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Tuloksia, artikkeleita ja upeita kuvia.

Hyvää Kesää!

Sisällysluettelo
3 toimihenkilöt
4 vuosikokouskutsu
5 Tiedotus yhdistykseltä
6 puheenjohtajanpalsta
7 vuoden 2019 palkittavat silkit
11 Artikkeli - koiran punkkilääkkeet
13 Artikkeli - koiran hampaiden hoito
15 Crufts näyttely 2020
17 Artikkeli - koiran venyttely
23 Artikkeli - pennunostajan etiketti
26 Napoleon in memoriam
27 Kasvattajaindeksi
28 kenneliitto tiedottaa
Silkkilehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa yhdistyksen jäsenille
joista 3 nettipainosta
Aineiston jättöajat (deadline)

Lehti 3: 23.8.2020
(nettilehti)
Lehti 4: 23.11.2020
(painettu lehti)

Kansikuva: Vuoden 2019 silkki
Kuva Saara Suolahti
Kuvattava Stanley, Curiosity Makes Me Stunning

Takakansi: Huippuhännän Coco Crisp ”Napoleon”
Kuva Carita Perry
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TOIMIHENKILÖT 2020
Puheenjohtaja
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

STJ:n varaedustaja
Satu Palander
hallitus@silkkiterrierit.fi

Varapuheenjohtaja
Jutta Paukama
sihteeri@silkkiterrierit.fi

Terrilife-palstan vastaava
Terhi Korhonen
terhikorhonen@gmail.com

Sihteeri
Jutta Paukama
sihteeri@silkkiterrierit.fi

Lehden päätoimittaja
Kristina Heinonen lehti@silkkiterrierit.fi
Artikkelitoimittajat
Tina Heinonen
Irma Leino
Marika Säynäjäkangas
Hanna-Leena Mustakangas
Tanja Mäkinen

Varsinaiset jäsenet
Jutta Paukama
hallitus@silkkiterrierit.fi
Satu Palander
hallitus@silkkiterrierit.fi
Varajäsenet
Pia Saares
hallitus@silkkiterrierit.fi

Pentuvälitys
Satu Palander
pentuvalitys@silkkiterrierit.fi

Tanja Mäkinen
hallitus@silkkiterrierit.fi

Taitto
Carita Perry

Muut
Jäsensihteeri/
Rahastonhoitaja
Jutta Paukama
sihteeri@silkkiterrierit.fi
STJ:n edustaja
Kristina Heinonen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi

lehtimateriaali osoitteeseen:
lehti@silkkiterrierit.fi

3

vuosiKOKOUSKUTSU

❢
Silkkiterrierit Ryn vuosikokous
pidetään lauantaina 25.7.2020 klo
14 Pohjois-Hämeen Kennelpiirin
toimintatiloissa osoitteessa

7.

Äänestetään yhdistyksen
toiminnan jatkamisesta (jos
äänestystulos on, että toiminta
laitetaan jäähylle, niin
tämän esityslistan loput
kohdat jätetään käsittelemättä)

8.

Hallituksen puheenjohtajan
valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi

9.

Hallituksen jäsenten valitseminen

10.

Yhden toiminnantarkastajan ja
hänen varamiehensä valitseminen

11.

Rotujärjestön edustaja vuosille
2020-21 ja kennelpiirin
edustaja vuodelle 2021

12.

Rahastonhoitajan ja
jäsensihteerin valinta vuodelle 2021

13.

Jäsenmaksujen määrittäminen
seuraavalle toimikaudelle

14.

Silmä- ja polvitarkastusmaksujen
jatkaminen vuodelle 2021

15.

Hallituksen esitys vuoden 2021
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Tampereentie 484, 33880 Lempäälä.
Kokous on avoin jäsenistölle ja
muille kiinnostuneille. Äänioikeus
kokouksessa on vain jäsenillä
(kts. yhdistyksen säännöt).
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen järjestäytyminen

-

puheenjohtajan valinta

-

sihteerin valinta

-

kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

-

kahden ääntenlaskijan valinta

3.

Todetaan kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään toimintakertomus, tilit
ja toiminnantarkastajien lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta

16.

Muutos kevät- ja
syyskokousten rytmitykseen

17.

Muut esille tulevat asiat

Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä edellisen
vuoden hallitukselle

18.

Kokouksen päättäminen

6.
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TIEDOTUS yhdistykseltä
HYVÄT SILKKIYHDISTYKSEN
JÄSENET

ja yhdistää rodun omistajia
ympäri suomea.

Olemme hallituksessa
nyt saaneet selkeytettyä
yhdistyksen tilaa ja jatkoa.
Jatkamme toimintaa ja
pidämme vuosikokouksen
heti, kun se on koronan vuoksi
mahdollista.

MITÄ JÄSENET ANTAVAT
YHDISTYKSELLE?

Silkkiterrieri on
lukumäärältään pieni rotu.
Yhdistys toimiakseen ja
palvellakseen jäseniään
tarvitsee mahdollisimman
HYVÄ SILKKITERRIERIN
monen rodun harrastajan ja
OMISTAJA
kotikoiran omistajan mukaan
ideoimaan ja tuomaan omaa
Onko Silkkiterrierit rotuyhdistys osaamistaan yhdistykselle.
sinulle tuttu? Osa teistä on
Toimiakseen ja edistääkseen
varmasti jossain vaiheessa
rotumme terveystutkimuksia
siitä kuullutkin. Oletko
jotka auttavat antamaan
epätietoinen mikä yhdistyksen rodullemme terveemmän
tarkoitus on ja voinko minä
tulevaisuuden yhdistys
silkinomistajana liittyä
tarvitsee varoja. Liittymällä
yhdistykseen?
jäseneksi ja osallistumalla
mahdollisuuksien mukaan
Mikä muu asia puoltaa
järjestettäviin tapahtumiin
jäsenyyttä.
jokainen rivijäsen tukee
kerhomme tulevaisuutta.
SILKKITERRIERI YHDISTYS
PERUSTETTIIN VUONNA 1987 MITÄ YHDISTYS ANTAA
JÄSENILLE?
Yhdistys ei pelkästään ole
kasvattajien tai sisäpiirin
Mahdollisuuden osallistua
yhdistys vaan yhdistys, joka
maksutta yhdistyksen
edesauttaa rodun säilymistä
järjestämiin tapahtumiin ja eri
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kilpailuihin, nettijäsenlehden,
TerriLife lehden ja jäsenyyden
myös Terrierijärjestöön,
facebook ryhmään pääsyn,
tukea terveystutkimuksiin.
Tutustu myös yhdistyksen
kotisivuihin
www.silkkiterrieirt.fi
TERVETULOA mukaan silkkien
maailmaan. Pitäkää huolta
läheisistänne ja pitäkää
turvavälit liikkueaasaane
kodin ulkopuolella.

Mukavaa kevättä kaikesta
huolimatta kaikille
Toivoo Hallituksen väki

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kevät keikkuen tulevi, sanotaan. Näin
on ainakin tänne eteläsuomeen tullut,
aurinkoa sadetta ja rakeita, hiukka
tupsahti luntakin tupaan.

Hallitus on kerännyt
voimansa ja panostaakin
täysin purjein
yhdistysasioihin. Korona
hiukan hidastaa asioiden
kulkua mutta eiköhän
tämäkin vielä selätetä.
Jäsenkampanjamme
sai silkkiväkeä liikkeelle
josta olemme kovasti
kiitollisia. Kiitos
kaikille ja toivomme
että viihdytte. Tämä
yhdistetty 1-2 silkkilehti
on nettiversiona niinkuin
myös lehti 3. Joululehti
on jälleen painettu versio.
Kaikki jäsenet saavat
myös TerriLife lehden
joka rotujärjestömme
lehti kaikille jäsenille.
Tämä lehti on vielä
toistaiseksi paperiversio.

Vuosikokous ja Gaala
järjestetään tänä vuonna
hiukan myöhässä.
Heinäkuun 25 päivä,
kutsu löytyy toisaalta
lehdessä
Silkkipäivät jäävät
koronan vuoksi tänä
vuonna pitämättä, mutta
panostakaamme ensi
vuoteen, kivoja paikkoja
on ehdolla.
Treenipäivä silkeille
on myös työn alla ja
panostetaan siihen,
seuraavassa lehdessä
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siitä enemmän.
TERVETULOA mukaan
uudet jäsenet silkkien
maailmaan
Pitäkää huolta
läheisistänne ja pitäkää
turvavälit liikkueaasaane
kodin ulkopuolella.
Mukavaa kevättä kaikesta
huolimatta kaikille
Toivoo Hallituksen väki

VUODEN 2019
Palkittavat
silkit

Nyt on aika julkistaa VUODEN 2019
Palkittavat silkit.
Gaala, jossa palkinnot jaetaan juhlitaan
kakkukahvin kera, koko yhdistyksen
voimin, tänä vuonna Tampereella josta
tarkemmat tiedot toisaalla lehdessä.

VUODEN PENNUT 2019
1.Curiosity Point Is This
2.Pet Pursuit Luxray

1.Curiosity Makes Me Stunning
2.Curiosity Simply a Stunner

VUODEN KASVATTAJA
2019

VUODEN SILKKIVETERAANIT 2019

1.Curiosity

2.Tel Quessir Roitelet Huppe
3.Curiosity Shalee in Memory

VUODEN SILKKIJUNIORIT
2019

3.Nanasilk Mama I’m Coming
Home

1.Sweetsilky Lucky Adventures

4.Curiosity Shape Of You

2.Sweetsilky Starboy

5.Tel Quessir Secret Recipe

3.Little Monkeys Don’t Mess
With Me

6.Sweetsilky Lucky Adventures
7.Sweetsilky Starboy
8.Sericum Quick Step

Maytime Arctic Sun

3. Curiosity Please Stand Up

1.Dazza He’s a Dream

VUODEN SILKIT 2019

VUODEN AGILITYSILKKI2019

VUODEN SILKKINUORET
2019

9.Little Monkey’s Don’t Mess
With Me

1.Little Monkeys Don’t Mess
With Me

10.Curiosity World Is Mine

2.Curiosity Shape Of You
3.Maytime Next Top Model
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2.Sweetsilky

ELIAKSEN POKAALI
Anne Koivisto
Te joille jaettiin viime vuonna
kiertopalkinto; yhdistyksen
sihteeri Jutta Paukama,
ottaa nuo vastaan sovitussa
paikassa, olkaa häneen
yhteydessä.

VUODEN 2019 Palkittavat silkit

Kuvassa: Vuoden Silkki Curiosity Makes Me Stunning

Kuvassa: Vuoden silkkipentu Curiosity Point Is This
8

VUODEN 2019 Palkittavat silkit

Kuvassa: Vuoden silkkiveteraani Dazza He’s a Dream

Kuvassa: Vuoden silkkijuniori
Sweetsilky Lucky Adventures
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VUODEN 2019 Palkittavat silkit

Kuvassa: Vuoden silkkinuori Little Monkeys Don’t Mess With Me

Kuvassa: Anne Koivisto Eliaksen
pokaalin saaja
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Koiran punkkilääkkeet
Teksti ja kuvat: Tanja Mäkinen
antaa punkkiajan aikana
useasti, jotta suoja kestää
koko kauden. Lääkkeiden
vaikutusaika riippuu
lääkevalmisteesta ja se
lukee selvästi lääkkeen
käyttöohjeissa.

Punkit, jokavuotinen
riesa. Koirien punkit
eli puutiaiset eivät
ole kuitenkaan vain
kesäinen riesa. On
tutkittu, että puutiaiset
lähtevät liikkeelle maan
lämpötilan ollessa noin
+4 astetta. Nykyään
tämä tarkoittaa siis
sitä, että ensimmäiset
punkkihavainnot

tehdään Etelä-Suomessa
jo maaliskuussa ja
punkkiaika kestää aina
pitkälle marraskuulle
asti. Usein on uskottu,
että pahin punkkiaika
on keskikesällä, mutta
tämä ei välttämättä pidä
paikkaansa. Lemmikki
kannattaa suojata
punkeilta jo aikaisin
keväällä. Lääke kannattaa
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Punkit eivät ole
kuitenkaan vain eteläisen
Suomen ongelma
vaan punkkeja esiintyy
koko maassa. Koiran
punkkilääke kannattaa
valita sen mukaan
millaisessa maastossa
koira liikkuu ja uiko
koira mahdollisesti
usein. Täytyy myös
muistaa, että kaikki
punkkilääkkeet eivät käy
kaikille koirille ja näistä
saattaa tulla mahdollisesti
haittavaikutuksia,
kuten iho-oireita tai
pahoinvointia. Jos
epäröi mitä lääkkeitä
koiralle kannattaa
ostaa, voi koiran kanssa
käydä eläinlääkärillä
kyselemässä
vaihtoehdoista.
Koirien punkkilääkkeitä
on kahdenlaisia. Toiset
valmisteet karkoittavat ja
tappavat punkkeja, toiset
vain tappavat. Valmiste,
jolla on karkoittava
vaikutus ehkäisee koiraa

Koiran punkkilääkkeet
punkki kuolee ollessaan
kosketuksissa niihin.
Nämä ovat reseptivapaita
lääkkeitä ja vaikutusaika
on suhteellisen pitkä.
Suun kautta otettavista
tableteista lääkeaine
imeytyy suun kautta
ja päätyy näin koiran
verenkiertoon. Näissä
punkin tulee purra koiraa,
jotta punkki kuolee. Nämä
ovat punkkilääkkeitä.
Lähteet:
https://evidensia.fi/
hoitovinkit/elainlaakarihuomioi-nama-5-asiaapunkkilaakkeen-valinnassa/
https://sarakyrkko.com/
suuri-punkkilaakevertailumita-tulee-ottaahuomioon-koiran-ja-kissanpunkkilaakkeen-valinnassa/

tuomasta punkkeja sisälle.
Koirien punkkilääkkeitä
ovat :
- Valeluliuokset
- Punkkipannat
- Suun kautta otettavat
tabletit
Valelulios annetaan
koiran ihoon ja turkkiin,
yleensä sen on suositeltu
laitettavan koiran niskaan.
Näitä käytettäessä
punkki kuolee ollessaan

kontaktissa koiran ihoon
tai turkkiin. Nämä ovat
usein reseptivapaita
valmisteita ja niiden
vaikutusaika kestää
useimmissa lääkkeissä
4 viikkoa. Näitä
käytettäessä koiran runsas
uiminen tai peseminen
voi vaikuttaa lääkkeen
vaikutusaikaan.
Punkkipannoista
vapautuu lääkeainetta
koiran ihoon ja turkkiin ja
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Koiran hampaiden hoito
Teksti: marika säynäjäkangas
Paras tapa ennaltaehkäistä
suun ja hampaiden
sairauksia on huolehtia
koiran päivittäisestä
hampaiden harjauksesta
sekä tarkistuttaa hampaat
ja poistattaa hammaskivi
säännöllisesti eläinlääkärin
vastaanotolla.
KOSKA KOIRAN suu on
lämmin ja kostea, sekä
lisäksi siellä on mikrobeille
ravintoaineita, on suuontelo
ihanteellinen kasvupaikka
erilaisille bakteereille.
Monet näistä kuuluvat
suun normaaliin ja
luonnolliseen mikrobistoon,
mutta kun hampaan
pinnalle alkaa kehittyä
plakkia eli bakteerimassaa
ja hammaskiveä,
mikrobitasapaino menee
sekaisin. Tällöin tauteja
aiheuttavat mikrobit voivat
alkaa lisääntyä suussa.
Koiran suun ongelmat
voivat heijastua myös esim.
keuhkojen, munuaisten
ja sydämen terveyteen,
joten erityisen tärkeää
pitää huolta koiran suusta
ja hampaista heti pennusta
lähtien.
IENTULEHDUS eli
gingiviitti ja hampaan
kiinnityskudoksen
tulehdus eli parodontiitti
ovat koirien yleisimpiä
terveydellisiä ongelmia.

Mikäli hampaiden pinnalle
kertynyttä bakteerimassaa
eli plakkia ei poisteta,
bakteerit kiinnittyvät
hampaan pintaan ja
alkavat mineralisoitua.
Tästä kovasta pinnasta
tulee hammaskiveä ja yhä
lisää bakteerimassaa voi
alkaa kiinnittyä siihen.
Hammaskiveä muodostuu
erityisesti vanheneville
koirille. Ensimmäisenä
oireena suun ongelmista
omistaja huomaa yleensä
koiransa pahanhajuisen
hengityksen. Muita oireita
ovat ikenien verenvuoto,
punaisuus sekä turvonneet
ikenet. Ientulehduksen
hoitona on plakin poisto,
aluksi eläinlääkärin
vastaanotolla ja jatkossa
kotona. Eläinlääkärit
suosittelevat koiran
hampaiden harjaamista
mielellään päivittäin.
HAMPAAN pinnalle
kertynyt bakteerimassa
eli plakki alkaa työntyä
ienrajan alle ellei sitä
poisteta. Bakteerit voivat
levitä myös ympäröiviin
kudoksiin aiheuttaen
hampaan kiinnityskudoksen
tulehduksen eli
parodontiitin. Hammasta
ympäröivä luu alkaa
tuhoutua, jolloin
hammas alkaa heilua ja
ajan myötä jopa irrota.

13

Tulehdus aiheuttaa
koiralle jatkuvaa kipua.
Toisin kuin ientulehdus,
parodontiitti ei parane.
Parodontiitissa ainoa hoito
on useimmiten hampaan
poisto. Aina suun ongelmat
eivät näy päällepäin esim
runsaana hammaskiven
muodostumisena, joten
on hyvä käyttää koira
tarkistuksissa säännöllisesti.
Näin säästyy ikäviltä
yllätyksiltä.
KOIRAN hampaiden
kotihoidon tavoite on
plakin poisto hampaiden
pinnalta. Ehdottomasti
paras menetelmä on
päivittäinen hampaiden
harjaus. Harjaamiseen
voi käyttää lemmikeille
suunniteltua kiilamaista
harjaa, sormiharjaa tai
esim. pehmeää vauvojen
hammasharjaa. Käytä
vain eläimille tarkoitettuja
tahnoja. Markkinoilla
olevia kemiallisia
plakinpoistajia, kuten
klooriheksidiiniä käytetään
lähinnä koiralle tehdyn
suukirurgian jälkihoitona.
Pitkäaikaiskäytössä
klooriheksidiini värjää
hampaita.
KOIRAN hampaiden harjaus
kannattaa aloittaa jo silloin
kun koira on pentu. Keskiikäisen tai vanhemman

Koiran hampaiden hoito
koiran hampaiden harjaus
kannattaa aloittaa, kun
eläinlääkäri on tutkinut ja
puhdistanut suun, sekä
varmistanut, ettei kivuliaita
hampaita ole. Alussa ei pidä
vaatia liikaa, vaan harjataan
vaikkapa vain yksi hammas
kerrallaan. Suuta ei tarvitse
aluksi avata, vaan ainoastaan
poskenpuoleiset pinnat
harjataan. Harjauksen jälkeen
koira palkitaan esimerkiksi
leikkituokiolla. Koiran
tottuessa käsittelyyn aletaan
harjata useampi hammas
kerrallaan, ja mikäli koira
on suostuvainen, avataan
suu ja puhdistetaan myös
hampaiden sisäpinnat.
Harjaus on hyvä ottaa osaksi
päivittäisiä rutiineja.
YKSI hyvä tapa varmistaa
koirasi suun terveys
on tarjota koirallesi
tasapainoista ja lihapitoista
ravintoa. Kuivamuonan
tarjoaminen kuivana
saattaa auttaa koirasi
hampaisiin kertyneen
plakin poistamisessa.
Pureskeluaktiviteetin
lisäämisestä voi olla myös
apua. Erilaisten puruluiden
pureskeleminen saa
mekaanisen puhdistuksen
lisäksi syljenerityksen eli
huuhtelun aikaan. Syljen
koostumusta on kuitenkin
esitetty yhdeksi syyksi,
miksi toisille koirille kertyy
enemmän plakkia kuin

toiselle tai miksi jotkut koirat
sairastuvat parodontiittiin
helpommin. Myös suun
anatomialla ja koiran
elintavoilla on merkitystä.
Pienillä koirilla hammaskivi
ja myös parodontiitti on
yleisempää.

Miten siis seurata koiran
suun ja hampaiden
hyvinvointia?
*Katso koiran suuhun
säännöllisesti, esim viikonparin viikon välein
* Tarkista, että ien on kauniin
vaaleanpunainen, eikä vuoda
koskettaessa verta
*Tarkkaile koiran hengityksen
hajua, terve suu ei haise
pahalle!
* Heiluvat hampaat kertovat
jo pidemmälle edenneestä
hoitamattomasta
ientulehduksesta
* Jos koiran syömis- tai
pureskelutavoissa tapahtuu
jotakin muutoksia, koira voi
kärsiä suun tai hampaiden
kivusta.
*Jos huomaat suussa jotakin
outoa tai erilaista, ota yhteys
eläinlääkäriin. Koiran suun
ja hampaiden kunnollinen
tutkiminen ja hoito vaatii
usein eläinlääkärin tekemän
tarkastuksen eläimen
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ollessa rauhoitettuna
tai anestesiassa sekä
röntgenkuvien ottamisen
hampaistosta.
Suun ja hampaiden
säännöllisellä tutkimisella
kotona, on mahdollista
huomata ajoissa myös
hammasmurtumat tai suun
kasvainmuutokset.
Myös kasvattajat neuvovat ja
opastavat yleensä mielellään
kasvattiensa omistajia koiran
hampaisiin ja terveyteen
liittyvissä asioissa.

2020
vuoden
Cruftsin
näyttely
Englannissa
Heissan lukijat
Tässä lyhyt pieni
uutinen, pienestä,
isosti menestyneestä,
Silkkipojasta, joka
syntyi Suomessa, elää ja
vaikuttaa nyt Irlannissa
ja Englannissa.
2020 vuoden Cruftsin
näyttely Englannissa,
ehdittiin nipinnapin pitää,

Kuvassa: CIB Sunny Pearls Gaspar Amoroso Crufts 2020. 202-4845

ennenkuin koko maailmaa
kohtasi riesa nimeltään
Covid- 19. Eli Korona
viruksen aiheuttama
vakava sairaus, joka sulki
eri maiden rajat lähes koko
maailmassa.
Cruftsiin oli ilmoitettu jo
tiedossa olevasta vaarasta
huolimatta runsaasti
koiria, ja miltei kaikki
ilmoittautuneet, myös
osallistuivat näyttelyyn.
Mutta oli niitäkin, jotka
peruivat osallistumisensa.

Kuvassa: CIB. Sunny Pearls Gaspar Amoroso Crufts 2020.
Omistajat Julie Conelly ja Virginia Dowty 202-743
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Sunny Pearl Gaspar Amoroso
muutti pienenä lupaavana
pentuna Englantiin, ja sieltä
se jatkoi loppuelämän
kotiinsa Irlantiin.
Sen rakastavat omistajat
Irlannissa ovat Julie ja Paul
Conelly, ja Enlannissa Virginia
Dowty ja Tanya MacKrell.
Cruftsin voittaja 2020 narttu
on myös suomalaisista
sukujuurista. Sen kasvattaja
on Tanya MacKrell ja hän
on myös koiran omistaja.
Tanya kasvattaa MarFick
Silkkiterriereitä Man Saarella.
MarFick Molly Malone.
Kuvassa: Crufts voittaja nartut 2020. Tanya MacKrell vasemmalla yhdessä
MarFick Molly Malone kanssa. Oikealla MarFick Moxy Rocks 202- 820.

Toiseksi kaunein narttu
oli myös MarFick

Silkkien osalta Cruftsin

MVA BEV-11 BRUV-11 KSG12

kasvatti. Liitteestä löydät

näyttely oli menestys näin

BEV-13 KSG13 VDHEUSG13

Cruftsin 2020 tulokset

suomalaisittain jälleen kerran.

BENELUXV-14 ARDIENTE

kokonaisuudessaan.

Paula Viljasen kasvatti

ARMADO DE IBERIMA. (
kasvattaja Irma Leino)

Mikäpä sen mukavampaa

CIB, IRLANNIN,

Koira on voittanut Cruftsissa

näin suomalaisina

GIBRALTARIN,

rotunsa parhaan tittelin

kasvattajina, kun saa iloita

LUXENBURGIN, UNKARIN

kahtena peräkkäisenä

kasvatustyönsä tuloksista

VALIO, CELTIC WINNER 2017,

vuotena, 2019 ja 2020.

jalostustyön jatkumossa.

C.I.B Sunny Pearls Gaspar

Paljon onnea kasvattaja Paula

Sunny Pearls Gaspar

Amoroso on nyt 5-vuotias ja

Viljanen, joka on ollut Vuoden

Amoroso oli ROP.

on ollut jokaisen aikuisikänsä

kasvattaja “Amo’ n “ ansiosta

“ Amo’ n” emä on FI MVA

vuoden parhaiten

jo useamman vuoden

SUNNY PEARLS EMPORIA

menestynyt Silkkiterrieri

Irlannissa.

UNIQUE ( kasvattaja Paula

Irlannissa ja Englannissa, eli

Viljanen)

2017, 2018 ja 2019.

Ulkomaan uutisterveisiä

ja isä on C.I.B. ES JMVA MA

Voittaja- ja valiotitteleiden

Irmalta

MVA FI MVA DE MVA ES MVA

lisäksi sillä on lukematon

FR MVA LU MVA DE (VDH)

määrä ryhmä- ja BIS-

MVA NL MVA PT MVA GI

sijoituksia ja voittoja.

2018, 2019
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KOIRAN VENYTTELY
Teksti ja kuvat:
Hannaleena Halttunen,
koirahierojaopiskelija
Koiran venyttelyllä on
monia tarkoituksia.
Se parantaa lihasten
joustavuutta ja nivelten
liikkuvuutta, vahvistaa
lihaksistoa ja rentouttaa
jännityksiä lihaksissa,
jänteissä ja nivelsiteissä.

Venyttelyllä voidaan

pitkään. Kun koira tottuu

ennaltaehkäistä vammoja

venytyksen tuomaan

ja vähentää lihaskipuja.

tunteeseen, voi venytyksen

Venyttelyn avulla voidaan

kestoa pidentää tuohon

koiran lihakset saada

toivottuun kestoon.

rentoutumaan ja niiden
lepopituus palautumaan

Ennen harjoitusta – tai

normaaliksi. Lihakseen

kilpailusuoritusta venyttelyitä

kehittyviä kiinnikkeitä

ei kuitenkaan kannata

saadaan pehmenemään

tehdä, tai ne tulee pitää

ja rasituksen aiheuttamia

mahdollisimman lyhyinä,

kuona-aineita

ettei liiallisen rentoutumisen

poistumaan. Venyttelyllä

ja venymisen vuoksi

voidaan myös nopeuttaa

lihaksen jänteisyys poistu.

koiran palautumista.

Pitkäkestoisilla venytyksillä

Varsinkin jos koiran kanssa ennen suoritusta voidaan
harrastetaan aktiivisesti,

siis saada aikaan enemmän

venyttelystä on hyvä

haittaa, kun hyötyä. Kun

tehdä tapa harjoituksiin

lihas rentoutuu venytyksen

ja loppuveryttelyyn

aikana, samalla se menettää

liittyen. Kun venyttely

tehokkaassa toiminnassa

suoritetaan oikein,

tarvittavan jäntevyyden ja

pystytään sillä myös

aktiivisuuden, eikä siksi pysty

tehokkaasti ehkäisemään

parhaaseen suoritukseen heti

vaikeita lihaskireyksiä

venyttelyn jälkeen. Lihaksen

sekä venähdysten ja

rentoutuminen häiritsee

revähdysten syntymistä.

koordinaatiota ja lihaksen
nopeaa voimantuottoa.

Pitkät venytykset eivät
ole useinkaan koiran

Palauttavat venytykset

lihashuollon kannalta

kannattaa tehdä muutaman

tarkoituksenmukaisia,

tunnin kuluttua suorituksen

vaan venytyksen sopiva

jälkeen. Jos venyttelyitä

kesto on noin 6-10

tehdään heti suorituksen

sekuntia. Tottumatonta

jälkeen, lihasten suuri

koiraa ei kannata heti

maitohappopitoisuus

ensimmäisillä kerroilla

yhdistettynä venytyksiin

venyttää näinkään

aiheuttaa kudosvaurioita
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ja lihaskouristusten

Ei siis eteen ja taakse vuoron

silloin raajan työntämiset

lisääntymistä. Ennen

perään.

venytysasentoon onnistuvat.

lihaksisto tulee lämmittää

Ns. Työntävä venytys on

Tärkeää on, ettei niveliin

reippaalla mutta kevyellä

turvallinen menetelmä

tehdä kiertoliikettä ja ettei

kävely- tai ravilenkillä. Kylmiä

pienille roduille ja

raajaa vedetä voimakkaasti.

lihaksia venytellessä voidaan

kokemattomille

Pidä mielessäsi koiran

aiheuttaa lihasrevähtymiä.

venyttelijöille. Jalkojen

normaalit liikeradat. Älä vie

venytykset voidaan tehdä

raajoja tasoille, joille koira ei

Venytyksiä tehdään pari

koiran joko istuessa tai

sitä itsekkään luonnollisesti

kolme toistoa jokaiseen

maatessa. Tottumaton koira

liikkuessaan veisi. Vetäminen

venytyssuuntaan.

kannattaa kuitenkin venytellä

rasittaa niveliä ja saattaa

Suositeltavaa on venytellä

makuuasennossa. Jos koiraa

aiheuttaa ongelmia

aina yksi suunta valmiiksi ja

venytellään seisovassa

nivelsiteisiin.

vasta sen jälkeen aloittaa

asennossa, on tukevinta itse

uuden venytyssuunnan

olla koiran vastakkaisella

Älä tee venytyksiä

käsittely. Esimerkiksi 3 x 10

puolella kuin venytettävä

nivelrikkoiselle tai

sekuntia eturaajan takaosan

raaja. Kylkimakuulla

pehmytkudosvaurioiselle

lihaksia ja sitten 3 x 10

hieroessasi asetu istumaan

koiralle ilman ammattilaisen

eturaajan etuosan lihaksia.

koiran selkäpuolelle,

ohjeita. Nivelrikko voi

palauttavia venytyksiä

ETURAAJAN ETEEN VIENTI
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aiheuttaa liikerajoitteita,

kyynärnivelestä taittaen.

Liiallinen ojennus saattaa

mikä tulee ottaa huomioon

Toinen käsi kyynärnivelen

aiheuttaa vahinkoa mm.

venytyksiä tehdessä.

kohdalle ja toinen ranteen

Nivelsiteille. Palauta jalka

Pehmytkudosvammoissa

yläpuolelle. Työnnä jalkaa

koukkuun ja toista 2-3 kertaa

venyttelyllä voidaan ehkäistä

alaviistoon eteenpäin sen

arpikudoksen kehittymistä

verran kuin koira antaa.

TAKARAAJAN ETEEN VIENTI

ja tehdä vauriokohdasta

Palauta jalka takaisin

Nosta jalka koukkuun. Ota

kestävämpi ja joustavampi,

koukkuun, toista 2-3 kertaa.

ote kintereen kohdalta ja
tue toisella kädellä hieman

mutta ammattilaisen ohjeet
sopivista venyttelytavoista

ETURAAJAN TAAKSE VIENTI

polvinivelen yläpuolelta.

tarvitaan. Keskenkasvuista

Nosta jalka koukkuun ja

Tue kädellä reidestä vastaan

koiraa ei kannata myöskään

laita koiran pään puoleinen

ja työnnä jalkaa kevyesti

venytellä, jottei aiheuteta

käsi olkanivelen päälle ja

kohti saman puolen etujalan

vahinkoa vielä kehittyville

toinen ranteen yläpuolelle.

tassua. Takareidet ovat

nivelille.

Työnnä jalka kohti saman

koirilla monesti kireät, joten

puolen takajalan varpaita.

muista kuunnella koiraasi.

ETURAAJAN ETEEN VIENTI

Jäykällä koiralla riittää aluksi

Palauta jalka koukkuun ja

Nosta jalka koukkuun

muutaman sentin takaviisto.

toista liike 2-3 kertaa. Muista

ETURAAJAN ETEEN VIENTI

ETURAAJAN TAAKSE VIENTI
Kuvassa: Pet Pursuit Luxray ”Moritz”
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TAKARAAJAN ETEEN VIENTI

TAKAJALAN TAAKSE VIENTI

taas koiran liikeradat, liika
vääntö saa aikaan lantion
virheasennon ja väännön
lonkkaniveleen.
TAKAJALAN TAAKSE VIENTI
Nosta jalka koukkuun.
Otan koiran takapuolen
puoleisella kädelläsi kevyt
ote koiran kintereen
kohdalta tai hieman sen
yläpuolelta. Laita toinen
käsi etureiteen polvinivelen
yläpuolelle. Työnnä
jalkaa taakse alaviistoon
etureidestä painaen. Palauta
jalka takaisin koukkuun ja
toista venytys 2-3kertaa
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LÄHENTÄJÄLIHASTEN

LÄHENTÄJÄLIHASTEN VENYTYS

VENYTYS
Laita toinen kätesi alustaa
vasten olevan takajalan
päälle. Nosta päällimmäistä
raajaa niin pitkästi, että
tunnet kevyen vastuksen.
Toista venytys 2-3 kertaa.
Lonkkanivel on pallonivel,
joka liikkuu suurella
liikelaajuudella. Jos lonkka
on terve, raaja aukeaa noin
90 astetta

KYLKIEN VENYTYS

viereen ja tue toisella

kaaressa kohti häntää.

Kylkien venytys makupalan

kädellä vastakkaisen puolen

Palauta koira namikäden

avulla on koiralle

takareidestä ja lähde

avulla ja palkitse namilla.

miellyttävää. Asetu koiran

viemään namikättä hitaasti

Toista sama toiselle puolelle.

KYLKIEN VENYTYS
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NISKAN JA KAULAN

Laita koira istumaan ja vie

liikkeellä koiran pään päälle,

VENYTYS

namikäsi kohti rintaa ja

jolloin kuono nousee kohti

Tue aina koiran päätä

etujalkojen väliin. Jos koira

kattoa. Kaulan ja niskan

toisella kädelläsi, ettei koira

yrittää mennä maahan, tue

sivutaivutuksissa ohjaa

vahingoita kaularankaansa,

kevyesti rinnasta. Jos koira

namikädellä kuonoa lapaa

jos on aikeissa tehdä

yrittää nousta, laita käsi

kohti. Muista palkita koira

äkkinäisen liikkeen. Älä

koiran takapuolen päälle.

namilla.

pakota! Makupalan avulla

Pään ylöstaivutuksessa vie

liike on helpoin ja turvallisin.

käsi kaaren muotoisella
NISKAN JA KAULAN VENYTYS
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Pennunostajan etiketti

-Kuinka löytää sopiva kasvattaja ja juuri se minulle oikea pentu?
Teksti ja kuva: Kristina heinonen
mahdollisuudet toivon
mukaan pitkään elämään.
Vaikka kasvattajalla
olisi pentuja, ne eivät
välttämättä luonteensa tai
ominaisuuksiensa puolesta
ole juuri sinulle kaikista
sopivimpia. Malta siis
odottaa sitä oikeaa!
2) ESITTELE ITSESI ALUSSA
KUNNOLLA

1) ETSI KASVATTAJAA,
ÄLÄ PENTUA
Pysähdy hetkeksi ja
laadi listaa siitä, mitä
sinä toivot ja odotat
kasvattajalta. Mitkä
asiat ja ominaisuudet
ovat sinulle tärkeitä?
Millaisen kasvattajan
uskoisit itse tarjoavasi
pennullesi parhaat
mahdolliset lähtökohdat?
Etsi kasvattaja, jonka
kanssa tunnet kemioiden
kohtaavan. Kasvattajan
kuuluu olla sellainen, jolta
voit ja jolta uskallat kysyä
neuvoa. Ei ole olemassa
tyhmiä kysymyksiä! Itse
toivon kuulevani omista
kasvateistani niiden
lähdettyä pesästä. Oikean

kasvattajan löytämisestä
voi alkaa parhaimmillaan
pitkäaikainen ja
luottamuksellinen
ystävyyssuhde.
1b) OLE VALMIS
ODOTTAMAAN SOPIVAA
PENTUA
Kun olet löytänyt
kasvattajan, valmistaudu
odottamaan pentuja.
Joissakin roduissa pennut
varataan jo ennen niiden
syntymää ja niihin on
pitkät jonot jo etukäteen.
Itse en pidä jonotuslistoja
vaan haluan löytää
jokaiselle pennulle juuri
sille oikean kodin. Kodin,
jossa sitä rakastetaan
ja jossa se saa parhaat
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Ensimmäisen sähköpostin
tulisi olla ihanne tilanteessa
muutaman kappaleen
pituinen. Ensimmäinen
puhelu taas voi hyvin
kestää jopa tunnin. Harvalla
kasvattajalla riittää aikaa
tai energiaa vastata
lyhyisiin sähköposteihin
tai tekstiviesteihin joissa
kysytään vain, onko
pentuja vapaana tai mitä
pentu maksaa. Osoita
kasvattajalle: 1. olevasi
valmis hankkimaan pennun
2. olet valmis hankkimaan
juuri kyseisen rodun pennun
ja 3. ymmärrät mikä erottaa
kyseisen kasvattajan muista
kasvattajista.
Mihin tarkoitukseen etsit
pentua? Harrastuksiin,
jalostukseen, näyttelyihin
vai parhaaksi ystäväksi? Ole
rehellinen. Sinulla on aivan
yhtä hyvät mahdollisuudet
saada pentu, vaikket

Pennunostajan etiketti

-Kuinka löytää sopiva kasvattaja ja juuri se minulle oikea pentu?

kertoisi haluavasi mennä
näyttelyihin saadaksesi
pennun. Varsinkaan jos
tiedät, etteivät ne ole
sinun juttusi. Kasvattaja
ei voi tehdä kaikkea
puolestasi. Kasvattaja
pyrkii tekemään parhaansa
pennun syntymästä sen
luovutukseen. Sen jälkeen
vastuu pennun oikeasta
hoidosta kuuluu sinulle.
Yksin ei tarvitse jäädä ja
apua saa kyllä.
Tässä esimerkki
ensimmäistä sähköpostia
varten:
“Hei! Minun nimeni on X ja
kirjoitan sinulle kysyäkseni
koiristasi. Olen etsinyt paljon
tietoa ja tutustunut [rotuun]
ja uskon sen olevan juuri
oikea rotu minulle, koska se
on [keksi 3 syytä]. Tiedän
pennun hankinnan olevan
iso asia ja koen olevani
valmis ja sitoutunut siihen.
[kuvaile, millä tavoin olet
valmistautunut]. Päätin
ottaa juuri sinuun yhteyttä,
koska olet keskittynyt
[kasvatustyössäsi/koirasi
ovat] mikä on omasta
mielestäni todella tärkeää.
[kerro muutamalla sanalla
mikä kasvattajassa vakuutti
sinut] Kerro hieman
elämän tilanteestasi,

millaisen kodin pystyisit
pennulle tarjoamaan?
Kerro hieman aiemmasta
koirakokemuksestasi [mikäli
sitä on]”
Vastaavasta viestistä
huokuu minulle se, että olet
miettinyt asiaa ja että olet
tosissasi. Olet malttanut
pysähtyä ja nähnyt vaivaa.
Tällaiseen viestiin on
mukava kasvattajan vastata.
Toki vastaavat asiat voit
kertoa puhelimessa. Jos
onnistut vakuuttamaan
kasvattajasi, voi hän kutsua
sinut paikan päälle hänen
kotiinsa. Mikäli pääset
tutustumaan pentuihin,
pidä kiinni sovitusta
aikataulusta. Kasvattajallakin
on omat aikataulunsa,
etkä voi olettaa hänen
varaavan koko päiväänsä
vain sinua varten. Ilmoita
jos myöhästyt reippaasti tai
siirrä tapaaminen.
2a) HINTA
Kysy ensimmäisten
viestien/puheluiden aikana
minkälaisissa hinnoissa
kasvattajan pennut yleensä
pyörivät. Kaikki kasvattajat
eivät myy pentujaan
osamaksulla. Osalle se
ei ole mikään ongelma –
muista kuitenkin kysyä tästä
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mahdollisuudesta etukäteen
kohteliaasti! Hyvä kasvattaja
ei siitä loukkaannu. Näin
osaat varautua ja mikäli
hinta tuntuu liian suurelta,
voit perääntyä ajoissa
eikä kummankaan aika
mene hukkaan. Kasvattaja
on nähnyt paljon vaivaa
pentueen eteen. Mikäli
arvostat kasvattajasi työtä,
maksat pennusta pyydetyn
hinnan. Älä lähde tinkimään
pentusi hinnasta.
3) OLE HENKISESTI VALMIS
SIIHEN, ETTÄ KASVATTAJA
VOI SANOA SINULLE EI
Kasvattajalla on tietoa
ja kokemusta omasta
rodustaan. Kasvattajalta
vaaditaan myös
ihmisenlukutaitoa. Perheen
vieraillessa kasvattajan
luona, kasvattaja seuraa
yleensä, kuinka perhe
reagoi koiriin käsittelee
niitä. Onko koko perhe
mukana projektissa? Koiraa
hankkiessa vastuu koirasta
ja sen kasvatuksesta on
AINA aikuisella. Mikäli
kasvattaja kokee, että
välttämättä juuri kyseinen
rotu ei aktiivisuustasoltaan,
kokonsa puolesta tai muusta
syystä ole juuri teille se
sopivin, hän kertoo sen
kohteliaasti. Ei ole syytä

Pennunostajan etiketti

-Kuinka löytää sopiva kasvattaja ja juuri se minulle oikea pentu?
loukkaantua, vaan pysähtyä
miettimään hetkeksi
rotuvalintaa uudelleen.
Kukaan kasvattaja ei
oleta, että mikäli sinulla
ei ole aikaisempaa
kokemusta koirista,
olisit automaattisesti
ammattilainen
koirankäsittelyssä. On
tärkeää olla itse aktiivinen ja
kysyä apua tarvittaessa.
4) ÄLÄ JONOTA PENTUA
USEALTA KASVATTAJALTA
SAMAAN AIKAAN
– ellet mainitse sitä selkeästi
heti alussa!
Ilmoita selkeästi, mikäli
olet halukas ottamaan
pennun juuri minulta. Jos
koet, että en olisi paras
mahdollinen kasvattaja juuri
sinun mielestäsi – kerro
se rehellisesti ennen kuin
siirryt seuraavan kasvattajan
puheille. On käynyt
niinkin, että kasvattaja
oli mielessään varaillut
pentua ihastuttavalle
pariskunnalle. Pentujen
ollessa parin viikon ikäinen,
oli pariskunta ostanut
pennun muualta. Pariskunta
oli pahoillaan, kun eivät
olleet edes ajatelleet
“loukkaavansa” ensimmäistä
kasvattajaa. Tarinalla oli
onnellinen päätös ja pentu
löysi ihanan kodin. Ole

ystävällinen ja ilmoita,
mikäli elämäntilanteesi
muuttuu ja pennunhankinta
siirtyy tulevaan. Kasvattaja
ymmärtää kyllä – me
kasvattajat ollaan ihan
tavallisia ihmisiä.
5. KASVATTAJA VALITSEE
SINULLE SOPIVIMMAN
PENNUN
Tavoitteellinen kasvattaja
kasvattaa itseään varten
RODUN tulevaisuutta ja
hyvinvointia ajatellen.
Kasvattajan ensisijainen
tehtävä ei ole tehdä sinua
onnelliseksi. Kasvattaja
arvioi pentuja ja valitsee
sieltä mahdollisesti
potentiaaliset näyttely- &
jalostuskoirat tulevaisuutta
varten. Seuraavalla sijalla
on PENNUN hyvinvointi ja
tulevaisuus. Kasvattajana
minulla on suuri vastuu
valita pennulle paras
mahdollinen koti.
Toki jos pentulaatikossa on
kaksi tasalaatuista pentua,
voi kasvattaja tarjota
sinulle mahdollisuutta
valita niiden väliltä. Kuten
jo aiemmin totesin, en
pidä jonotuslistoja omille
pennuilleni. Minulle on
tärkeää, että minulle tulee
mahdollisesta tulevasta
pennunomistajasta
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tai perheestä hyvä ja
luottavainen fiilis.
6) KAIKKI KASVATTAJAT
TUNTEVAT TOISENSA
Hyvä kello kauas kuuluu,
paha vielä kauemmas –
sanoo vanha sananlasku.
Suuri osa aktiivisista ja
vastuuntoisista kasvattajista
tuntevat tai tietävät
toisensa. Tai ainakin
tuntevat tai tietävät jonkun,
jonka tuntee tai tietää
sen ja sen. Sosiaalisen
media mahdollistaa
nykyään tiiviinkin yhteyden
pidon. Kasvattajat
jakavat kokemuksiaan
niin hyvistä kuin ei niin
hyvistä pennunkyselijöistä.
Muistathan hyvät
käytöstavat niin oikeassa
elämässä kuin somessakin. .

Toivottavasti näistä vinkeistä
on apua! Onnea kasvattajan
etsintään!

napoleon
in memoriam
Huippuhännän Coco Crisp
11.4.2008-9.6.32020
Napoleon, sinä pieni ihana
koira. Saat jatkaa tarinoitasi
sateenkaaren tuollapuolen,
pilvenhattaran päällä,
ikuisten verhreiden nurmien
ympäröimänä.

Rakas koiramme, olit ei vain
perheemme ilona mutta
tuotit iloa kaikille. Olit suuri
persoona, kiltti ja rakastava.
Vaivuit ikiuneen pitkän
sairauden uuvuttamana,
koskaan ei ystävän
poismenoon voi valmistautua,
emme mekään. Olit osa
perhettämme, aina mukana
kaikessa ilolla. Leikit jatkuvasti
ja olit osallisena kaikkeen.
Tepsuttelit aina perässä
ja vierellä seuraten innolla
tapahtumia, tuota tepsutusta
jäämme kaikaamaan. Olit
seurakoira suurella sydämellä.
Rakastamme sinua ikuisesti.
-Carita Perry ja perhe
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kasvattajaindeksi
Amaqueen´s
(Mustasaari)
Heli Honka,
040-551 7726
heli.honka@netikka.fi
Batbeards (Pusula)
Satu Palander,
040-716 7206

Kokong's (Hollola)
Sirpa Salminen,
050-9177 371
sirpasalm@gmail.com
Little Monkeys (Urjala)
Riikka Taipale,
040-8321 126
riikka.3@hotmail.com

Bombix Moren
(Jyväskylä)
Jutta Paukama,
040-5087 207
bombixmoren@
windowslive.com

Maytime (Kalajoki)
Hanna-Leena Mustakangas,
040-5593 732
hannaleenahalttunen@
hotmail.com

Curiosity (Helsinki)
Tina Heinonen,
050-5994 994
curiosity.breeding@gmail.com
Pia Saares,
045-1316 292

Maidalin (Oulunsalo)
Suvi Koskenkorva
040-7618 401
suvi.m.koskenkorva@
gmail.com

Dazza (Siikajoki)
Tuula Tervo 040-9136 070
Tiina Tervo 040-9624 414
kenneldazza@kotinet.com
Helikuun (Kuusamo)
Heli Multas, 040-5353 191
helikuun@gmail.com
Huippuhännän
(Nurmijärvi)
Maj-Jaana Saranpää,
040-0494 110
majjaanasaranpaa@
gmail.com

Nanasilk (Kemi)
Minna Anttila, 041-4650 877
minna.anttila@suomi24.fi
Rosdiwa's (Jalasjärvi)
Niina Niinistö,
050-3812 186
rosdiwa@hotmail.com
Semera (Tornio)
Hanna & Erkki Remes
045-3269 552
remes.hanna@gmail.com
https://kennelsemera.
webnode.fi/
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Sericum (Heinola)
Kirsi Aho, 040-5511 652
kirsi.aho11@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
Tel Quessir (Jyväskylä)
Tarja Telkkälä,
040-5121 809
kennel@telquessir.net
Saana Telkkälä,
044-0928 592
saana.telkkala@gmail.com

KENNELLIITTO TIEDOTTAA
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Hyvää kesää!
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