinen,
mutta useimpien muotojen
periytymismallia ei tiedetä.
Sairauden alkamisikä vaihtelee
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kuin kaihimuutos on täydellinen.
Hoidon edellytyksenä on se,
että silmänpohja on terve.
Perinnöllinen katarakta voi
esiintyä yhdessä PRA:n kanssa,
yleensä PRA:han liittyy kuitenkin
ns. toissijainen kaihi. Koiraa
jolla on todettu perinnöllinen
harmaakaihi ei suositella
käytettävän jalostukseen

suuresti. Perinnöllinen kaihi on
yleensä molemminpuolinen ja
johtaa sokeuteen, jos linssien
samentuminen on täydellinen.
Jos kaihisamentuma jää hyvin
pieneksi, sillä ei ole vaikutusta
koiran näkökykyyn. Katarakta eli
kaihi voi olla perinnöllinen tai ei
perinnöllinen, synnynnäinen tai
hankittu. Syntymän ja 8 viikon
iän välillä todetut kataraktat
ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä
hankitusta katraktasta voidaan
mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin
nopeasti täydelliseksi kaihiksi
kehittyvä katarakta.
Muita esimerkkejä hankitusta
kaihista ovat esimerkiksi
vanhuuden kaihi ja PRA:han
liittyvä toissijainen kaihi. Ns.
nukleaariskleroosi eli linssin
kovettuminen vanhalla koiralla ei
ole varsinainen kaihimuutos, vaan
normaaliin ikääntymiseen liittyvä
muutos, jossa linssin ydin muuttuu
’opaalinharmaaksi’. Näkökykyyn
se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi
voidaan todeta perinnöllisten
silmäsairauksien varalta
tehtävässä silmätutkimuksessa.
Erityisen tärkeää kaihin
toteamisessa on viralliseen
silmätutkimukseen kuuluva
biomikroskooppitutkimus. Kaihi
voidaan poistaa leikkauksella
fakoemulsifikaatiomentelmällä.
Paras leikkaustulos saadaan,
kun leikkaus tehdään ennen

ETENEVÄ VERKKOKALVON
SURKASTUMA (PRA)
PRA eli etenevä verkkokalvon
surkastuma tuhoaa silmän valoa
aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä
sairauksia, jotka ovat eri geenien
aiheuttamia. PRA:ta on montaa
tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat
erilaisia ja jopa samassa rodussa
voi olla useita eri muotoja. PRA
on löydetty yli 100 rodulla ja
näistä ainakin 22:lla mutaatio
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oftalmoskooppisessa
tutkimuksessa. Verkkokalvon
sähköisessä tutkimuksessa
(ERG) voidaan havaita
muutoksia näköhermosoluissa
jo ennen oftalmoskooppisessa
tutkimuksessa nähtäviä
selviä verkkokalvon
rappeutumamuutoksia.

on voitu paikallistaa. Se voi
esiintyä millä tahansa rodulla.
Yleisin periytymismekanismi on
autosomaalinen resessiivinen.
Kliinisten oireiden ilmenemisikä
ja eteneminen vaihtelevat liittyen
PRA-muodon syntymekanismiin.
Hyvin nuorella koiralla
esiintyvä PRA:n muoto liittyy
vääränlaiseen näköhermosolujen
kehitykseen. Myöhemmällä iällä
alkavassa PRA:ssa sen sijaan
näköhermosolut kehittyvät
normaalisti, mutta alkavat
rappeutua. Useimmissa PRA:n
muodoissa koira muuttuu
ensin hämärässä epävarmaksi
ja pelokkaaksi. Tämä johtuu
hämäränäössä tärkeiden
verkkokalvon sauvasolujen
surkastumisesta. Myöhemmin
koira sokeutuu kokonaan
verkkokalvon tappisolujen
surkastuessa. Silmäterä on laaja
ja silmänpohjan lisääntynyt
heijaste näkyy erityisen
selvästi valon kohdistuessa
laajentuneeseen mustuaiseen.

Monella rodulla on geenitesti
jonka avulla tiedetään onko koira
PRA sairas, kantaja vai terve.
Silkkiterriereillä tämä geenitesti
ei vielä ole tarpeeksi tarkka.
Toivottavasti tulevaisuudessa
voimme silkkiterrieritkin
geenitestata PRA:n osalta jolloin
jalostussuunnitelmia on helpompi
tehdä.
Koiraa jolla on todettu PRA
ei suositella käytettävän
jalostukseen.

LASIAISEN RAPPEUMA
Lasiaisen rappeuma tai VD
(Vitreous Degeneration) on
yleisimmin rodussa esiintyvä
silmäsairaus. Lasiaisen
rappeumaan liittyy niin silmän
lasiaisen koostumuksen
muuttuminen sekä rihmat kuin
lasiaisnesteen vuoto silmän
etukammioon.

PRA:han ei ole hoitoa, mutta
tutussa ympäristössä sokeakin
koira voi pärjätä erittäin
hyvin. Kokeellisesti koirille
on käytetty geeniterapiaa
näköhermosolujen perinnöllisessä
sairaudessa, jossa periyttävä
geeni on tunnettu. Diagnoosi
tehdään yleensä silmänpohjan

Lasiaisen rappeuma voi
pahimmillaan johtaa muihin,
vakavampiin sekundäärisiin
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silmäsairauksiin, kuten
glaukoomaan, kaihiin,
linssiluksaatioon tai verkkokalvon
irtoamiseen, jotka aiheuttavat
koiralle kipua ja voivat johtaa
sokeutumiseen. Lasiaisen
rappeuma itsessään ei aiheuta
koiralle kipua, ja vain harvoin
vaikuttaa näkökykyyn, mutta
lasiaiseen liittyvien muutosten
kyky vaikuttaa muiden
silmäsairauksien kehittymiseen
tekee sairaudesta ongelmallisen,
ja siksi sen esiintymistä
tulee tarkkailla. On kuitenkin
yllättävää, kuinka harvoin
lasiaisen rappeuma rodussa
aiheuttaa yksilölle ongelmia,
ja tämä on herättänyt myös
tutkimusryhmien mielenkiinnon.
Lasiaisen rappeumasta
aiheutuu silminnähtäviä oireita
erittäin harvoin. Sairauteen ei
ole olemassa hoitokeinoa.
Koiraa jolla on todettu lasiaisen
rappeuma ei suositella
käytettävän jalostukseen.

DISTICHIASIS
Tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä.
jotka tulevat ulos joko normaaliin
ripsirivin sisäpuolelta luomen
reunasta (distichiasis) tai luomen
sisäpinnalta (ektooppinen cilia).
Caruncular trichiasis tarkoittaa
silmän sisänurkan ihon karvoja,
jotka kääntyvät sarveiskalvon

sisänurkan päälle ärsyttäen
silmää. Luomen reunasta
kasvavat ripset voivat kaartua
ulospäin normaalien ripsien
tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin
kohti sarveiskalvoa. Ripset
voivat olla pehmeitä tai kovia.
Etenkin luomen sisäpinnan läpi
suoraan sarveiskalvoa vasten
kasvava ripsi voi aiheuttaa
sarveiskalvon vaurioitumisen.
Tämä ilmenee silmän siristelynä
ja ylimääräisenä kyynelvuotona.
Silmän sarveiskalvon pinnalla
’uivat’, pehmeät distichiasis-ripset
eivät yleensä aiheuta oireita.
Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan
poistaa nyppimällä, jolloin ne
kasvavat uudestaan tai poistaa
ne pysyvästi polttamalla
tai leikkauksella. Vaiva on
selvästi periytyvä, mutta
periytymismekanismi ei ole
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tiedossa. Luokitellaan nykyään
silmätarkastuksissa lieviin,
kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.
Eläinlääkärien ohjeet on että
koiraa jolla on distichiasis voidaan
käyttää jalostukseen jos toisella
pentueen vanhemmista ei ole
samaa sairautta.

PUUTTEELLINEN
KYYNELKANAVAN AUKKO
Puutteellisella kyynelkanavan
aukolla tarkoitetaan silmäluomen
reunasta alkavan kyynelkanavan
aukon puutteellista kehitystä.
Kyynelkanavan kautta silmän
erittämä silmää voiteleva
kyynelneste valuu pois.
Lievissä tapauksissa muutosta
ei välttämättä arjessa huomaa,
vakavissa tapauksissa
kyynelneste valuu koko ajan
silmästä aiheuttaen mm. karvojen
kostumista ja värjäytymistä
silmän sisänurkan alueella.
Eläinlääkärien ohjeet on että koiraa
jolla on todettu puutteellinen
kyynelkanavan aukko voidaan
käyttää jalostukseen jos toisella
pentueen vanhemmista ei ole
samaa sairautta.

PHTVL/PHPV (PERSISTENT
HYPERPLASTIC
TUNICA VASCULOSA
LENTIS/PERSISTENT
HYPERPLASTIC
PRIMARY VITREOUS)

Kirjainlyhenne sairauksista,
joissa linssin ja silmänpohjan
välinen sikiöaikainen
verisuoniverkosto ei surkastu
normaalisti syntymän jälkeen.
Löydös jaetaan vakavuudeltaan
kuuteen asteeseen, joista aste 6
tarkoittaa sitä, että silmä on sokea.
Lievimmässä asteessa (1) näkyy
linssin takapinnalla ainoastaan
pieniä pigmenttipisteitä, jotka
eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä
muutokset pahene iän myötä.
Vakavammissa asteissa muutokset
voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää
samentumista.
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaikki
eläinlääkärin tutkimuksen
yhteydessä perinnölliseksi
olettamat silmäsairausdiagnoosit.
Lausunnot tallennetaan
Kennelliiton tietokantaan
seuraavasti:
Ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia -> Koiralla ei ole
todettu minkään silmäsairauden
oireita.
Sairaus: todettu -> Koiralla on
todettu lausunnossa mainittu
sairaus.
Sairaus: avoin -> Koiralla on
todettu lausunnossa mainittuun
synnynnäiseen sairauteen
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viittaavia oireita, mutta muutokset
ovat epätyypillisiä
Sairaus: epäilyttävä -> Koiralla on
todettu vähäisiä tai epätyypillisiä
lausunnossa mainitun, eisynnynnäisen sairauden oireita.
Suositellaan uusintatutkimusta
esimerkiksi vuoden kuluttua.
Tutkimuksen yhteydessä
havaitut lisähuomiot eiperinnöllisistä muutoksista sekä
periytymiseltään epäselvät
sairaudet eivät näy julkisessa
tietokannassa.

Lähteet:
http://www.kennelliitto.fi/
virallinen-silmatarkastus
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-jaterveys/koiran-terveys/perinnollisistasairauksista/yleisimmat-perinnolliset
http://www.berylline.
fi/?page_id=186&lang=fi
http://www.vesikoirat.fi/terveys/
artikkelit/204-perinnollisistasilmasairauksista
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MATCH SHOW
OULUSSA 21.5
POHJOISEN SILKKIVÄKI
JÄRJESTI KEVÄISEN MATCH
SHOWN OULUNSALOSSA
21.5.
Sponsorimme Kalakaveri ja
Koirakaveri antoivat meille alueensa
käyttöön tapahtumaa varten.
Ilma oli aurinkoinen ja tunnelma
lepppoisa, kaikki sujui loistavasti!
Pääsponsorimme Acana ja Orijen
mahdollistivat hienot palkinnot
yhdessä kymmenien lahjoittajien
kanssa :) Tuhannet kiitokset teille

aktiivisille, jotka jaksoitte nähdä
vaivaa palkintojen eteen. Iso kiitos
myös kaikille, jotka olivat mukana
ennakkojärjestelyissä ja paikan
päällä mahdollistamassa onnistuneen
päivän. Meillä oli myös ihastuttavat
tuomarit, jotka paneutuivat asiaansa
täysillä ja jaksoivat kannustaa ja
antaa myös ohjeita niitä tarvitseville.
Terveisin: Hanna-Leena
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KOIRAN KANSSA
VIROON?

lentobokseja sekä kantokasseja.
Autolla matkustaessa parhaita ovat
metallihäkit sekä muoviset lentoboksit
kuten esimerkiksi Vari kennel- boksi.
Jos kulkee junalla, lentokoneella
tai laivalla ilman autoa siihen sopii
parhaiten kantokassi tai kankainen
kevythäkki. Kuljetusboksin koko pitää
olla niin iso että koira mahtuu siellä
seisomaan ja että siellä on koiralle
hyvin tilaa liikkua.

Silkkiterrieri on pieni
koira jonka kanssa on
helppo matkustaa. Koira
kannattaa jo pentuna
totuttaa matkustamaan
kuljetusboksissa, jolloin
myöhemmin pitkiäkin
matkoja matkustaminen
ei ole ole ongelma.
MISSÄ KOIRA MATKUSTAA?
Koirien kuljetusbokseja on
erilaisia, on metallihäkkejä,
kankaisia kevythäkkejä, muovisia

LEMMIKKIELÄINPASSI
Lemmikkieläinpassi vaaditaan
koirilta kaikissa EU-maiden välisissä
kuljetuksissa. Passin tarkoituksena on
osoittaa, että eläin on tunnistettavissa
ja että eläin täyttää jäsenmaiden
välisissä kuljetuksissa vaadittavat
eläinten terveyttä koskevat ehdot.
Lemmikkieläinpassin voi ostaa
eläinlääkäriltä. Ennen passin
myöntämistä eläinlääkäri tarkastaa,
että eläin on tunnistusmerkitty
(tatuointi tai mikrosiru) ja rokotettu
raivotautia vastaan. Eläinlääkäri tekee
kaikki merkinnät lemmikkieläinpassiin.
Hän merkitsee passiin tiedot
mm eläimestä ja omistajasta,
tunnistusmerkinnästä ja rokotuksista.
Lemmikkieläinpassi on sinikantinen
vihko, jonka kannessa on EU:n
lippu. Lemmikkieläinpassin malli on
yhtenäinen koko EU:n alueella, mutta
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eri EU-maisen lemmikkieläinpassien
välillä voi olla pieniä eroavuuksia.
Viroon matkustaessa riittää että
koiralla on rokotukset voimassa
ja että ne ovat kirjattuna oikein
passiin. Jos passi on siirtopassi eli
rokotukset on siirretty rokotuskortista
passiin kannattaa varmuuden vuoksi
ottaa rokotuskorttikin mukaan.

EKINOKOKKOOSILÄÄKITYS
Viroon päin matkustaessa ei
vaadita ekinokokkoosilääkitystä
eli sydänmatolääkitystä, mutta
Suomeen tultaessa se vaaditaan.
Lääkitys on asianmukainen annos
pratsikvantelia tai epsiprantelia
sisältävää, koiralle hyväksyttyä
lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia
heisimatoja vastaan. Lääkkeen
saa ostettua apteekista ilman
reseptiä. Kannattaa kysyä apteekin
henkilökunnalta oikean lääkkeen.

Lääkityksen voi hoitaa kahdella tapaa:
1. Lääke annetaan Suomen
ulkopuolisessa maassa 1-5 vrk ennen
maahantuloa. Jos ei ole menossa
koiranäyttelymatkalle, kannattaa
etsiä etukäteen eläinlääkäri, missä
tämän lääkkeen voi antaa. Tallinnassa
suomalaiset suosivat Tiina Toometin
eläinklinikkaa, siellä lääkkeen
antaminen maksaa noin 5 euroa.
http://www.toometikliinik.
ee/lemmikud-ja-kylm/
2. 28 vrk sääntö. Lemmikki pitää
lääkitä ennen matkaa vähintään
kaksi kertaa enintään 28 vrk:n
välein EU-maassa tai EU-maihin
verrattavissa maissa ja sen jälkeen
käsittely toistetaan säännöllisesti
enintään 28 vrk:n välein niin kauan
kuin edestakaisin matkustelua kestää.
Viimeinen loislääkitys tulee tehdä
Suomessa matkustelun päätyttyä.
Jos lääkityksessä pidetään pidempi
tauko, lääkitysohjelma täytyy
aloittaa alusta. Ekinokokkiloinen
kehittyy tartuntavaaralliseksi vasta
28 vuorokautta sen jälkeen, kun
koira on saanut tartunnan ja siten
toistuvan säännöllisen loislääkityksen
tarkoituksena on estää loisen
kehittyminen lisääntymiskykyiseksi.
Jos koira käyttää 28 vrk:n
sääntöä, siitä merkitään
maininta lemmikkieläinpassiin
ekinokokkikäsittely-kohtaan.
Maininta kirjataan suomeksi
tai ruotsiksi ja englanniksi.
On myös hyvä pitää koiralla perus
punkkilääkitys voimassa ulkomailla
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matkustaessa sekä huolehtia
säännöllisestä madotuksesta.
KOIRAN MATKUSTAMINEN
LAIVASSA
Tallinnan laivalla koira saa olla
matkan ajan autossa jos matka
kestää 2 tuntia. Jos ei kuitenkaan
halua jättää koiraa autokannelle,
on liian kuuma tai liian kylmä
niin matkustamisen ajaksi täytyy
ostaa koirahytti tai koiralle
häkkipaikka. Koiraa ei yleensä
saa ottaa kannelle mukaan ilman
hyttiä tai häkkipaikkaa. Tästä
aikakin Tallink on hyvin tarkka.
Kannattaa ennen matkaa tutkia
sen laivayhtiön ohjeet eläimen
kanssa matkustaessa jolla matka
tehdään. Jos koira jää autokannelle
niin on asiasta hyvä mainita
lähtöselvityksessä jolloin auton
ikkunaan saa paperin jossa lukee
että autossa on lemmikkieläimiä,
näin ahtaajat osaavat pakata
auton sen mukaan. Matkustamiseen
tottuneet koirat pystyvät ihan
hyvin matkustamaan autokannella
laivamatkan ajan kunhan siellä ei
ole liian kuuma tai liian kylmä.
Eri laivayhtiöiden ehdot
koiran kanssa matkustaessa:
http://www.vikingline.fi/valitsematka/hyva-tietaa/lemmikkielaimet/
http://www.tallinksilja.
fi/fi/lemmikkielaimenkanssa-matkustaminen
http://www.eckeroline.fi/

webapp/wcs/stores/servlet/
Content_10151_10001_77?page=index.
php%3Foption%3Dcom_content%
26view%3Darticle%26id%3D11&s
mi=135&menuid=135#lemmikki
MITÄ KANNATTAA
HUOMIOIDA HOTELLIA
VARATTAESSA?
Virossa moneen hotelliin pääsee
koiran kanssa. Jos hotellin varaa netin
kautta kannattaa varauspalveluun
laittaa ruksi siihen kohtaan
missä lukee ”lemmikit sallittu” tai

”lemmikeille sopiva” näin hakupalvelu
osaa etsiä ne hotellit jotka sallivat
lemmikkieläimet huoneisiinsa. Yleensä
lemmikistä menee ylimääräinen
yökohtainen maksu. Joskus tämä
lukee hotellin tiedoissa tai sitten
se selviää kysymällä hotellista
soittamalla tai laittamalla hotelliin
sähköpostia. Monessa hotellissa
on koirille oma tervetulias-paketti.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että
jotta tulevaisuudessakin hotellit
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ottaisivat koiria vastaan, tulee huone
jättää siistiksi ja hoitaa koiran
tarpeet muualle kuin hotellin pihaan.
Tallinnassa koiraystävällisiä hotelleja
ovat mm Viru hotelli sekä Seaporthotel.

mihin saa koiran viedä ja mihin
ei ja muita hyviä vinkkejä.

KOIRAN KANSSA VIROSSA
Tallinnassa kaupungin säännöt
edellyttävät että koira pidetään
kytkettynä ja että sen jätökset
siivotaan. Virossa moneen
ravintolaan saa mennä koiran
kanssa. Itse olen todennut matkoilla
hyväksi koirakärryn jolla koiran
saa hyvin vietyä ravintoloihin
ja kauppoihin. Mm. Solariskauppakeskukseen saa mennä
koiran kanssa. Kaupungillakin voi
kulkea hyvin koiran kanssa, koira
saa samalla totutusta ihmisvilinään.
Matkassa on aina hyvä pitää
kakkapussi yllättäviä tilanteiden takia.
Tallinnassa Kadriork- puisto on hyvä
paikka liikkua koiran kanssa.
Julkinen liikenne : Linja-autoihin
koiran saa viedä kunhan
sillä on kuonokoppa.
Taksit: Kaikki taksit eivät ota koiraa
mukaan joten on asia hyvä varmistaa
kun taksin soittaa tai sitten kysyä
asiaa taksikuskilta. Pienen koiran
kanssa matkustaminen taksilla
on huomattavasti helpompaa
kuin ison koiran kanssa.
Facebookissa on ryhmä : ”Dog
friendly tallinn” , jossa kerrotaan

Rohkeasti vain matkustamaan
koiran kanssa!

Lähteet:
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-javienti/eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/
koirat-kissat-ja-fretit/lemmikkielainpassi/
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/
eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/koirat-kissatja-fretit/koirat-kissat-ja-fretit-eu-maat/
http://www.tripsteri.fi/
tallinna/koiran-kanssa/
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yksy ja raikkaat, kosteat tuoksut valtaavat kirsuni.
Lehdet putoilevat ja niiden seasta löytyy kaikenlaista
jännittävää.Olen niin innokas "lukemaan postia" ja
jättämään sitä, että naapurustossa jo ihmetellään
innokkuuttani. Saan paljon osaksesni huvittuneita
katseita, ymmrrän toki. Käyttäydyn kuin vihikoira vaikka
olen tälläinen pörröinen ja suloinen perhekoira.

Tämä syksy ei tosin ole ollut vain lenkkejä ja tuoksuja täynnä, olen
joutunut käymään lääkärillä vähän turhankin tiiviiseen tahtiin. Minulla
taannoin todetut ja leikatut virtsakivet vaivaavat minua edelleen, tässä
on yksi syy miksi merkkailen niin ahkerasti. Emäntäni tosin epäilee,
että siitä on tullut minulle tapa. Minusta otetaan jatkuvasti kokeita ja
röntgen, ultra jne. ei ollenkaan mukavaa. Minulle kerrottiin, että koska
olen silkki, minulla on geneettinen alttius näihin kiviin, ei edelleenkään
mukavaa. En toivoisi tätä kenellekkään, koska on kohtuullisen rasittavaa
merkkailla tiuhaan tahtiin koipi ilmassa. Kaikesta huolimatta olen
muuten terve sekä pirteä ja minusta pidetään hyvää huolta.

Raikasta syksyä
Terv: Napoleon
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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
curiosity@kolumbus.fi
Pia Saares, 045-131 6292

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

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

Helikuun (Kuusamo)
Heli Multas, 040-535 3191
helikuun@gmail.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
Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-465 0877
minna.anttila@suomi24.fi

Rosdiwa's (Jalasjärvi)
Niina Niinistö, 050-381 2186
rosdiwa@hotmail.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
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Sericum (Heinola)
Kirsi Aho-Pietinen, 040-551 1652,
kirsi.aho-pietinen@luukku.com

Stenilja (Lahti)
Silja Susia, 050-5602 626
silja.susia@gmail.com

Sunny Pearls (Klaukkala)
Paula Viljanen, 050-3660 864,
paula.s.viljanen@gmail.com

Sweetsilky (Kempele)
Tarja Väyrynen, 044-5862 766,
tarja.vayrynen@luukku.com
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Kuvassa: Dazza i am the world
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