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Kansikuva: 
Kuva Sonja Luoma-Aho.
 

Seuraava lehti ilmestyy syys-lokakuussa 2021 
aineistot viimeistään 18.8.2021 
mennessä toimitukseen.  

Päätoimittajan terveiset
SINI HONKANEN

Siperianhusky
on Suomalainen Siperianhusky- 
seura ry:n jäsenlehti. Lehdessä  
julkaistujen näkemysten ei  
välttämättä tarvitse edustaa  
SHS:n virallista linjaa.  
Otamme vastaan kirjo i t uk  sia ja 
kuvia sitoumuksetta.

Julkaisija:
Suomalainen Siperianhusky-seura –
Finska Siberian Husky-sällskapet ry
Painos 750 kpl  ISSN 1456-0186 

Päätoimittaja: Sini Honkanen 
Ivalo
puh. 044 778 8802
lehti@siperianhusky.fi
sini.honkanen@gmail.com

Toimitus

Anitta Kainulainen
Hiirola
puh. 040 590 1027, 045 879 3507
yippee@saunalahti.fi

Henna-Riikka Kääriäinen
Tesjoki
puh. 040 581 5164
hennis.soininen@gmail.com 

Toni  Miettinen
Sirniö
puh. 040 561 4506  
info@wolfinitys.com 

Taitto Anitta Kainulainen 
yippee@saunalahti.fi

Osoitteenmuutokset ja jäsenkortisto
Anu Parikka, puh. 040 7566 005 
kortisto @ siperianhusky.fi 

Siperianhusky-lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Lehteen tarkoitettu aineisto tulee  
olla toimituksessa aineiston määrä päivänä.

 Aineistot toimitukseen  Ilmestyy noin
SH 1-2021   15.2.2021 21.3.2021
SH 2-2021  19.5.2021 30.6.2021
SH 3-2021  18.8.2021  29.9.2021
SH 4-2021  10.11.2021 11.12.2021

Ilmoitushinnat  Jäsen  Laskutus
Takakansi  100,-  200:-
Koko sivu  70,-  150:-
1/2 sivu  40,-    90:-
1/4 sivu  25,-    60:-
1/8 sivu  15,-   50:-
Rivi-ilm. / rivi  5,-  – 
Jäsenen kennelilmoitus  40,- / vuosi

Ilmoitusvaraukset & lisätiedot 
SHS:n hallitus toimihenkilöt ja toimitus.

Painopaikka  
Painotalo Plus Digital Oy  
Lahti 

SINI HONKANEN

Tätä kirjoittaessa vuosikokous on vielä edes-
sä, mutta seuraavilla sivulla on tärkeimmille 
uutisille varattu tila, johon saadaan mukaan 
uuden hallituksen kokoonpano sekä (kevään 
aikana puhututtaneen) PEVISA-äänestyksen 
tulos. Lehti lähtee painoon heti kokouksen 
jälkeen, jotta saamme tuoreet uutiset kaikille 
jäsenille. Kiitokset omasta puolestani kaikille 
toimihenkilöille kuluneesta vuodesta. Ilman 
hallitusta, toimikuntia ja muita aktiiveja ei 
meillä olisi rotujärjestön toimintaakaan. 

Tästä lehdestä löydät kutsun siperianhus-
kyjen erikoisnäyttelyyn, joka järjestetään 
syyskuussa Hirvensalmella. Toivottavasti 
maailmantilanne sallii järjestämisen ja saam-
me kokoontua taas koirinemme viettämään 
huskymaista viikonloppua. 

SHS järjestää myös sulanmaan kisan ja 
sen yhteydessä REK-kokeen Etelä-Suomessa, 
Mäntsälässä marraskuun alussa. Kilpailun 
mainos löytyy tapahtumakalenterin yhtey-
destä.

Toimitukseen etsitään  
vahvistuksia - lue yltä

Lehden toimituksessa on hieman hen-
kilövajausta, joten jos koet että sormet 
pysyvät näppäimistöllä ja sinulla olisi jut-
tuideoita tai intoa vaikka koota kisatulok-
sia ja haastatteluita lehteen, otamme 
mielellämme ”hakemuksia” vastaan leh-
den sähköpostiin lehti@siperianhusky.fi. 
Voit kertoa lyhyesti itsestäsi ja miksi olisit 
kiinnostunut liittymään lehden toimituk-
seen. Ei haittaa vaikka sinulla ei olisi aikai-
sempaa kokemusta lehden teosta, au-
tamme kyllä. 

Aurinkoista kesää, 
Sini 
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• Ajurit kuntoon uittamalla   SIVU  22

• Talven kilpailutuloksia         SIVU 35

• Sipeianhusky-
jen erikoisnäytely 
Hirven salmella 
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• Norjalaisten pyyntimiesten rekikoirat 
koillis. Grönlannissa   SIVU 42
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Puheenjohtajan terveisiä
MIKKO PAAJANEN

Viimeinen rutistus

Viikot ennen vuosikokousta ovat hallitus-
työssä kiireisimmät, kulunut vuosi kansioi-
hin ja uusi kausi luonnosteltavaksi. On ollut 
todella hienoa toimia hallituksessa, jossa on 
ollut asianosaavia ja ammattitaitoisia jäse-
niä. Henkilökohtainen tavoite oli seuran ta-
louden parantaminen ja siihen työkalujen 
luominen, tulevaisuus näyttää miten siinä 
onnistuttiin. Tällä hetkellä talous on kuiten-
kin hyvällä pohjalla, tulot ja menot ovat ta-
sapainossa. Yhdistyksen varat riittävät ta-
pahtuminen järjestämiseen.

Isoimpia asioita kaudella oli PEVISA ää-
nestyksen valmistelu vuosikokoukseen, tä-
hän ison esityön teki jalostustoimikunta. 
Asia on herättänyt mielenkiintoa puolesta 
ja vastaan, tehdyn jäsenkyselyn mukaan jä-
senistö äänestäisi PEVISA:an liittymisen 
puolesta.

Varmasti yksi suurimmista syistä miksi tä-
hän on tultu, löytyy JTO:n laiminlyönnistä. 
Melko suurella prosentilla syntyneiden pen-
tueiden vanhemmilta ei löydy JTO:n suosit-
telemia tuloksia, koska ne ovat vain suosi-
tuksia. PEVISAn valmistelussa pyrittiin sel-
laiseen kompromissiin, joka palvelisi mah-
dollisimman monia. Kaikkia ei tietenkään 
pysty mielyttämään, mutta suurimalle osalle 
esityksen ehdot eivät ole mitenkään mah-
dottomia.

Vuosikokousen järjestämisestä etänä tuli 
myös hallitukselle esitys. Päädymme tässä 
perinteiseen läsnäolo kokoukseen, koska 
kokoontumisrajoituksia löysättiin, kokous-

kutsun postittamisen tuomien merkittävien 
lisäkulujen myötä sekä nopean aikataulun 
johdosta. Jos asiaa katsoo isossa kuvassa, 
yhdistyksellä noin 700 jäsentä ja yhdenver-
taisuuden nimissä kaikille olisi taatava mah-
dollisuus etäkokoukseen toisi se mukanaan 
melko haastavan tietoteknisen ongelman.

Lopuksi haluan toivottaa uudelle pu-
heenjohtajalle onnea ja menestystä kuka 
hän onkaan. 

Kiitos kaikille minua tukeneille. 
- Mikko -

Vuosikokous on pidetty 13.6.2021 
Pietarsaaressa ja uusi hallitus seuraavalle 
kaudelle on:
Puheenjohtaja: Toni Miettinen
Varapuheenjohtaja: Anni Mettälä
Hallituksen jäsenet: Sini Honkanen,  
Olli Pohjantuli, Carolina Lindström,  
Mikko Paajanen, Kati Molander ja  
Kaisa Mäki-Arvela.

Kunniajäseneksi valittiin Pekka Syrjänen.
Vetovoimaa-palkinnon sai Juha Hyvönen.
Valovoimaa-palkinnon sai Pia Isomursu.

Onnea ja menestystä uudelle hallitukselle 
sekä onnea palkituille! 

Kokouksessa äänestettiin myös rodun 
liittämisestä Perinnöllisten vikojen ja 
sairauksien vastustamisohjelmaan, äänin 
57 -  32 päätettiin, ettei rotua liitetä  
PEVISAan. 

Pikauutinen vuosikokouksesta

Mikko Paajanen luovutti seuran viirin uu-
delle puheenjohtaja Toni Miettiselle.
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TARVIKEVÄLITYKSEN KESÄTARJOUKSET
TARJOUSPAKETIT:

YHTEENSÄ 25 €
sisältäen postikulut+ +

Eri värejä

 YHTEENSÄ 20 €
+ postikulut+

Kesäpipo eri värejä*

*Näet pipon värit  
http://siperianhusky.fi/
tarvikevalitys/tuote/pipo/SHS tuubihuivi

Nyt kaksi valjakkotarraa yhden hinnalla + postikulut
Valjakkoprofiili-siirtotarra. Valkoinen tai musta 
valjakko. Saatavana vasempaan sekä oikeaan juoksevat 
tarrat, esim. auton / perävaunun voi tarroittaa molemmin 
puolin auton keulaa kohti juoksevalla valjakolla.  

MUISTA tilauksessasi ilmoittaa tarran juoksusuunta,  
koko ja väri. 
• ISO pituus 95 x korkeus 13 cm  , 15,00 € / kpl
• Pieni pituus 47,5 x korkeus 6,5 cm , 12,00 € / kpl

Kotimaiset GMN valjaat   
Topattu yleisvaljas, levitetty 
rinta pala. Viisi kokoa. 

Koko / tunnusväri
mitat: kaula - rintapala - selkä 
1 / keltainen 48 cm - 16 cm - 58 cm 
2 / musta 50 cm - 18 cm - 60 cm 
3 / punainen 52 cm - 20 cm - 62 cm 
4 / sininen 54 cm - 22 cm - 64 cm 
5 / harmaa  56 cm - 24 cm - 66 cm 

Kaikki loput valjaat  
26,00 € sisältäen postikulut  HUOM ! 

 VIIMEINEN 
talvihattu (1 kpl)  
+ kesäpipo
 

YHTEENSÄ 
25 € +  
postikulut

Tarvikevälitys 
Eveliina Veitonen, Vahto   puh. 044 308 4624  ma - pe klo 16-18. HUOM. ei tekstiviestejä!  

tarvikevalitys@siperianhusky.fi   • Kesän ajan sovittaessa myös nouto tarvikevälityksen toimipisteestä.

KASVATTAJILLE 
KIRJATARJOUS !
Hanki kerralla 
koko laatikko 
Siperianhusky -  
Valjakkoelämää  
kirjoja tulevien 
kasvattiesi mukaan 
  30 kpl vain 300 € (norm. 24 € kpl)
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JÄLLEENMYYJÄT:
vipstore.fi, VIPstore-jälleenmyyjät (katso lähin vipstore.fi/
vipmap), dreampetstore.com, petnap.fi, koiratarha.com, 
koiravaruste.fi, netrauta.fi, karkkainen.com, taloon.com, 
wuf.fi, hankkija.fi -verkkokauppa sekä Hankkija-myymälät.

Valmistuttaja:
VIPstore Oy, Virrat
p. 03-475 3474 | info@vipstore.fi
KAIKKI JÄMPTI-TUOTTEET: WWW.TARHAT.FI

Jämpti Pro MAXI
Kuumasinkitty koiratarha, 220 cm
      Huippukestävä, nopeasti pystytettävä tarha.
      Pyöreä kehysputki - kokoa haluamaasi
      muotoon tai porrasta maastoon. 
      Valmiita paketteja ja irrallisia lisäelementtejä.
      Elementtien koko: lev. 200 x kork. 220 cm.
      Korkeus riittää myös runsaslumisilla alueilla
      ja antaa suojaa suurpedoilta.

10 v.
takuu

10 v.
takuu

OVH. ALK.

939,-
+ rahti  | (4 x 4 m)

SUOMEN SUOSITUIMMAT

KOIRATARHAT
Etsitkö luotettavaa ja vaivatonta koiratarhaa, joka 
on nopea pystyttää ja kestää käytössä pitkään? 

Huolellisen kehitystyön tuloksena syntyneet JÄMPTI-koiratar-
hat ovat kaikkea tätä. Ne tarjoavat koiranomistajille vaivatto-
muutta ja varmuuden siitä, että koira on turvassa. JÄMPTI-tar-
hat ovat erittäin helppoja ja nopeita pystyttää. Työkaluksi 
tarvitaan vain yhtä työkalua, lenkkiavainta. JÄMPTI-tarhat ja 
koppi toimitetaan kätevästi Kiitolinjalla suoraan omaan pihaan!

SIISTIT JA LAADUKKAAT KOIRATARHAT

Jämpti Pro MEDI
Sinkitty & maalattu, 185 cm
      Siistiksi maalattu, kestävä & näyttävä tarha,   
      joka on ruostesuojattu sinkitsemällä. 
      6 värivaihtoehtoa, jotka luodaan kotimaisella
      Teknoksen polyesterijauhemaalilla.
      Valmiita paketteja ja irrallisia lisäelementtejä.
      Elementtien koko: lev. 200 x kork. 185 cm.
      Tarha voidaan koota haluttuun muotoon.

JÄMPTI LÄMPÖERISTETTY KOPPI
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Nauti helppohoitoisesta kopista, joka on luotu pohjoisen sää-
olosuhteisiin. UV-suojattu polyeteeni ei halkeile, lahoa eikä 
ime itseensä hajuja. Koppiosa voidaan nostaa ylös ja kaikki 
pinnat pestä vaikka painepesurilla. Kolme väriä.

Viira alikaivuueste 
Kestävä, tassuille hellä viira toimii
myös suodatinkankaana ja maa-
aineiden erottelijana. Lev. 1,5 m.

14,90 € / m

Alikaivuueste 
Elementtien alle asennettava 
verkko. 50 x 200 cm.

14,90 €

Kääntyvä kuppiteline
verkkotarhaan  
Sinkittyä terästä. Sis. 2 x 2,8 l
rosterikupit.

49,00 €

LISÄVARUSTEITA TARHOIHIN

Toimitus heinäkuussa.
Hinta voimassa 30.6.2021 saakka.

Toimitus heinäkuussa.
Hinta voimassa 30.6.2021 saakka.

729,-
(+ rahti)

OVH

6 VÄRIVAIHTOEHTOA:

OVH. ALK.

849,-
+ rahti  | (4 x 4 m)
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My name Sarah Robinson and along with my Husband Keith we got 
our first Siberian Husky in 1991, having first had an English Springer 
Spaniel and a Japanese Akita. We had friends with the breed and we 
loved the fact we could Show and Work them.

By 1995 we had 5 sibes (always females) and decided to breed our 
first litter, so we applied for our Kennel Name of Rigrunner.  We went 
on to breed a further 7 litters, our final one being in 2012.  We have 
also bought in the occasional sibe, the last who was bred on our lines 
in 2015.  We currently have 6 sibes, ranging in age from 14 down to 
5 years.

Showing was always seen as a Summer activity, with the working 
side having greatest importance to us.  Although in the UK we can 
only do short runs we have been dedicated to training and racing our 
teams for 30 years now, winning many awards along the way, both 
for us and via the dogs we have bred who went to great racing teams

I first started Judging in the early 90’s and was passed to give Chal-
lenge Certificates in Siberians in the early 2000’s and have Judged 
them at this level every few years since.  I also give CC’s in Alaskan 
Malamutes.  I am not overly keen on Judging other breeds, but I was 
very proud to Judge another breed we have owned The Beauceron at 
Crufts a few years ago. I have been lucky enough to have Judged in 
Germany twice and enjoy the opportunity to critiques every dog at 
FCI Shows

We have bred or owned 9 Champions and are very proud that 
every Sibe we have kept has also attained their Kennel Club Stud Book 
Number.

In both Working, Showing, Breeding and Judging I am looking for 
an athletic dog with form following function.  The dog must have 
flowing lines, a light footed effortless gait, a beautiful head and a 
balanced stance, with that mischievous Siberian temperament thrown 
in.

Esittelyssä 
erikoisnäyttelytuomarimme

Im honored to have been invited to judge at your speciality. Let me 
introduce myself. My name is Barbara Stanier (kennel Arctictrek) & I 
have been involved with Siberian huskies & Alaskan malamutes for 
39 years .Prior to this as a child i grew up with rescue dogs in the 
family home. I was very involved in obedience & agility with them 
Whilst living in America in the early 80s i saw my first husky in NYC 
& from that day i was determined to own one of this beautiful breed. 
I also met my first malamute in california, the same year & also ob-
tained my first mal pup in 1982 however it didn’t stop at one in either 
breed. On purchasing my first Siberian in 1982 i was encouraged to 
work & show by the breeder of my first pup who became a great 
mentor to me. I went on to show & work both my Siberians & mala-
mutes . One of my great achievements in the show world was mak-
ing up my first champion Siberian Ch Arctics Diamante & also taking 
the breed BOB at crufts in 1987 with my Alaskan malamute Arctic-
treks Indiana. 

The majority of working in the UK is dry land racing however i have 
also raced on snow in the highlands of Scotland. 

I have always enjoyed working & showing my Siberians & indeed 
still do. I bred my first litter in 1985 again with lots of help & advice 
from my mentor. I still breed when i need to keep something for my-
self & naturally all the relevant health tests are performed on the sire 
& dam.

At this moment in time I still have 21 huskies ranging in age from 
8 months to 14 years. I keep an all bitch kennel which works well for 
me. I have a good gene pool to choose from. I still work & do limited 
showing with my pack.

After many years of living & learning with the breed & with much 
encouragement from other renowned judges in the breed I felt i was 
ready to take the required exams set by the kennel club to award CCs 
in the breed. I now award CCs to both siberian huskies & Alaskan 
malamutes. My first Cc appointment was in 2006 & since then have 
been honored to judge both Siberian huskies & Alaskan malamutes 
at many championship shows.

I have also judged Siberian huskies & Alaskan malamutes in Tallin 
in Estonia & i was co judge with the renowned judge Sally Leich in 
Finland at the specialty show.

- Barbara Stanier on arvostellut erikoisnäytelyssämme vuonna 2009 
yhdessä Sally Leichin kanssa. 

Barbara Stanier Sarah Robinson
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Epira Oy, Puulaaksontie 25A, 43500 Karstula 
+358 44 043 7472, epira@epira.�, www.epira.�

Ulkokoirien koppiin kehitetty puukuitutuote, joka  
kuivattaa tehokkaasti koiran kostean 
turkin ja estää kovettumien muodostumisen 
jalkoihin. 
HYVIN VARUSTETUISTA MAATALOUS- JA ERÄKAUPOISTA
SEKÄ MEIJEREIDEN MAATALOUSMYYMÄLÖISTÄ! 

Lauantaina 25.9. arvostellaan:  Pennut (5kk- alle 7kk ja 
7kk - alle 9kk) ROP ja VSP-pentu, urokset (jun, nuo, avo, käy  
val ja vet).
Sunnuntaina 26.9. arvostellaan:  Nartut ( jun, nuo, avo, käy,   
val ja vet), kasvattaja- ja jälkeläisluokat sekä valitaan ROP- ja 
VSP-veteraani ja ROP ja VSP.

Tiedustelut:
+358 40 505 2185 / Anna Pöyry tai erkkari21@siperianhusky.fi   
Information in english: erkkari21@siperianhusky.fi

Tuomarit: 
Barbara Stanier Iso-Britannia: Kaikki pennut, ROP- ja  
VSP-pentu, junioriluokka, käyttöluokka, valioluokka, kasvattaja-
luokka ja ROP- ja VSP 
Sarah Robinson Iso-Britannia: Nuortenluokka, avoinluokka 
veteraaniluokka, ROP- ja VSP-veteraani ja jälkeläisluokka 
- Tuomarit ovat varalla toisilleen ja mahdollisia muutoksia 
luokkia koskien saattaa tulla.

Ilmoittautumiset 15.8. / 22.8.2021 mennessä
Ilmoittautuminen näyttelyyn tulee tehdä joko postitse Kennel-
liiton ilmoittautumislomakkeella, kopio maksukuitista mukaan 
liitettynä tai internetissä. Online-ilmoittautuminen osoitteessa 
www.showlink.fi -> ilmoittaudu näyttelyyn

Ilmoittautuminen15.8. mennessä: Ensimmäinen ja toinen 
koira 30 €, pennut ja veteraanit 21 € saman omistajan 3. jne. koira 
21 € (edellyttäen kahta täysihintaista (30 € ) koiraa), yli 10-vuotiaat 
veteraanit ilmaiseksi ilmoitettuna vet-luokkaan. 
HUOM! Alennuksen (saman omistajan 3. jne. koira) saaminen 
edellyttää, että ilmoittautumiskaavakkeet ja kopio maksukuitista 
lähetetään ehdottomasti samassa kirjekuoressa, tai online-ilmoit-
tautumisessa kaikki koirat ilmoitetaan samalla kertaa. Alennus 
lasketaan vain täysihintaisista ilmoittautumismaksuista ei vete - 
raanien ja pentujen maksuista.
16.-22.8. välisenä aikana: Kaikki luokat 35 €, paitsi yli 10-vuo-
tiaat veteraanit ilmaiseksi ilmoitettuna vet-luokkaan.

Siperianhuskyjen  
erikoisnäyttely 2021

25.- 26.9.2021 Hirvensalmi 
Kissakosken tehdasalue,  

Vahvamäentie 42, 52550 Hirvensalmi

Paikassa toimii myös ravintola Kissakoski.

Kirjeenä lähetettävien ilmoittautumisten maksut tilille  
FI62 5108 0220 0543 24 / Suomalainen Siperianhusky-seura ry 
viite 5526. 
Kirjeet osoitteeseen: Minna Räsänen / SHS Erkkari 2021  
Liinapellontie 129 09810 Nummi. 
Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti – pelkkä näyttely-
maksun suoritus ei ole ilmoittautuminen!

Rokotusmääräykset ja antidoping: www.kennelliitto.fi
Netti-ilmoittautuminen Showlinkin kautta.

Kaikki tiedustelut: erkkari21@ siperianhusky.fi
Lisätietoja https://siperianhusky.fi/erkkari21/

Majoitus
Varsinaisen mökkikylän puuttuessa majoitusmahdollisuuksia 
tarjoavat mm. Luntan mökit Hannukaisen Lomamökit 
Marcus Lomamökit (Rehniön mökit lähimpänä) ja Tuustaipaleen 
Luontohotelli Oy. 
Majoitus teltassa tai asuntovaunussa /-autossa näytte ly alueella 
veloituksetta: niistä ilmoitukset erkkari21@siperianhusky.fi
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Koira • Hund
Rotu - Ras Uros 

Hanhund
Narttu 
Tik

Tittelit - Titlar

Nimi - Namn

Rek.nro - Reg.nr. Synt.aika - Föd.datum Väri - Färg

Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä ja koira ilmoitetaan valioluokkaan, on ilmoittautumisen liitteenä oltava valionarvotodistus. Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä ja koira ilmoitetaan käyttöluokkaan, 
on ilmoittautumisen liitteenä oltava käyttökoetodistus (WCC). • Om hunden är i ett utländskt register och anmäls till championklass, ska bekräftelse på championat bifogas till anmälan. Om hunden är i ett  
utländskt register och anmäls till bruksklass, ska Working Class Certificate (WCC) bifogas till anmälan.

Koiran isän nimi - Hundens far

Koiran emän nimi - Hundens mor

Kasvattaja • Uppfödare
Kasvattajan nimi - Uppfödarens namn Postitoimipaikka - Postanstalt

Omistaja • Ägare
Nimi - Namn Puhelin; koti ja työ - Telefon; hem och arbete

Lähiosoite - Näradress Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt

Sähköposti - E-post Haluan vastaanottaa näyttelypostin sähköpostitse
Jag vill att utställningsbrevet skickas till mig per e-post

Kysymykset • Frågor
1. Onko koira Suomen muotovalio?

Är hunden Finsk utställ.champion?
Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

2. Typistetty häntä
Kuperad svans

Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

Typistetyt korvat 
Kuperade öron

Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

3. Jos koira EI ole Suomen muotovalio, luettele koiran Suomessa saamat sertifikaatit (muutoin jätä tämä tyhjäksi). Paikka, aika, tuomari:
Om hunden inte är Finsk utställningschampion, räkna upp hundens certifikat i Finland (annars lämna fältet tomt). Plats, datum, domare:

4. Onko koiralla koepalkintoja/hyväksytty luonnetesti?
(Täytetään vain, jos koira ilmoitetaan käyttöluokkaan tai 
jos ko. rodulta vaaditaan koetulos muotovalion arvoon)
Har hunden provmeriter/godkänt mentaltest?
(Fylls i endast om hunden anmäls till bruksklass eller om 
provmerit krävs för utställningschampionat för resp. ras)

Koemuoto, paikka, aika ja tulos - Provform, ort, datum och resultat

Koemuoto, paikka, aika ja tulos - Provform, ort, datum och resultat

Ilmoittautumismaksu • Anmälningsavgift
Ilmoittautumismaksu 
Anmälningsavgift ____________ e

Kopio maksukuitista tulee liittää ilmoittautumisen mukaan!
Kopia på betalningskvitto ska bifogas till anmälan!

Näyttelyilmoittautumiskaavakkeen on oltava postitettu (postileima) ja ilmoittautumismak-
sun maksettu viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhästyneitä ilmoittautu-
misia ei oteta vastaan. Tämä ilmoittautuminen on sitova. Kennelliiton näyttelysääntöjen 
(kohta 4) mukaan ilmoittautuminen näyttelyyn velvoittaa aina myös maksamaan ilmoit-
tautumismaksun.

Utställningsanmälan ska postas (poststämpel) och anmälningsavgiften betalas senast  
den dag anmälningstiden går ut. Försenade anmälningar tas inte emot. Anmälan är  
bindande. Enligt Finska Kennelklubbens utställningsregler (punkt 4) ska anmälnings- 
avgift alltid betalas för anmäld hund.

Vakuutan, että koirani on rokotettu ja tunnistusmerkitty voimassa olevien määräysten mu-
kaisesti. Sitoudun noudattamaan Kennelliiton voimassa olevia näyttely- ja antidopingsään-
töjä sekä niitä täydentäviä ohjeita. Suostun siihen, että Kennelliitto ja rotuyhdistykset saa-
vat julkaista koirani saaman arvostelun. 

Jag försäkrar att min hund är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser.
Jag förbinder mig att följa Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingregler 
samt kompletterande direktiv till dessa. Jag godkänner att Kennelklubben och rasfören-
ingar kan publicera den kritik min hund har fått.

Annan luvan tietojeni julkaisemiseen 
näyttelyluettelossa ja näyttelyn tulos-
tiedoissa.

Sallin tietojeni luovuttamisen koiranäyt-
telyiden tiedotteiden ja kutsujen (esimer-
kiksi Vuoden näyttelykoira -kilpailu ja  
CoC & VoV -kilpailu) lähettämistä varten. 
Tietoja säilytetään yksi vuosi.

Jag godkänner att mina uppgifter  
publiceras i utställningskatalogen  
och i samband med utställnings- 
resultaten.

Jag godkänner att mina uppgifter läm-
nas ut för utställningsmeddelanden och 
inbjudningar (till exempel tävlingen 
Årets utställningshund och CoC & VoV-
tävlingen). Uppgifterna sparas i ett år.

Päiväys - Datum Allekirjoitus - Underskrift

Ilmoittautuminen • Anmälan
Näyttelyyn/Till utställning

Näyttelypaikka ja -aika  
Utställningsort och -datum

Näyttelyluokka - Utställningsklass HUOM! Alaikärajan tulee täyttyä viimeistään näyttelypäivänä. - OBS! Lägsta åldersgränsen i klasserna måste uppfyllas senast på utställningsdagen.

Pentuluokka 
Valpklass  
7 – alle 9 kk 
7 – under 9 mån

Junioriluokka
Juniorklass
9 – alle 18 kk
9 – under18 mån

Nuorten luokka
Unghundsklass
15 – alle 24 kk
15 – under 24 mån

Avoin luokka
Öppen klass
15 kk/mån –

Käyttöluokka 
Bruksklass  
15 kk/mån –

Valioluokka
Championklass
15 kk/mån –

Veteraaniluokka
Veteranklass
8 v/år –

Kasvattaja- 
luokka
Uppfödar- 
klass

Koskee vain pentu- ja erikoisnäyttelyitä: 
Gäller endast valp- och specialutställningar:

Babyluokka  
Babyklass  
5 – alle 7 kk 
5 – under 7 mån

Pentu- 
kasv.luokka
Valp- 
uppfödarklass

Jälkeläisluokka 
Avelsklass
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Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8  02770 ESPOO  Puh./Tfn (09) 887 300  www.kennelliitto.fi
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Urheilukoirahierontaa kaikenlaisille 
koirille 

 

Puh. 044 522 9522 

johanna_pelli@hotmail.com 

Toimialueena Pori ja lähikunnat 
 

Tervetuloa 
Hukanhuomaan!

www.hukanhuoman.fi

Koirahieronta
Vesiterapia
Laserterapia
Kynsienleikkuu

Oona Mäkiniemi  •  040 1264 053  •  info@hukanhuoman.fi  •  Tasalanaukio 5, 21200 Raisio

info@hukanhuoman.fi

Muista hyödyntää 5 euron jäsenetu!
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ANNE KIIJÄRVI

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO:n)  
päivitykset

Nykyinen JTO on voimassa tämän vuo-
den loppuun, joten siitä on tehty päivi-
tetty versio seuraavaksi viideksi vuodek-
si. Päivitetyssä versiossa on päivitetty uu-
det tilastot ja taulukot sekä analysoitu 
niitä ja tietysti korjattu muuttuneita asi-
oita. Kennelliitto on määritellyt, mitkä 
kohdat JTO:sta päivitetään.

JTO:ssa kaikki päivitetyt kohdat on 
esitetty kursiivilla.

Alla poimintoja JTO:n päivityksestä. JTO:n 
kesän 2020 luonnekyselyyn perustuvaa 
luonneosuutta on käsitelty tarkemmin vuo-
den 2020 kahdessa viimeisessä Siperianhus-
ky-lehdessä, joten niitä ei ole erikseen muka-
na tässä. Kaikille kasvattajille ja harrastajille 
on suositeltavaa lukaista päivitetty JTO ko-
konaan läpi muistin virkistämiseksi.

Rekisteröinnit,  
jalostuskoirat ja sukusiitos
Rodun rekisteröintimäärät ovat kasvaneet 
vuoden 2021 loppuun olevasta JTO:sta. 
Pentuemäärä liikkuu lähellä 120 vuosittais-
ta pentuetta. Käyttölinjaisten osuus on ollut 
viimeisen viiden vuoden ajan laskussa. Viime 
vuonna käyttölinjaisten osuus oli noin 50%, 
kun se 2015 oli vielä yli 65%.

Ruotsissa rekisteröintimäärät ovat viime 
vuosina olleet hieman Suomea pienemmät. 
Vuosittain rekisteröidään noin 500 siperian-
huskya. Rekisteröinnit ovat siellä viime vuo-
sina olleet aavistuksen laskussa, kun ei huo-
mioida vuotta 2018.

Yhdysvalloissa Amerikan Kennel Clubin 
rekisteröinneissä siperianhusky oli vuonna 
2019 15. suosituin koirarotu. Siperianhus-
kyjen suosio on ollut siellä 2010-luvulla kas-
vussa, mutta sijoitus rekisteröintilistalla on 
hieman laskenut 2010-luvun loppua kohti.

Tuontikoirien määrä on muuttunut py-
syvästi 2015 lähtien ollen sen jälkeen noin 
35 koiraa / vuosi. Ennen vuotta 2015 tuon-
tien määrä oli noin 20 koiraa / vuosi. Tuonte-
ja tuodaan paljon näyttelylinjoista. Vuonna 
2016 tuotiin eniten tuontikoiria kautta aiko-
jen, 45 kappaletta. Tuontikoirien kasvanut 
määrä on näkynyt viime vuosina myös niiden 
osuudessa jalostuskoirissa.

Jalostuskoirien keskimääräinen ikä on py-
synyt pitkällä tähtäimellä suurin piirtein sa-
malla tasolla ollen nartuilla keskimäärin reilu 
4v  ja uroksilla vajaa 5 v. Suuntaus on näyttä-

nyt hyvältä vuoteen 2017, mutta tämän jäl-
keen jalostusiät ovat laskeneet ja siihen tulee 
jatkossakin kiinnittää huomiota.

Kymmenen vuoden tarkastelujakson 
(2010 - 2020) aikana jalostukseen käytettiin 
765 eri urosta. Samoja uroksia on käytetty 
hieman enemmän kuin nykyisen JTO:n aika-
na (eli vuoteen 2020). 185 urosta eli 24 % 
uroksista on käytetty tuottamaan 50 % ajan-

jakson pennuista. Prosentuaalinen osuus on 
tässä sitä vastoin edellisiä JTO:ita aavistuksen 
suurempi.

Rekisteröidyistä siperianhuskyista rei-
lu 20 % käytetään elämänsä aikana jalos-
tukseen. Nartuista jalostukseen käytettyjen 
osuus on selkeästi suurempi kuin uroksilla, 
kun tarkastellaan jo jalostusiän saavuttaneita 
ikäluokkia. Ero on suurin vuonna 2014 syn-
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tyneillä, jolla nartuista on käytetty jalostuk-
seen 25 % sinä vuonna syntyneistä ja urok-
sista 14 %. Jalostukseen käytettyjen koirien 
osuusvuosittain syntyneistä on uroksilla las-
kenut jyrkemmin kuin nartuilla, mutta osit-
tain selityksenä voi olla, että uros voi saada 
ensimmäisen pentueensa paljon myöhem-
min kuin narttu.

Siperianhuskyilla kymmenen viime vuo-
den aikana on rekisteröity noin 6640 koiraa. 
Sukupolvea (4 v.) kohden rekisteröintejä on 
siis keskimäärin 2656 koiraa. Monimuotoi-
suutta turvaava suositus yksittäisen koiran 
elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukui-
sissa roduissa enintään 2 - 3 % laskettuna 
rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. 
Siperianhuskyilla tämä tarkoittaa 53 - 80 jäl-
keläistä. Suurin uroksen pentumäärä tällä 
hetkellä jalostukseen käytetyistä on 60, jo-
ka tarkoittaa 2,3 % sukupolven rekisteröin-
timäärästä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomi-
ota, ettei mitään urosta tulla käyttämään 
jalostukseen liikaa, ettei perimän monimuo-
toisuus vaarannu. Joillakin uroksilla ollaan lä-
hellä suositeltua maksimirajaa.

Toisen polven jälkeläisiä on joillakin urok-
silla yli suositellun 106 - 169 lapsenlapsen.

Suomessa rodun keskimääräinen sukusii-
tosprosentti on ollut aavistuksen matalampi 
kuin edellisellä kaudella. Sukusiitosprosentti 
ei kuitenkaan ole ollut enää yhtä voimak-
kaasti laskussa vaan tasaantunut vajaaseen 
kolmeen prosenttiin. Vertailun vuoksi kerrot-
takoon, että Ruotsissa sukusiitoksen trendi 
on myös ollut laskeva ollen vuonna 2020 
Avelsdatan mukaan 1,8 % viidellä sukupol-
vella laskettaessa (huomioi laskennassa käy-
tetty eri sukupolvimäärä). Tämä on alhaisin 
luku Ruotsin historiassa.

Käyttökokeet, työkoirat ja näyttelyt
Rodunomaisissa kokeissa hyväksytyn tulok-
sen (vähintään REK3 tai REKÄ-YLE3) saavut-
taa vajaa 35 % vuosittain syntyneistä. Osalla 
koirista on sekä REK- että REKÄ-tulos. Ko-
keista hyväksytyn tuloksen saaneiden osuus 
syntyneistä on yleisesti aavistuksen laskussa, 
jos oletetaan, että harva siperianhusky avaa 
koeuraansa yli 6-vuotiaana. Jotkut koirat 
saavat käyttötulokset vasta iäkkäämpinä, 
jolloin lopullisen prosenttiosuuden näkee 
vasta kymmenen vuoden päästä syntymä-
vuodesta.

Viime vuosina sekä kilpailu- että käyttö-
kokeissa osallistujamäärät ovat olleet vähäi-
sempiä kuin huippuvuonna 2016. Talvella 
2019 - 2020 kokeiden järjestämistä ja osallis-
tumista häiritsi ensin huono luminen talvi ja 
sitten korona.

Kilpailukokeissa tulosten hajonta vaihte-
lee jonkin verran vuosittain. Prosentuaalises-
ti vähiten hyväksyttyjä tuloksia (REK1 - 3) on 
saavutettu 2015, jolloin hyväksytyn tulok-
sen sai 62 % kilpailukokeisiin osallistuneista. 
Vuonna 2019 vastaava luku oli 75 %. Tu-
losjakaumaan vaikuttaa suuresti esimerkik-

si kokeen valjakoiden keskinäinen tasoero 
ko.vuoden kisoissa tai, onko vuonna järjes-
tetty koetta pitkän matkan kilpailussa, jossa 
valjakon koiramäärät ovat suuria ja keskeyt-
täminen (REK-) keskipitkää ja sprinttimatkoja 
yleisempää.

Käyttökokeessa koiria osallistuu jonkin 
verran enemmän YLE-luokkaan kuin JOH-
luokkaan. Tulosjakauma vaihtelee hieman 

vuosittain, mutta suurin osa koirista saa vä-
hintään REKÄ - YLE2 tai REKÄ-JOH2-tulok-
sen.

Suomessa on Suomalaisen Siperianhusky-
seuran kyselyn mukaan (syksy 2015) yli tu-
hat rekisteröityä siperianhuskyä työkoirana 
safariyrityksissä. Luvussa ei ole tapahtunut 
oleellisesti muutoksia 2020 -luvulle tultaes-
sa, mutta rodun rekisteröinnit safarikenne-
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lien ulkopuolella ovat kasvaneet nykyisestä 
JTO:sta. Safarikoirien osuus on siis laskenut 
15 %:iin 20 %;sta. Vuonna 2020 aktiivises-
tikasvattavia (vähintään kaksi pentuetta vii-
meisen viiden vuoden aikana) safarityötä te-
keviä kenneleitä oli 28 kpl.

Näyttelykäyntien määrä on ollut kasvussa 
rodussa. Vähintään näyttelytuloksen H eli hy-
vä saavuttaa 97 % näyttelyssä käyvistä siperi-
anhuskyista. Keskimäärin 58 %:ssa näyttely-
käynneistä tuloksena on ERI eli erinomainen. 
Erinomaiseksi arvosteltua koiraa käytetään 
näyttelyssä todennäköisemmin useammin, 
joten se nostaa ERI:en prosenttiosuutta näyt-
telykäyntimäärissä tarkasteltuna.

Sairaudet
Kaihin esiintymistiheys suomalaisessa kan-
nassa silmätarkastuksessa käyneiden koirien 
perusteella on 2,5 %, (2095 tutkittua sipe-
rianhuskya aikavälillä 2005 -  2020). Tämä 
tarkoittaa, että laskennallisesti noin 26,6 % 
kaikista yksilöistä kantaa kaihia aiheuttavaa 
geeniä perimässään, jos kaihin oletetaan 
periytyvän autosomaali resessiivisesti. Suo-
malaisessa kannassa kaihin esiintymistiheys 
on hyvin samansuuruinen kuin esimerkiksi 
englantilaisessa siperianhuskykannassa sa-
malla ajanjaksolla (yli 3000 tutkittua siperi-
anhuskya). Ruotsissa kaihin esiintymistiheys 
on vuosien 2012 - 2020 tulosten perusteella 
4,5 %, mutta tutkittuja koiria on huomatta-
vasti vähemmän (vajaa 300 tutkittua siperi-
anhuskya).

Primääriä suljetun kulman glaukoomaa 
eli silmänpainetautia pidetään siperianhus-
kyilla perinnöllisenä sairautena. Kennelliiton 
silmätutkimuksissa glaukoomaa on vuosina 
2005 - 2020 todettu 4 koiralla. Lisäksi Koira-
netissä glaukooma on merkitty kuolinsyyksi 
kahdeksalle vuosina 2005 - 2020 syntyneelle 
koiralle. Näiden lisäksi jalostusneuvonnalla on 
tiedossa 8 glaukoomaan sairastunutta vuosi-
na 2005 - 2020 syntynyttä koiraa. Tietoja yh-
distelemällä voidaan päätellä glaukooman 
todetun varmuudella reilulla 20 2005 - 2020 
syntyneellä siperianhuskylla. Kaikkien glau-
koomahuskyjen tietoja ei näy tilastoissa tai 
ilmoiteta jalostusneuvonnalle.

Englantilaisessa kannassa suunnilleen 
samalla ajanjaksolla 3000 tarkastetun sipe-
rianhuskyn tulosten perusteella glaukoo-
maan / goniodysgenesiksen (huomioitavaa eri 
asteikko) esiintyvyys on rodussa n. 4 %. Ame-
rikkalaisen tutkimuksen (2004) perusteella 
glaukooman esiintyvyys on yleisesti 0,7 % 
pohjoisamerikkalaisilla koirilla ja siperianhus-
kyilla esiintyvyys on 1,88 % eli huomattavasti 
yleisempää kuin keskiverto koiralla.

SIlmän kammiokulman rakennetta tutki-
van gonioskopiatutkimuksen asteikko muut-
tui hieman 2018. Nykytietämyksen mukaan 
kammiokulman rakenne voi kehittyä huo-
nompaan suuntaan iän myötä (tutkimuksissa 
tuloksen muuttumista havaittu mm. sileäkar-
vaisilla noutajilla, walesinspringrspanielilla ja 

leonberginkoiralla, ei siperianhuskylla), joten 
ECVO (The European College of Veterinary 
Ophthalmologists) suosittelee tutkimuksen 
uusimista kaikilla roduilla, myös siperianhus-
kyilla 1,4 ja 7 vuotiaana. Aiheesta saadaan 
tutkimusten perusteella lisätietoa tulevaisuu-
dessa. Huono gonioskopiatulos lisää koiran 
riskiä sairastua glaukoomaan.

Gonioskopiatutkimuksia on tehty Suomes-
sa varsin vähän, mutta niiden määrä on sel-
keässä kasvussa. Gonioskopiatuloksia alettiin 
kirjata Koiranetiin vasta vuonna 2009, joten 
sitä vanhempia tuloksia ei Koiranetistä löydy. 
Koiranetin mukaan vuosina 2005 - 2020 syn-
tyneistä ja gonioskopiassa tutkituista koirista 
(161 kpl) muutoksia on todettu 54 koiralla 
eli 34 %:lla gonioskopiassa tutkituista. Va-
kava-asteisia muutoksia esiintyi 11 koiralla 
(7 %:lla gonioskopiassa tutkituista koirista). 
Vakava-asteisilla koirilla on selkeästi kohon-
nut riski sairastua glaukooman verrattuna 
terveeseen koiraan: Kuitenkaan suurin osa 
vakava-asteisistakaan koirista ei ikinä sairastu 
glaukoomaan. Ruotsissa samalla ajanjaksolla 
on gonioskopiatutkittu 100 siperianhuskya, 
joista 21 % on todettu muutoksia kammio-
kulmassa. Kammiokulman epänormaalin ra-
kenteen periytymistapa on tuntematon.

Koiranetin mukaan PHTV /  PHPV:n astet ta 
2 - 6 on todettu kahdeksalla ja astetta 1 yhdel-
lä silmätarkastuksessa käyneellä 2005 - 2020 
syntyneellä siperianhuskylla.

Siperianhuskyilla sarveiskalvon dystr ofiaa 
on todettu joitakin tapauksia Suomessa. 
2005 - 2020 syntyneistä silmätutkituista koi-
rista neljällä on todettu sairauden stromaa-
linen muoto Koiranetin mukaan. 25 koiralle 
on myös kirjattu merkintä todetusta sarveis-
kalvon dystrofiasta, mutta valitettavasti muo-
toa ei ole määritelty tarkemmin. 

Kahdelle koiralle on kirjattu sarveiskalvon-
dystrofia, epäilyttävä. Osalla koirista merkin-
nässä ei ole mitään lisätietoja, mutta 13 koi-
ralle sairauden asteeksi on merkitty lievä ja 
kahdelle kohtalainen.

Jalostusneuvonnalla on tiedot 89 suo-
malaisesta epilepsiaa sairastavasta siperian-

huskysta. Näistä 60 on syntynyt aikavälillä 
2005 - 2020. Suurimmassa osassa jalostus-
neuvonnan tietoon tulleissa tapauksissa koi-
rilta löytyy epilepsiaa myös lähisuvusta tai vä-
hintäänkin hieman kauempaa taustoista.

Kennelliiton terveyskyselyssä syksyyn 
2015 mennessä pari vastaajaa sadasta il-
moitti koiransa sairastavan epilepsiaa. Saira-
us on ilmoitettu kuolinsyyksi Koiranetissä 13 
siperianhuskylle, jotka ovat syntyneet vuoden 
2005 jälkeen.

Siperianhuskyjen selkäkuvausmäärät ovat 
olleet kasvussa viimeisen viiden vuoden aika-
na. 2005 - 2020 välillä syntyneitä siperianhus-
kyja on selkäkuvattu 250 kpl (2,8 % aikavä-
lillä syntyneistä). Näistä 13 siperianhuskylla 
on todettu spondyloosi (SP1 eli lievä 10 kpl, 
SP2 - 4 kutakin yksi kappale). Tällä otannalla 
esiintyvyys suomalaisessa siperianhuskykan-
nassa olisi 5, 2 %. Kannattaa kuitenkin huo-
mioida, että virallisesti siperianhuskyt ovat 
saaneet Kennelliiton selkälausunnon vuodes-
ta 2012, joten sitä vanhempia tuloksia ei Koi-
ranetistä löydy. Jalostusneuvonnalla on Koira-
netin tietojen lisäksi tiedossa parikymmentä 
epävirallisesti kuvattua koiraa, joilla osalla on 
todettu spondyloosi.

Suomessa siperianhuskyjen lonkkia on 
aikaisemmin tutkittu melko vähän. Lonkka-
kuvien tutkimusmäärät ovat kuitenkin olleet 
selkeässä kasvussa viimeisen viiden vuoden 
aikana. Pääasiassa siperianhuskyilla on hyvät 
lonkat eli A- tai B-lonkat (92% 2005 - 2020 
syntyneistä lonkkakuvatuista siperianhus-
kyista). Lonkkakuvaustulokset ovat selkeästi 
yleisempiä näyttelylinjaisilla koirilla ja osittain 
siksi niillä esiintyy myös määrällisesti enem-
män huonoja lonkkatuloksia.

Huonompia lonkkatuloksia esiintyy satun-
naisesti myös käyttölinjaisissa koirissa, joiden 
kuvausmäärät ovat pienempiä. Muissa poh-
joismaissa samalla ajanjaksolla tervelonkkais-
ten prosenttiosuus tutkituista on hyvin Suo-
men kaltainen (Norjassa ja Ruotsissa molem-
missa 94 %:lla tutkituista A- tai B-lonkat).
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Erilaisia perinnöllisiä tai perinnölliseksi 
oletettuja silmäsairauksia on todettu yli 
160 koirarodulla. Sairauksien merkityk-
sellisyys koiran elämänlaadun ja näkö-
kyvyn kannalta vaihtelee vähäisestä so-
keuttavaan ja / tai kivuliaaseen tai muu-
ten koiran hyvinvointia merkittävästi 
haittaavaan ongelmaan.

Osan koirien silmäsairauksista tiedetään 
olevan perinnöllisiä. Tämä tieto on saatu  
joko pitkäaikaisten silmätarkastusten ja su-
kutauluanalyysien tai geenitutkimuksen ja 
DNA-testien avulla. Silmäsairauden olete-
taan olevan perinnöllinen myös jos sitä ro-
dun kansallisissa tai kansainvälisissä tieto-
kannoissa esiintyy paljon ( > 1% tutkituista 
tai vähintään 5 yksilöä 5 vuodessa tai yli 50 
sairasta yksilöä ylipäätään), jos sitä esiintyy 
rodussa enemmän kuin muissa roduissa, 
esiintyvyys rodun sisällä kaiken kaikkiaan li-
sääntyy tai on suurempaa sukulaiskoirissa, 
muutosten ilmenemisikä ja eteneminen on 
samanlaista kaikilla sairastuneilla ja / tai on 
samankaltaista kuin samassa sairaudessa 
jossain toisessa rodussa.

ECVO (European College of Veterinary 
Ophthalmologists) antaa koiranomistajille ja 

-kasvattajille neuvoja silmäsairauksien mer-
kityksellisyydestä koiralle ja jalostukselle. Ja-
lostusvalinnoilla tulee pyrkiä estämään / vä-
hentämään ainakin vakavien, näköä uhkaa-
vien ja / tai kipua tai leikkaushoitoa  / jatkuvaa 
lääkitystarvetta aiheuttavien sairauksien il-
meneminen.

ECVO:n antamat jalostussuositukset liit-
tyvät silmän terveyteen. Jalostusvalintoja 
teh täessä on etenkin lievempien silmäsai-
rauksien kohdalla otettava huomioon myös 
rodussa esiintyvät muut sairaudet. Jotta tie-
toa perinnöllisten silmäsairauk sien esiinty-
misestä ja mahdollisesti periytymismallista 
saataisiin, suosittaa ECVO silmä tarkastusten 
tekemistä seuraavasti:
- jalostukseen käytettävät eläimet: vuosittain
- muut: 3 - 4 kertaa elämässä, esim. 1, 3, 6 
ja 9 -vuotiaana.

Vuosituhannen vaihteeseen saakka pai-
nopiste tutkimuksessa ja löydösten kirjaa-
misessa oli vakavilla, sokeuttavilla sairauksil-
la kuten etenevä verkkokalvon rappeuma 
(PRA) ja perinnöllinen harmaakaihi.  Tämän 
vuosituhannen alussa alettiin kiinnittää huo-
miota ja kirjata ylös muutoksia myös  
silmää ympäröivissä rakenteissa ja silmän 
muissa osissa kuin linssissä ja verkkokalvolla.

Silmäsairauksien kuvaus  
ja sairauksien merkitys  
jalostuksessa
Jalostussuositukset mukailevat ECVO:n He-
reditary Eye Disease Committeen suosituksia 
(ECVO Manual).

Ylimääräiset ripset
Ylimääräisten ripsien (distichiasis ja ektoop-
pinen cilia) karvatuppi sijaitsee luomirauha-
sessa tai sen vieressä. Distichiasiksessa, joka 
on näistä lievempi, karva kasvaa ulos luo-
men vapaasta reunasta. Oireet riippuvat kar-
van paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, 
ulospäin suuntautuvat karvat aiheuttavat 
tuskin lainkaan oireita, paksummat ja silmän 
pintaan osuvat karvat sitä vastoin voivat ai-
heuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää vuo-
tamista ja räpyttelyä tai voimakkaampia ki-
puoireita ja jopa sarveiskalvo vaurioita. Ripsiä 
voi irrota ja kasvaa takaisin karvan vaihtumi-
sen yhteydessä. 

Ektooppinen cilia kasvaa luomen sisäpin-
nan sidekalvon läpi ja aiheuttaa lähes aina 
voimakkaat kipuoireet (siristys, hankaami-
nen ja vetistys) ja sarveiskalvovaurioita.

Hoitona  on tarvittaessa ripsien nyppi-
minen (ripset kasvavat takaisin) tai karvatup-
pien tuhoaminen joko polttamalla tai jäädyt-
tämällä (distichiasis) tai ripsen ja karvatupen 
poistaminen kirurgisesti (ektooppinen cilia). 
Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on 
usein melko vähäinen, jolloin koiria voi pe-
rustellusta syystä käyttää jalostukseen, mut-
ta mieluiten terveen kumppanin kanssa. Va-
kavia tapauksia (ektooppinen cilia ja selkeitä 
oireita aiheuttavat distichiat) ei kuitenkaan 
pidä käyttää jalostukseen.

Luomien virheasennot
Luomien virheasennot ovat melko tavallisia 
tietyillä koiraroduilla. Luomien sisään- ja 
uloskiertymät, liian suuret luomiraot sekä 
naaman ja luomien karvojen osuminen sil-
miin johtuu yleensä pään rakenteiden muo-
doista. Lyhyt kuono, matala silmäkuoppa, 
pitkä kapea kuono, syvä silmäkuoppa suh-
teessa liian suureen tai liian pieneen silmä-
munaan sekä naaman alueen ihon liian  
runsas karvoitus tai poimuisuus altistavat sil-
män eriasteisille vaurioille. Seuraavassa esi-
tellään tavallisimmat luomen virheasennot.

- Entropion eli luomen sisäänkiertymä
Entropion on tavallisimmin alaluomessa 
esiintyvä virheasento, jolloin luomi kiertyy 
sisäänpäin aiheuttaen silmän pinnan ärty-
mistä luomen karvojen / ihon osuessa silmän 
pintaan. Tyypillinen oire on silmän kyyneleh-
timinen roskan tunteen takia. 

Lyhytkuonoisilla koiraroduilla entropion 
esiintyy tavallisimmin nenänpuoleisessa ala-
luomessa, jolloin myös alaluomen kyynel-
kanavan aukko kiertyy liiaksi sis ään, eikä 
siten viemäröi kyyneliä normaalisti. Tämä 
lisää kyynelehtimistä. Isommilla koiraroduil-
la entropion voi liittyä liian suureen luomira-
koon (makroblepharon), jolloin alaluomi 
rullaa sisäänpäin tyypillisesti korvanpuolei-
sesta osasta. Lisäksi pään ihon runsas poi-
muisuus aiheuttaa luomien sisäänkierty-
mää.

Pahimmillaan kiertymä aiheuttaa silmän 
sarveiskalvon haavautumista ja siten voima-

Vuosikokouksessa käsiteltiin ehdotusta 
siperian huskyn liittämisestä PEVISAan 
(Perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelma). Pääehdotuksessa 
jalostuskoiralta olisi vaadittu silmätarkas-
tuksen lisäksi hyväksytty reki koirien koe- 
tulos (REK/REKÄ) ennen sen kolmatta 
pentuetta. Juuri saadun tiedon mukaan 
ehdotusta ei hyväk sytty (äänin 57-32) 
jäsenkokouksessa. PEVISA-säännön 
mukaan rotu voidaan liittää ohjelmaan 
vain rotujärjes tön aloitteesta, joka on 
hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä 
kokouksessa. 
Ehdotuksesta ja silmätarkastuksista on 
viime aikoina keskusteltu paljon. 
Aiheen tiimoilta tutkiskelin mm. Kennel-
liiton sivuja ja Koiranetin tilastoja.  
Annetaanpa siis asiantuntijoiden puhua.

AKa

Koirien perinnölliset silmäsairaudet 
ja niiden tutkiminen
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kasta kipua. Oireina ovat tällöin kyyneleh-
timisen lisäksi silmän punoitus ja siristely. 
Lievimmillään entropion ei aiheuta näkyviä 
oireita. Pidempään jatkuva sarveiskalvon är-
sytystila johtaa sarveiskalvon nenänpuolei-
sen kulman pigmentoitumiseen (pigmenta-
ry keratitis), jota esiintyy erityisesti lyhytkuo-
noisilla kääpiörotuisilla koirilla.

- Trichiasis eli luomen / naaman karvo - 
jen osuminen silmään
Medial caruncular trichiasis on tyypillisesti 
lyhytkuonoisilla roduilla esiintyvä ongelma, 
jolloin nenänpuoleisen silmäkulman ihon 
karvoitus ulottuu hyvin lähelle silmäkulmaa 
ja ihokarvat suuntautuvat silmään.

Nenäpoimun ollessa hyvin korostunut ja 
kuonon ollessa hyvin lyhyt, nenäpoimun 
karvat voivat osua silmän pintaan (nasal 
fold trichiasis).

Karvat aiheuttavat samanlaisia oireita 
kuin entropion. Mikäli karvat osuvat sarveis-
kalvoon, kuten yleensä nenänpoimutapa-
uksissa, ne aiheuttavat usein vakavampia 
oireita kuin osuessaan vain sidekalvoon. 
Karvan laatu vaikuttaa oireiden vakavuu-
teen. Paksut jäykät lyhyet karvat aiheuttavat 
enemmän vahinkoja kuin hennot ja ohuet 
karvat.

Entropion ja trichiasis todetaan hyvin 
usein yhtä aikaa.

Ongelman vakavuutta kuvannee parhai-
ten oireiden vakavuus. Mikäli kiertymä on 
lievä / karvoitus vähäistä, se toki todetaan, 
mutta hoitotoimenpiteitä ei välttämättä tar-
vitse tehdä. Vakavat tapaukset tulee aina 
hoitaa kirurgisesti, sillä niiden aiheuttamat 
vahingot ovat kivuliaita ja pahimmillaan nä-
kökykyä uhkaavia (sarveiskalvon haavau-
mat, pigmentoituminen).

Virallisessa silmätarkastuskaavakkeessa 
tutkija toteaa vaivan, aiheutti se oireita tai 
ei, ja parhaansa mukaan pyrkii luokittele-
maan vaivan vakavuuden.

Lieviä tapauksia voi käyttää jalostukseen, 
mutta parituskumppaniksi valittakoon vai-
van suhteen mahdollisimman terve yksilö. 
Vakavia tapauksia (kirurgista hoitoa vaati -
vat tai näkökyvyltään heikentyneet) ei pidä 
käyttää jalostukseen lainkaan.

- Ektropion / makroblepharon
Luomen uloskiertymä (ektropion) ja liian 
suuri luomirako ( makroblepharon ) ovat 
melko tavallisia löydöksiä erityisesti suurilla 
koiraroduilla. Pahimmillaan luomiraot ovat 
niin suuret, että ala- ja yläluomi ovat keskel-
tä uloskiertyvät ja reunoilta sisäänkiertyvät. 
Tällöin luomien rakenne muistuttaa timant-
tia ja siitä käytetäänkin diamond eye -nimi-
tystä.

Pään suuri koko, ”numeroa liian suuri 
iho”, isohko silmäkuoppa ja siihen suhtees-
sa liian pieni silmämuna aiheuttavat epä-
suhdan, jolloin silmäluomen reunat eivät 
enää asetu sievästi silmää vasten, eivätkä 

siten toimi normaalisti. Nenänpuoleinen 
kulma voi olla poikkeuksellisen avoin pitkä-
kuonoisilla koiraroduilla, jolloin siihen ker-
tyy runsaasti eritteitä. Esiin pilkottavien luo-
mien sisäpintojen ja silmämunan sidekalvot 
ovat alttiita vedolle, pölylle ja UV säteilylle  
ja toistuvat sidekalvon tulehdukset ovat tyy-
pillisiä. Kyynelen levittyminen voi olla puut-
teellista ja siten sarveiskalvojen pinnat voi-
vat ahavoitua ja tulehtua. Vanhemmiten 
ihon elastisuuden muuttuessa luomet alka-
vat roikkua usein entistä pahemmin. Taval-
lisimmin alaluomi on osin irti silmän pinnas-
ta ja uloskiertävä (ektropion), mutta myös 
yläluomi voi alkaa roikkua silmän päällä, 
aiheuttaen ongelmia näkökyvylle.

Makroblepharonia voi esiintyä myös kää-
piöroduilla. Näillä roduilla on usein suhtees-
sa liian matala silmäkuoppa ja liian suu  - 
ri silmämuna. Tällaisella potilaalla ilme on  
lepotilassakin ”pelästynyt tai mulkoileva” 
johtuen valkean kovakalvon (”valkuaisen”) 
näkymisestä kauttaaltaan silmän reunoilla. 
Luomien sulkeminen voi olla puutteellista ja 
sarveiskalvon vauriot tyypillisiä. Pahimmil-
laan liian suuret luomiraot yhdessä matalan 
silmäkuopan ja liian suuren silmämunan 
kanssa altistavat silmän ulospullahdukselle 
(proptosis) tappelun / kolarin yhteydessä.

Samoin kuin entropion / trichiasis -koiria, 
lieviä ektropion  / makroblepharon-diagnoo-
sin saaneita koiria voi käyttää jalostukseen, 
mutta parituskumppaniksi on valittava em. 
vaivan suhteen terve yksilö. Vakavia tapauk-
sia ei pidä käyttää jalostukseen lainkaan.

Vilkkuluomen ruston kiertymä
Vilkkuluomen ruston kiertymää tavataan 
jättirotuisilla koirilla. Ruston virheellisen kas-
vun ja taittumisen myötä koko vilkkuluomi 
taittuu poispäin silmästä (vilkkuluomen 
eversio). Tästä seuraa yleensä krooninen si-
dekalvontulehdus (punoitus, rähmiminen  
ja kutina). Hoitona on yleensä taittuneen 
rustonosan kirurginen poisto.

Koska rustokiertymän aiheuttama haitta 
on koiralle melko vähäinen, voidaan diag-
noosin saaneita koiria perustellusta syystä 
käyttää jalostukseen terveen parituskump-
panin kanssa.

Cherry eye eli kirsikkasilmä
Kolmannen silmäluomen eli vilkkuluomen 
tyvessä sijaitsevan kyynelrauhasen ”esiin 
pullahdus” on usein nuorilla koirilla (3 kk-
1v ) esiintyvä perinnölliseksi oletettu silmä-
sairaus. Rauhasen tyven sidekudoksen heik-
kous mahdollistanee rauhasen esiintulon. 
Esille tultuaan rauhanen usein ärtyy ja 
muuttuu entistä turpeammaksi ja punai-
semmaksi, muistuttaen tällöin kirsikkaa.

Hoitona on esiin pullahtaneen rauhasen 
mikrokirurginen ”paikalleen taskutus”. Täl-
löin sen toiminta (kyynelen eritys) jatkuu 
normaalisti. ”Pullahtanutta” rauhasta ei  
tule poistaa, sillä se altistaa potilaan myö-

hemmin kuivasilmäisyydelle. Cherry eye 
-diagnoosin saanutta koiraa voi perustellus-
ta syystä käyttää jalostukseen terveen pari-
tuskumppanin kanssa.

Sarveiskalvon dystrofia
Sarveiskalvon dystrofiaa eli aineenvaihdun-
tahäiriötä on kolmea eri muotoa (epiteli-
aalinen eli pintakerroksen, stromaalinen eli 
keskikerroksen ja endoteliaalinen eli sisäker-
roksen muutos), joista yleisimmässä eli epi-
teliaalisessa dystrofiassa on kyseessä mo-
lemmissa silmissä ilmenevä rasvakertymä 
sarveiskalvon pintaosassa.

Vaiva on todettu perinnölliseksi mm. 
beaglellä, cavalierilla ja siperianhuskylla, 
mutta sitä nähdään satunnaisesti myös 
muissa roduissa. Se ilmenee yleensä keski-
ikään mennessä, on paljain silmin havaitta-
vissa, mutta aiheuttaa vain harvoin koiralle 
näkö- tai muita ongelmia. Ruokinta ja hor-
monaaliset tekijät saattavat osaltaan vaikut-
taa vaivan ilmenemiseen.

Pinnallinen dystrofia ja usein myös stro-
maalinen dystrofia ovat koiran elämän kan-
nalta useimmiten vähämerkityksillisiä. Eten-
kin roduissa joissa sitä ei ole oletettu perin-
nölliseksi ongelmaksi, tapauksia voidaan 
käyttää jalostukseen.

Endoteliaalinen dystrofiaa esiintyy kää-
piöroduilla ja se ilmenee usein vanhemmalla 
iällä. Vaiva johtaa usein sarveiskalvon täydel-
liseen samentumiseen ja pahimmillaan sen 
kivuliaaseen haavautumiseen. Endoteeli dy-
strofia -sairasta koiraa ei pidä käyttää jalos-
tukseen.

Pannus
Pannus (CSK, Chronic Superficial Keratitis) 
eli krooninen pinnallinen sarveiskalvontu-
lehdus on perinnöllinen immuunivälitteinen 
sairaus, jossa sarveiskalvo ilman todettavaa 
muuta syytä etenevästi tulehtuu, johtaen jo-
pa näkökyvyn menetykseen.  Muutoksia on 
usein molemmissa silmissä, mutta ne voivat 
olla eriasteisia.Oireina todetaan alkuun tyy-
pillisesti sidekalvon ja sarveiskalvon korvan- 
ja / tai nenänpuoleisen reunan punoitusta, 
suonitusta ja lisääntynyttä pigmentaatiota. 
Muutos alkaa levitä sidekalvon rajalta kohti 
sarveiskalvon keskustaa jopa lihamaisena 
uudismuodostumana. Lopulta sarveiskalvo 
suonittuu, pigmentoituu ja arpeutuu hoita-
mattomana valoa läpipäästämättömäksi tii-
viydeksi. Monilla yksilöillä samanaikaisesti 
todetaan vilkkuluomen ja sen reunan tuleh-
tumista, paksuuntumista ja pigmenttikatoa 
eli nk. plasmoomamuutoksia.

Sairautta esiintyy eniten saksanpaimen-
koiralla, belgianpaimenkoiralla ja greyhoun-
dilla mutta myös monella muulla rodulla. 
Oireiden alkamisikä ja vakavuus vaihtelee 
yksilöittäin. Oireet alkavat tyypillisesti 1- 6 v 
iässä.

Pannusta hoidetaan paikallisvalmisteilla 
eli silmätipoilla / -voiteilla. Hoito on elinikäi-
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nen. UV säteily pahentaa oireita, joten sil-
mien suojaaminen tarvittaessa aurinkola-
seilla voi helpottaa oireita. Pannus-diagnoo-
sin saanutta koiraa ei pidä käyttää jalostuk-
seen.

Punktaatti keratiitti
Punktaatti keratiitti on sarveiskalvon piste-
mäinen haavauttava tulehdus. Kyseessä on 
immuunivälitteinen perinnöllinen krooni-
nen sairaus mm. mäyräkoiralla. Hoitona on 
usein elinikäinen paikallishoito (silmätipat / 
-voiteet).

Punktaatti keratiitti -diagnoosin saanutta 
koiraa ei pidä käyttää jalostukseen.

Iriskysta
Iiriskystien taustalla on usein synnynnäinen 
kehityshäiriö. Kystat ovat usein eriasteisesti 
pigmentoituneita harsomaisia sileäpintaisia 
rakkuloita. Mustuaisen eli pupillin reunassa 
ja vapaana etukammiossa olevat kystat on 
helpohko havaita paljain silmin, mutta iirik-
sen takana olevat kystat paljastuvat yleensä 
vasta pupillin laajennuksen jälkeen tehdyssä 
tutkimuksessa. 

Kystat ovat usein harmittomia, mutta 
isot kystat voivat mahdollisesti aiheuttaa 
näköhaittaa, estää pupillin toimintaa tai 
haitata silmänsisäisen nesteen ulosvirtausta 
ja aiheuttaa siten silmänpaineen nousua.

Haittaa aiheuttavia kystia voidaan tarvit-
taessa puhkaista joko laserilla tai pienellä 
neulalla. Iriskysta-diagnoosin saanutta koi-
raa voi perustellusta syystä käyttää jalostuk-
seen terveen parituskumppanin kanssa.

PPM
PPM (persistent pupillary membranes) ovat 
synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja 
kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa. 
Tavallisimmin jäänteet ovat harmittomia 
lankamaisia rihmoja värikalvon pinnalla  
(iris-iris PPM). Osaa iris-iris PPM -rihmoista 
voi olla vaikea havaita mustuaisen eli pupil-
lin laajentamisen jälkeen, koska ne “piilou-
tuvat” värikalvon poimuihin.

Vakavissa tapauksissa (iris-linssi PPM, iris-
kornea PPM) jäänteet kiinnittyvät linssin 
etupinnalle ja / tai sarveiskalvon sisäpinnalle, 
jolloin ne voivat vaikuttaa pupillin toimin-
taan ja näkökykyyn.

Lieviä tapauksia (iris-iris PPM) voi käyttää 
jalostukseen. Vakavia tapauksia (linssin etu-
pinnan / sarveiskalvon sisäpinnan muutok-
sia) ei pidä käyttää jalostukseen.

Harmaakaihi eli katarakta
Perinnöllinen harmaakaihi (ent. hereditää-
rinen katarakta, HC) samentaa silmän lins-
sin osittain tai kokonaan. Useimpien muo-
tojen periytymismallia ei vielä tiedetä. Sai-
rauden alkamisikä vaihtelee suuresti. 

Perinnöllinen kaihi on yleensä molem-
minpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos lins-
sien samentuminen on täydellinen. Jos kai-

hisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole 
vaikutusta koiran näkökykyyn. Edennyt 
kaihi voi aiheuttaa silmän sisäistä suonikal-
vontulehdusta ja siten voi aiheuttaa kipua.

Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen 
tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai han-
kittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä tode -
tut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerk-
kinä hankitusta katraktasta on sokeritautiin 
liittyvä, usein hyvin nopeasti täydelliseksi 
kaihiksi kehittyvä diabeettinen katarakta.

Muita esimerkkejä hankitusta kaihista 
ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA: 
han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaaris-
kleroosi (ei luokitella kaihiksi) on normaaliin 
ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin 
ydin tiivistyessään muuttuu ’opaalinhar-
maaksi'. Muutoksella ei ole merkittävää vai-
kutusta näkökykyyn.

Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fa-
koemulsifikaatiomentelmällä.

Perinnöllinen kaihi-diagnoosin saa-
nutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
Poikkeuksena ovat perinnölliseksi todetut 
ja oletetut muut vähämerkitykselliset linssin 
kaihimuutokset (mm. sileäkarvaisen nou-
tajan etu Y-sauman pistemäiset kaihimuu-
tokset), joita saa käyttää jalostukseen ter-
veen kumppanin kanssa.

Linssiluksaatio
Primaarissa linssiluksaatiossa linssin kiinni-
tyssäikeet rappeutuvat ja linssi vähitellen ir-
toaa paikaltaan. Linssin luksoituminen sil-
män etukammioon aiheuttaa myös silmän-
paineen nousua, joka uhkaa näkökykyä 
nopeasti. Tila on kivulias ja vaatii hoidoksi 
usein linssin kirurgisen poiston.

Sairaus on perinnöllinen mm. monilla 
pienillä terriereillä, joilla siihen on olemassa 
geenitesti. Sairasta koiraa, sen vanhempia 
ja jälkeläisiä, ei pääsääntöisesti pidä käyttää 
jalostukseen. Geenitestin tulosten perus-
teella kantajia ja jopa sairaita koiria voi - 
daan erittäin painavin perustein käyttää ja-
lostukseen geneettisesti terveen kumppa-
nin kanssa.

PHTVL/PHPV
PHTVL / PHPV (persistent hyperplastic tunica 
vasculosa lentis  / persistent hyperplastic pri-
mary vitreous) tarkoittaa linssiä ympäröivän 
verisuonituksen ja  / tai alkulasiaisen liiallista 
kasvua sikiönkehityksen alussa ja vajavaista 
surkastumista syntymän aikoihin  /  sen jäl-
keen. Seurauksena on eriasteisia samentu-
mia linssin takana sekä mahdollisesti myös 
linssin epämuotoisuutta.

Muutokset on jaettu kuuteen vakavuus-
asteeseen, joista lievin (aste 1) on onneksi 
yleisin. Siinä linssin takapinnalla on pieniä 
pistemäisiä (ei paljain silmin nähtäviä) pig-
menttipisteitä  / sidekudosplakkeja, joista ei 
koiralle ole haittaa. Vakavammissa muo-
doissa (2 - 6) sidekudosplakki on laajempi 
(aste 2) ja siihen voi liittyä aktiivista verisuo-

nitusta (aste 3) sekä linssin epämuotoisuut-
ta (asteet 4 - 6). Vakavampiin asteisiin saat-
taa liittyä toissijaisia kaihimuutoksia ja nämä 
yhdessä voivat aiheuttaa merkittävää näkö-
haittaa ja silmän tulehdusta ja kipua.

Sairaus on selkeästi perinnöllinen dober-
mannilla ja staffordshirenbullterrierillä, joilla 
se yleensä ilmenee molemmissa silmissä.

Koiria, joilla on 1. asteen muutoksia, voi-
daan käyttää jalostukseen, mutta kumppa-
nilla ei pidä olla samaa diagnoosia. Vaka-
vampia muotoja (aste 2 - 6) ei pidä käyttää 
jalostukseen.

Lasiaisen rappeuma 
(vitreous degeneraatio)
Lasiaisen rappeumaa tavataan mm. italian-
vinttikoiralla, whippetillä ja monilla pienillä 
roduilla. Lasiainen on normaalisti geelimäi-
nen rakenne, jossa iän myötä hiljalleen ta-
pahtuu vettymistä ja tiivistymien muodostu-
mista. Sairautena rappeumaa pidetään sil-
loin kun se tapahtuu epänormaalin nuore-
na ja nopeasti. Lasiaisvuoto tarkoittaa rap-
peutuneen lasiaisen vuotoa etukammioon.

Pitkälle edenneeseen rappeumaan voi 
liittyä mm. verkkokalvon irtoamisriski. Raja 
normaalin ja sairaalloisen rappeuman välillä 
on jossain määrin häilyvä eikä sairauden pe-
riytymismallia ole voitu vahvistaa. Sairaita 
yksilöitä voi perustellusta syystä käyttää ja-
lostukseen (kumppani mielellään terve).

Verkkokalvon kehityshäiriö (RD)
Verkkokalvon kehityshäiriö (retinal dyspla-
sia, RD) jaetaan kolmeen muotoon. Lievim-
mässä, multifokaalissa RD:ssä (mRD) muu-
tokset ovat pieniä, yksittäisiä tai lukuisia 
poimuja verkkokalvolla. Muutokset pysyvät 
yleensä ennallaan ja niiden merkitys koiralle 
on hyvin vähäinen. mRD -koiria voi käyttää 
jalostukseen terveen kumppanin kanssa.

Geograafisessa RD:ssä (gRD) muutos on 
laajempi ja yleensä melko keskellä silmän-
pohjaa, jolloin sillä voi olla vaikutusta näkö-
kykyyn. Muutokseen liittyy myös paikallis - 
ta verkkokalvon ohentumista ja joskus  
myös irtaumaa. ECVO:n suositusten mu-
kaan gRD:n tulisi sulkea koira jalostuksesta 
ainakin seuraavilla roduilla: samojedinkoira, 
labradorinnoutaja ja englanninspringerspa-
nieli. Näillä roduilla muutoksiin saattaa liit-
tyä merkittävää näkökyvyn heikkenemistä.

Useilla roduilla on tällä hetkellä PEVISA-
ohjelmassaan rajoitus, joka sulkee gRD-koi-
rat pois jalostuskäytöstä. Rotujärjestöt voi-
vat halutessaan esittää lievennystä rajoituk-
seen. Kennelliitto suosittelee, että gRD-koi-
ria käytetään jalostukseen vain terveen pa-
rituskumppanin kanssa.

Vakavin muoto (ns. totaali RD, tRD) on 
onneksi harvinaisin. Siinä verkkokalvon ke-
hitys on jäänyt merkittävästi kesken eikä se 
ole kiinnittynyt normaaliin paikkaansa. Sil-
mä on sokea ja siinä on usein muitakin ke-
hityshäiriöitä. tRD -koiria ei pidä käyttää ja-
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lostukseen. Eri muodoilla (mRD, gRD ja tRD) 
ei toistaiseksi ole todistettu olevan geneet-
tistä yhteyttä. 

Etenevä verkkokalvon surkastuma 
(PRA)
PRA (progressiivinen retina atrofia) eli ete-
nevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa sil-
män valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryh-
mä sairauksia, jotka ovat eri geenien aihe-
uttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri ro-
tujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa 
rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA voi 
esiintyä millä tahansa rodulla. 

Yleisin periytymis mekanismi on auto-
somaalinen resessiivinen. Kliinisten oireiden 
ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liit-
tyen PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin 
nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liit-
tyy epänormaaliin näköhermosolujen kä-
ehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa 
PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehitty-
vät normaalisti, mutta alkavat rappeutua.

Useimmissa PRA:n muodoissa koira 
muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja 
pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä 
tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen sur-
kastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu 
kokonaan verkkokalvon tappisolujenkin 
surkastuessa. Silmäterä on laaja ja silmän-
pohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen 
selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen 
pupilliin.

PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ym-
päristössä sokea koira voi pärjätä erittäin 
hyvin. Diagnoosi tehdään yleensä silmän-
pohjan oftalmoskooppisessa tutkimukses-
sa. Verkkokalvon sähköisessä tutkimukses-
sa (ERG) voidaan havaita muutoksia näkö-
hermosoluissa jo ennen oftalmoskooppi-
sessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkko-
kalvon rappeutumamuutoksia.

PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalos-
tukseen. Geenitestillä kantajaksi todettua 
koiraa voidaan käyttää jalostukseen ge-
neettisesti terveen kumppanin kanssa.

CEA, Collie eye anomaly
CEA on ryhmä perinnöllisiä, synnynnäisiä, 
etupäässä silmänpohjan suonikalvon (koro-
idea) ja kovakalvon (sklera) vajaakehitykses-
tä tai kehityshäiriöstä johtuvia muutoksia. 
Muutokset nähdään silmänpohjan oftal-
moskooppisessa tutkimuksessa verkkokal-
volla ja näköhermon päässä. Tämä syndroo-
ma esiintyy pääasiassa collien sukuisilla koi-
rilla, mutta sitä on todettu myös muilla ro-
duilla.

CRD tai CH on silmänpohjan suonikal-
von synnynnäinen vajaakehitys (osa CEA-
sairaussyndroomaa), joka saattaa peittyä 
pigmentillä yli 10-viikkoisilla sairailla pen-
nuilla. Siksi on erityisen tärkeää, että collie-
sukuisilla ja muilla roduilla, joilla on todettu 
CEA:ta, pennut tutkitaan ensimmäisen ker-
ran jo alle 10-viikkoisena. Lievä CRD / CH ei 

olennaisesti heikennä silmien näkökykyä. 
CRD/CH-muutokset eivät etene. CRD / CH-
sairasta koiraa voi käyttää jalostukseen 
mutta mieluiten terveen kumppanin kans-
sa.

Näköhermonpään coloboma eli näkö-
hermon pään halkio aiheutuu synnynnäi-
sestä, puutteellisesta, sikiöaikaisen näkö-
halkion sulkeutumisesta. Coloboma on 
myös osa CEA-sairaussyndroomaa. Suuri 
näköhermonpään coloboma heikentää  
selvästi silmän näkökykyä. Lisäksi suuri co-
loboma saattaa aiheuttaa verkkokalvon ir-
tauman (ablaatio), joka sokeuttaa silmän. 
Coloboma ja ablaatio -sairasta koiraa ei pi-
dä käyttää jalostukseen.

CEA:n on epäilty periytyvän polygeeni-
sesti tai autosomaalissa resessiivisesti. CEA-
muutoksiin ei ole hoitoa.

Näköhermon pään  
hypoplasia/mikropapilla ja coloboma
Näköhermon pään vajaakehitys tarkoittaa 
epänormaalin pientä + / - toimimatonta nä-
köhermon päätä ja siitä käytetään termejä 
papillan hypoplasia ja mikropapilla. Hypo- 
plasia on näistä vakavampi ja siihen liittyy 
sokeus. Näitä kahta on usein vaikea erottaa 
toisistaan virallisessa silmätutkimuksessa, 
jossa pupilli on valmiiksi laajennettu eikä 
sen vastetta valolle voida arvioida. Koska ky-
seessä todennäköisesti on saman sairauden 
eri vakavuusasteet, ei kumpaakaan suositel-
la jalostukseen.

Näköhermonpään coloboma on synnyn-
näinen kehityshäiriö, jossa näköhermosta 
puuttuu kudosta. Yleisimmin se liittyy ns. 
collie eye anomaliaan (CEA), mutta satun-
naisesti sitä nähdään itsenäisenä muutok-
sena muillakin roduilla. Coloboman koko ja 
sen myötä vaikutus näkökykyyn vaihtelee 
minimaalisesta vakavaan. CEA-roduissa co-
loboma-koiria ei suositella käytettäväksi ja-
lostukseen. Koska kyseessä on potentiaali-
sesti sokeuttava vika, ei muissakaan roduis-
sa näköhermonpään coloboma-diagnoosin 
saanutta koiraa pidä käyttää jalostukseen.

Kuivasilmäisyys (KCS)
Keratokonjunktivitis sicca (KCS) eli kuivasil-
mäisyys on monella rodulla perinnölliseksi 
epäilty sairaus, jossa kyynelnesteen tuotto 
vähenee osin tai kokonaan aiheuttaen sil-
mään sarveiskalvon ja sidekalvon tulehdus-
ta, kipua ja näkökyvyn heikkenemistä sar-
veiskalvomuutosten takia.

Kuivasilmäisyyttä esiintyy erityisesti kää-
piöroduilla. Kuivasilmäisyyden syynä voi olla 
perinnöllisen alttiuden lisäksi mm. eri lääke-
aineet, kyynelrauhasen hermotuksen häi-
riöt, aineenvaihduntasairaudet, infektiot ja 
autoimmuunisairaudet. Perinnölliseksi ole-
tetut paikalliset tiettyyn kudostyyppiin koh-
distuvat autoimmuunisairaudet ovat toden-
näköisesti tavallisin kuivasilmäisyyden syy 
koirilla.

Oireet alkavat sidekalvon punoituksena 
ja silmän rähmimisenä. Silmä rähmii usein 
runsaasti ja rähmä on tyypillisesti silmän pin-
taan tarttuvaa ja hyvin sitkeää. Silmä voi olla 
valoarka ja potilas herkästi siristelee tai 
”vinkkaa” silmää. Sarveiskalvo voi samen-
tua, verisuonittua ja pigmentoitua aiheutta-
en näkökyvyn heikkenemistä. Sarveiskalvon 
haavaumat ovat melko tavallisia. Silmä kuti-
aa ja on kivulias.

Diagnoosi tehdään mm. mittaamalla 
kyynelnesteen tuotto nk. Schirmerin kyynel-
testillä (STT, Schirmer Tear Test).  Normaali 
STT tulos on 15 - 25 mm / min.

Hoitona käytetään paikallisesti silmävoi-
teita ja -tippoja jotka parantavat kyynelnes-
teen tuottoa ja kosteuttavat silmää.

Kuivasilmäistä yksilöä, mikäli syyksi voi-
daan epäillä perinnöllistä kuivasilmäisyyttä, 
ei pidä käyttää jalostukseen.

Pektinaattiligamenttidysplasia
Silmän värikalvon ja sarveiskalvon kulmauk-
sessa sijaitsee nk. etukammiokulma. Etu-
kammiokulman syvennyksessä on kampa-
mainen rakenne, jota kutsutaan pektinaat-
tiligamentiksi. Silmän sisäisen nesteen eli 
kammionesteen tulisi virrata vaivatta pekti-
naattiligamentin läpi.

Pektinaattiligamenttidysplasia on syn-
nynnäinen ja usein iän myötä paheneva 
pektinaattiligamentin ja etukammiokulman 
kehityshäiriö, jossa ligamentin kampamai-
set osat ovat paksuuntuneet (fibrae latae)  
ja / tai pektinaattiligamentti muodostaa nor-
maalin kampamaisen rakenteen sijasta pai-
kallisesti tai laajemmin yhtenäisiä kudosle-
vyjä (laminae). Etukammiokulma voi olla 
hyvin matala tai sulkeutunut (occlusio).

Em. muutokset voivat estää silmän sisäi-
sen nesteen normaalin virtauksen jolloin sil-
mänpaine nousee, kehittyy primaari glau-
kooma eli silmänpainetauti. Mitä vakavam-
mat muutokset etukammiokulmassa on, 
sitä todennäköisemmin yksilö sairastuu jos-
sain elämän vaiheessa glaukoomaan.

Gonioskopia-tutkimuksessa potilaan 
etu kammiokulmat tarkastetaan paikallis-
puudutussilmätipan annon jälkeen sarveis-
kalvon päälle asetetun erikoislinssin (gonio-
linssin) avulla. Gonioskopia on kivuton toi-
menpide, joka voidaan tehdä potilaalle 
yleensä ilman rauhoitusta. 

Lue tarkemmin gonioskopiasta sekä sen 
löydösten arvosteluperusteista 
www.kennel liitto.fi/perinnolliset-sairaudet-
ja-koiran-hyvinvointi/goniskopiatutkimuk-
sen-tulosten-luokittelu.

Fibrae latae ja lamina -diagnoosin saanei-
ta yksilöitä voi käyttää perustellusta syystä 
jalostukseen. Occlusio-diagnoosin saaneita 
yksilöitä ei pidä käyttää jalostukseen.

Dermoidi
Dermoidi on synnynnäinen ihosaareke epä-
normaalissa paikassa silmän sarveiskalvolla, 
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sidekalvolla ja / tai luomen reunassa aiheut-
taen silmän ärsytystä. Hoitona on muutok-
sen kirurginen poisto.

Dermoidi-diagnoosin saanutta koiraa voi 
perustellusta syystä käyttää jalostukseen ter-
veen parituskumppanin kanssa.

Atresia Punctae
Synnynnäinen kehityshäiriö, jossa ala- ja / tai 
yläluomen kyynelkanavan aukko puuttuu 
tai on selvästi normaalia pienempi. Tyypilli-
nen oire on normaalia runsaampi kyyneleh-
timinen. Hoitona on tarvittaessa aukon ki-
rurginen avaus.

Atresia punctae -diagnoosin saanutta 
koiraa voi perustellusta syystä käyttää jalos-
tukseen terveen parituskumppanin kanssa.

Iris hypoplasia (iris coloboma)
Synnynnäinen kehityshäiriö, jossa iris eli väri-
kalvo kehittyy sikiökaudella puutteellisesti. 
Kehityshäiriö voi olla asteeltaan lievä (iris hy-
poplasia) jolloin tyypillisesti mustuaisen reu-
nassa iris on normaalia ohuempaa tai se voi 
olla asteeltaan vakava (iris coloboma) jolloin 
iriksessä on selvä reikä / puutosalue ja pupillin 
muoto on epäsymmetrinen eikä pupilli supis-
tu symmetrisesti. Kehityshäiriöön voi liittyä 
myös silmän muiden osien kehityshäiriöitä.

Lieväasteisen irishypoplasia-diagnoosin saa-
nutta koiraa voi perustellusta syystä käyttää 
jalostukseen terveen parituskumppanin kans-
sa. Vakava-asteisen irishypoplasia-diagnoosin 
saanutta koiraa ei pidä käyttää jalostukseen.

M + MOA (mikro-ophthalmia +  
multiple ocular anomalies)
Mikro-oftalmia eli pienisilmäisyys on perinnöl-
liseksi oletettu silmäsairaus, jossa silmä on 
puutteellisesti kehittynyt. Silmä on kooltaan 
normaalia pienempi. Sairauteen voi liittyä sil-
män muiden osien kehityshäiriöitä (multiple 
ocular anomalies), minkä takia silmä voi olla 
sokea tai huonosti näkevä.

Mikro-oftalmia ja / tai moa-diagnoosin 
saanutta koiraa ei pidä käyttää jalostukseen.

Ocular Melanosis
Ocular melanosis -sairaudessa pigment tisolut 
lisääntyvät silmän sisäisissä rakenteissa tukkien 
silmän sisäisen nesteen virtausreitin, mikä aihe-
uttaa silmänpaineen nousun. Tila on kivulias, 
ja sen hoitoennuste heikko. Ocular melanosis 
ilmenee usein vasta myöhemmällä iällä. Ocular 
melanosis -diagnoosin saanutta koiraa ei pidä 
käyttää jalostukseen.

Rotukohtaiset verkkokalvon muutokset 
(nk. retinopatiat)
Retinopatiat ovat usein paikallisia ja ei-etene-
viä tai hitaasti eteneviä perinnölliseksi oletettu-
ja silmän verkkokalvon sairauksia, joissa verk-
kokalvo paikallisesti tai laajemmin normaalista 
poikkeava. Muutokset ovat varsinkin alkuun 
tyypillisesti eriasteisißa eri silmissä.

Retinopatia-diagnoosin saanutta koiraa ei 
pidä käyttää jalostukseen (ECVO).

 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä 
näkyvät kaikki eläinlääkärin tutkimuksen yh  - 
teydessä perinnölliseksi olettamat silmäsai raus - 
diagnoosit. Lausunnot tallennetaan Kennellii-
ton tietokantaan seuraavasti:
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia:
Koiralla ei ole todettu minkään silmäsairau-
den oireita.
Sairaus: todettu: Koiralla on todettu lau - 
sunnossa mainittu sairaus.
Sairaus: avoin: Koiralla on todettu lausun - 
nossa mainittuun synnynnäiseen sairauteen 
viittaavia oireita, mutta muutokset ovat 
epä tyypillisiä.
Sairaus: epäilyttävä: Koiralla on todettu 
vähäisiä tai epätyypillisiä lausunnossa maini- 
t un, ei-synnynnäisen sairauden oireita. 
Suositellaan uusintatutkimusta esimerkiksi 
vuoden kuluttua.

Tutkimuksen yhteydessä havaitut lisähuo-
miot ei-perinnöllisistä muutoksista sekä pe-
riytymiseltään epäselvät sairaudet eivät näy 
julkisessa tietokannassa.

Suomen Kennelliiton silmäsairaus
työryhmä
silmätarkastuseläinlääkärit Sari Jalomäki, 
Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto

• Artikkeli päivitetty 9 / 2016

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo
Silmätutkimukselle ei ole yleistä alaikärajaa. Joidenkin rotujen PEVISA-ohjel-
missa edellytetään, että koira on tutkimushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen. 
Alle vuoden ikäiselle koiralle tehty tutkimus on voimassa korkeintaan yhden 
vuoden lausuntopäivästä. Yli vuoden ikäiselle koiralle tehty tutkimus on voi-
massa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti. Mikäli rodun PEVISA-oh-
jelmaan on kirjattu vaatimus silmälausunnosta, pitää vanhentunut lausunto 
uusia ennen seuraavaa astutusta.

Lausunnon saaminen
Lista silmälausuntoja antavista, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkä-
reistä löytyy Kennelliiton nettisivuilta.

Lausunnosta valittaminen
Omistaja voi pyytää koiran silmien tutkimista Kennelliiton silmätarkastuspa-
neelissa, jos koiralle on annettu toisistaan poikkeavia lausuntoja (diagnoosi 
ensin vakavampi, sitten lievempi).

Mikäli koiralla on todettu jonkin perinnöllisen silmäsairauden oireita, on 
lausunto voimassa, kunnes paneeli mahdollisesti antaa koirasta toisenlaisen 
lausunnon. Tämä pätee myös silloin, kun aiemman lausunnon voimassaolo 
on päättynyt. Epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitut-
kimuksen kautta tai jos silmätarkastuseläinlääkäri vähintään vuoden kuluttua 
epäilyttävä-lausunnosta toteaa koiran tämän sairauden osalta terveeksi. Hoi-
totoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei kuiten-
kaan voida korjata.

Silmätarkastuspaneeli järjestetään kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväisin 
ja syksyisin. Paneelissa silmät tutkii vähintään kolme silmätarkastuseläinlää-
käriä. Paneelista ilmoitetaan etukäteen Koiramme-lehdessä, Kennel uutisissa 

"Silmäpeilaus on tarkka tutkimus" sekä Kennelliiton nettisivuilla. Omistaja anoo paneeliin pääsyä vapaamuo-
toisella kirjallisella pyynnöllä. Ennen paneelia omistajan tulee myös suorittaa 
käsittelymaksu (kts. hinnasto ), jota ei palauteta. Paneelin antama tulos kor-
vaa aiemmat lausunnot.

Tuloksen tallennus
Kennelliitto tallentaa virallisten silmälausuntojen tulokset. Jos koiralla ei to-
deta perinnöllisiä muutoksia, tallennetaan lausunto "ei todettu perinnöllisiä 
silmäsairauksia". Jos taas perinnöllisiä muutoksia on todettu (merkintä lo-
makkeen nk. rasti-ruutuun osiossa), tallennetaan tieto muutoksista silmä-
tarkastuslomakkeen merkinnän mukaisesti. Jalostustietojärjestelmässä näy-
tetään julkisesti vain perinnölliseksi merkittyjen sairauksien diagnoosit.

Vähämerkityksellinen kaihi
Silmälausuntolomakkeessa on diagnoosi "muu katarakta", jota käytetään 
kun kyseessä on sellainen perinnöllinen kaihimuoto, jonka merkitys koiran 
kannalta on vähäinen. Diagnoosi ei millään rodulla rajoita koiran käyttöä 
jalostukseen, mutta diagnoosin saanut koira on suositeltavaa parittaa kaihin 
suhteen terveen yksilön kanssa. Joillakin roduilla tervettä parituskumppania 
edellytään myös PEVISA-ohjelmassa. Jalostustietojärjestelmään diagnoosi 
kirjataan muodossa "muu vähämerkityksellinen katarakta".

Hyväksyttävät ulkomaiset lausunnot
Suomessa asuvan omistajan / haltijan koirasta hyväksytään Suomessa annet-
tu tarkastuslausunto. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa Kennelliiton 
päätöksellä. Käytännössä poikkeuksia on tehty lähinnä ahvenanmaalaisten 
koirien kohdalla, joille on saatettu hyväksyä Ruotsissa annettuja lausuntoja. 
(Lista muista hyväksyttävistä lausunnoista on Kennelliiton nettisivuilla.)

Lähde: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/
koiran-terveys tutkimukset/silmapeilaus-tarkka-tutkimus
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Siperianhuskyn silmätutkimustilastot (1995-) 2005-2020

Silmätutkimustilastot poimittu Kennelliiton KoiraNet-järjestelmästä 2.6.2021
Syntymä  

vuosi
Syntyneitä

kpl
Tutkittu  

kpl
Tutkittu  

%
Terveitä  

kpl
Terveitä  

%
listattu jokin 
merkintä kpl

merkintä
syntyneistä %

1995 259 12 5% 12 100% 0 0,0 %
1996 285 22 8% 20 91% 2 0,7 %
1997 245 15 6% 15 100% 0 0,0 %
1998 266 26 10% 22 85% 4 1,5 %
1999 240 46 19% 40 87% 6 2,5 %
2000 227 54 24% 52 96% 2 0,9 %
2001 334 80 24% 72 90% 8 2,4 %
2002 289 81 28% 78 96% 3 1,0 %
2003 258 95 37% 89 94% 6 2,3 %
2004 408 137 34% 126 92% 11 2,7 %

1995-
2004 yht 2811 568 20% 526 93% 42 1,5 %

Ajanjakosolla on syntynyt 10436 koiraa, joista saatu 
2554 (24,5%) diag noosia. HUOM. Samalla koiralla voi 
olla useita diagnooseja samasta tutkimuksesta sekä 
uusintatutkimuksista, jotka SKL tilastoi kaikki erikseen. 
Diagnoosien määrä ei siis ole sama kuin tutkittujen 
koirien .

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 2316
Distichiasis, todettu 33
Glaukooma, kohonnut silmänpaine 6
Gonioskopia, epävirall. tulos, laminae todettu 1
Gonioskopia, epävirall. tulos, terve 10
ICAA Kammiokulman poikkeavuus, ei todettu 70
ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen 13
ICAA Kammiokulman poikkeavuus, lievä 17
ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava 8
Kaihin laajuus, kohtalainen 12
Kaihin laajuus, laaja 3
Kaihin laajuus, lievä 13
Katarakta, +sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 3
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 5
Keratiitti, todettu 1
Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 1
Kortikaalinen katarakta, todettu 36
Kuivasilmäisyys, todettu 1

2005 - 2020 erilaiset kaihidiagnoosit kpl
*HUOM. Samalla koiralla voi olla useampia diagnooseja samasta tutkimuk-
sesta sekä uusintatutkimukset, jotka SKL tilastoi kaikki erikseen. Diagnoosien 
määrä ei siis ole sama kuin tutkittujen koirien. 
Kaihin laajuus, kohtalainen 10
Kaihin laajuus, laaja 3
Kaihin laajuus, lievä 13
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä 2
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 3
Kortikaalinen katarakta, epäilyttävä 1
Kortikaalinen katarakta, todettu 36
Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu 1
Posterior polaarinen katarakta, epäilyttävä 1
Posterior polaarinen katarakta, todettu 29
Synnynnäinen katarakta, todettu 1
15 vuodessa erilaisia kaihimerkintöjä saatu 52:lle eri koiralle 
yhteensä 99 kpl. Esiintyvyys 2,4 % tutkituista (52/2161) koirista.

99*

Syntymä  
vuosi

Syntyneitä
kpl

Tutkittu  
kpl

Tutkittu  
%

Terveitä
tutkituista  

kpl

Terveitä 
tutkituista  

%

Katarakta 
merkitty  

- sis. kaikki  
eri muodot

Gonios kopia  
tutkittu

Tutkittu 
syntyneistä  

%

Ei poikkeavaa 
/ puhdas

2005 427 137 32% 131 96% 4 6 1% 4
2006 437 158 36% 139 88%  8 5 1% 5
2007 493 155 31% 148 95% 6 1 0% 0
2008 535 155 29% 139 90% 8 11 2% 7
2009 610 187 31% 163 87% 4 18 3% 12
2005-2009 2502 792 32% 720 91% 30 41 2% 28
2010 567 149 26% 137 92% 2 9 2% 5
2011 587 162 28% 149 92% 1 8 1% 8
2012 599 142 24% 131 92% 3 5 1% 5
2013 634 174 27% 160 92% 4 9 1% 3
2014 626 163 26% 141 87% 2 13 2% 4
2010-2014 3013 790 26,22% 718 91% 12 44 1% 25
2015 576 157 27% 137 87% 4 23 4% 14
2016 527 120 23% 108 90% 2 15 3% 11
2017 596 168 28% 146 87% 4 25 4% 19
2018 676 113 17% 108 96% 0 13 2% 10
2019 639 20 3% 18 90% 0 0 0% 0
2020* 618 1 0% 1 100% 0 0 0% 0
yht 2015-2020 3632 579 16% 518 89% 10 76 2% 54
yht 2005-2020 9147 2161 24% 1956 91% 52 161 2% 107
*2020 syntyneet vielä liian nuoria tutkimuksiin

RD, multifokaali, todettu 4
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, epäilyttävä 2
Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio,  
stromaalinen

6

Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio, todettu 27
Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, epäilyttävä 1
Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 4
Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen 15
Silmämuutosten vakavuus, lievä 48
Silmämuutosten vakavuus, vakava 5
Silmätarkastus ja gonioskopiatutkimus,  
diagnoosi avoin

1

Silmätarkastus ja gonioskopiatutkimus,  
fibrae latae todettu

1

Silmätarkastus ja gonioskopiatutkimus,  
laminae todettu

11

Silmätarkastus ja gonioskopiatutkimus,  
occlusio todettu

10

Silmätarkastus ja gonioskopiatutkimus, terve 30
Synnynnäinen katarakta, todettu 1
Trichiasis, todettu 1

Yhteensä     2825
Terveitä, ei mitään merkintää     2316

Lasiaisen rappeuma, todettu 2
Linssiluksaatio, todettu 1
Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu 1
Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä 2
Muu verkkokalvon sairaus, todettu 2
Muu vähämerkityksellinen kaihi, todettu 1
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, 
todettu

7

Nukleaarinen katarakta, todettu 6
PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin 1
PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 2
PHTVL/PHPV, sairauden aste 2 - 6 8
Pienisilmäisyys, todettu 2
Posterior polaarinen katarakta, epäilyttävä 1
Posterior polaarinen katarakta, todettu 42
PPM, diagnoosi avoin 5
PPM, iris-iris, todettu 10
PPM, iris-kornea, todettu 1
PPM, iris-linssi, todettu 1
PRA, epäilyttävä 1
PRA, todettu 3
Punktaatti katarakta, todettu 1
Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 8
RD, geograafinen, todettu 1

20 vuoden silmätutkimustilasto – 2001-2020 kaikki diagnoosit (dianoosit kpl). Poimittu 2.6.2021 Kennelliiton Koiranet-järjestelmästä.
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www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/mita-virallinen-silmatarkastus-tutkii

Virallisessa silmätarkastuksessa tunnis-
tusmerkityn eläimen silmät tutkitaan sil-
mänpohjan, lasiaisen, linssin, värikal-
von, etukammion, sarveiskalvon, side-
kalvon ja luomen rakenteiden poikkea-
vuuksien varalta. Löydökset kirjataan 
viralliselle kaavakkeelle. Tulokset tallen-
netaan Suomen Kennelliiton rekisteriin 
ja ne ovat julkisia perinnöllisten silmä-
sairauksien osalta.

Virallisen silmätarkastuksen tarkoitukse-
na on ennaltaehkäistä perinnöllisten silmä-
sairauksien esiintymistä. Suomen Kennellii-
ton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vas-
tustamisohjelman, PEVISA:n, mukaan tie-
tyillä roduilla siitokseen käytettävillä koirilla 
tulee olla voimassa oleva, hyväksyttävä sil-
mätarkastuslausunto. Rotujärjestöt voivat 
suositella jalostuskoirien tutkituttamista pe-
rinnöllisten silmäsairauksien varalta. Osa 
koirista tutkitaan kasvattajien tahdosta.

Kuka tutkimuksen tekee?
Virallisia silmätarkastuksia saavat Suomessa 
tehdä vain ECVO:n (European College of 
Veterinary Ophthalmologists) hyväksymät ja 
Kennelliiton nimeämät silmätarkastuseläin-
lääkärit. Suomessa silmätarkastuseläinlää-
käriksi valmistuminen edellyttää yleensä 
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritut-
kin toa tai vastaavaa ulkomaista tutkintoa 
sekä yhteispohjoismaisen koirien ja kissojen 
perinnöllisiin silmäsairauksiin perehdyttävän 
koulutusohjelman  ja sen kuulustelujen suo-
rittamista. Vain silmätarkastuseläinlääkäri 
voi antaa virallisia silmätarkastuslausuntoja 
(ECVO-kaavake). Tutkimuk sia tekeviä silmä-
tarkastuseläinlääkäreitä löytyy Suomen Ken-
nelliiton ja ECVO:n kotisivuilta.

ECVO-kaavake
ECVO on eurooppalainen organisaatio, jon-
ka jäsenet ovat eurooppalaisen silmäsaira-
uksien erikoistumistutkinnon suorittaneita 
eläinlääkäreitä (ECVO Diplomaatteja). ECVO 
laati vuonna 1998  kattavan silmätarkastus-
kaavakkeen ohjeistuksineen, joka on tällä 
hetkellä käytössä monissa Euroopan maissa.

ECVO-kaavaketta saavat käyttää vain 

ECVO:n tunnustamat silmätut-
kimuksia teke vät eläinlääkärit 
(Eye Scheme Examiner).
Suomen silmätarkastuseläin-
lääkärit ovat ECVO:n tunnus - 
tamia eläinlääkäreitä.

Kaavakkeen käyttö on 
tarkkaan ohjeistettu, siten 
kaikissa maissa joissa ECVO-
kaavake on käytössä, kaavaketta käyttä - 
vä silmätarkatuseläinlääkäri on velvollinen 
noudattamaan ECVO:n sääntöjä. Sääntöi-
hin kuuluu silmätutkimuksen tekeminen 
vaaditulla tavalla rodusta ja iästä riippumat-
ta, löydösten kirjaaminen ohjeistuksen mu-
kaan sekä  silmätarkastuseläinlääkärin omi-
en tietojen päivittäminen säännöllisin vä-
liajoin.

ECVO-KAAVAKKEEN TÄYTTÖ
Eläin
Tähän osioon täytetään eläimen tiedot. Tut-
kimushetkellä eläin tulee olla tunnistusmer-
kitty saadakseen virallisen silmätarkastus-
lausunnon. Aiemman silmätarkastuksen 
tarkastuslomakkeen ja silmätarkastajan nu-
mero, mikäli saatavilla, tulee kirjata kaavak-
keen yläosaan varattuun tilaan, mikäli tutki-
mustulos on ollut AVOIN, EPÄILYTTÄVÄ tai 
TODETTU. Aiemmin annetut silmätarkas-
tuskaavakkeet tuodaan tutkimukseen mu-
kaan.

Omistaja / haltija
Tähän osioon täytetään omistajan tai halti-
jan tiedot. Omistaja tai haltija allekirjoituk-
sellaan vakuuttaa annetut esitiedot oikeiksi, 
hyväksyy ECVOn ohjeistuksen mukaan saa-
tavan tutkimustuloksen sekä tietojen julkis-
tamisen.

Tutkimus
Tutkimuksen päivämäärä ja eläimen tunnis-
tuksen toteaminen merkitään tähän. ECVO-
kaavakkeen käyttöön liittyy silmätarkasta-
jan ohjeistus tutkimuksen kulusta (Procedu-
re notes; guidelines and definitions to be 
used for the ECVO-certificate in the heredi-
tary eye disease scheme of the ECVO).

Vähimmäisvaati-
muksena on käyttää kaikilla roduilla silmäte-
rää laajentavaa lääkitystä, silmänpohja tulee 
tutkia epäsuoran oftalmoskoopin (valoläh-
de + linssi) avulla ja muut silmän osat tulee 
tarkastella biomikroskoopin ( >10 x suuren-
nos) avulla. Lisätutkimukset merkitään erik-
seen. Osa näistä mm. gonioskopia eli kam-
miokulman tähystys tulisi suorittaa ennen 
silmäterää laajentavaa lääkitystä.

Kaikki muutokset, myös mahdollisesti 
merkityksettömät sivulöydökset, kirjataan 
ylös. Muutos tulee kuvailla sanallisesti sekä 
piirtää siihen varattuun tilaan, jolloin muu-
toksen laajuus ja sijainti saavat tarkemmat 
määritelmät.  ”Silmäsairaus no.”:tähän mer-
kitään silmäsairauden numero jos  halutaan 
erikseen ottaa kantaa muutoksen vaka-
vuuteen (lievä, kohtalainen, vakava). Mikäli 
muutos on epätyypillinen tutkittavan eläi-
men rodussa tai sen periytyvyys on epäselvä, 
kirjataan muutos kohtaan ”Huom.: osoittaa 
... sairauden nimi / tutkimuksen alla, ei ole 
vielä osoitettu perinnölliseksi tässä rodussa”. 
Tällöin tutkija kirjaa N.B. lyhenteen tulos-
osiossa kyseisen sairauden kohdalle TERVE 
tai TODETTU -laatikkoon kirjaajan huomion 
kiin-nittämiseksi.

Tulos perinnölliseksi oletettujen 
silmäsairauksien osalta
Tässä osiossa kaikkiin kaavakkeeseen merkit-
tyihin diagnoosi-kohtiin otetaan kantaa ras-
tittamalla laatikot; TERVE – AVOIN (synnyn-
näiset) / EPÄILYTTÄVÄ (myöhemmin ilmene-
vät) – TODETTU. Vasemmalla puolella on 
synnynnäisten ja oikealla puolella myöhem-
min ilmenevien perinnölliseksi oletet tujen sil-
mäsairauksien lista.

Mitä virallinen  
silmätarkastus tutkii?
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• Diagnoosi ”TERVE”  merkitään, kun yk-
silö ei osoita perinnölliseksi oletetun silmä-
sairauden oireita (vrt. TODETTU).

• Diagnoosi ”AVOIN” merkitään, kun 
eläimellä on todettu mahdolliseen synnyn-
näiseen perinnölliseksi oletettuun silmäsai-
rauteen viittaavia oireita, mutta muutokset 
ovat epätyypillisiä.

• Diagnoosi ”EPÄILYTTÄVÄ” merkitään, 
kun eläimellä on todettu vähäisiä rodulle tyy-
pillisen myöhemmin ilmenevän perinnölli-
seksi epäillyn silmäsairauden oireita. Oirei-
den kehittyminen vahvistaa diagnoosin. Uu-
sintatarkastuksen ajankohdasta annetaan 
suositus.

Mikäli tulos on N.B. / AVOIN / EPÄILYTTÄ-
VÄ / TODETTU Kennelliitto kirjaa löydöksen. 
PEVISAan on kirjattu ylös ne perinnölliseksi 
oletetut silmäsairaudet maan rotupopulaati-
ossa, joita vastustetaan. Edellä mainitun li-
säksi vakavat, pahimmillaan kipua ja sokeut-
ta aiheuttavat silmäsairaudet, kuten pekti-
naattiligamenttidysplasia (vakavat muodot), 
retinan dysplasia (geograafinen ja totaali), 
papillan hypoplasia tai mikropapilla, kata-
rakta, linssiluksaatio ja retinan degeneraatio 
(PRA) ovat aina perinnölliseksi epäiltyjä vaka-
via silmäsairauksia kaikilla roduilla. Lisäksi 
Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä 
on päättänyt, että distichiasis, ektooppiset 
ciliat, ektropion, entropion, makroblepha-
ron ja trichiasis tallennetaan perinnöllisinä 
oletettuina silmäsairauksina kaikilla roduilla. 
ECVO, Suomen Kennelliiton silmäsairaus-
työryhmä sekä Suomen Oftalmologieläin-
lääkärit (SOFT ry) päivittävät vuosittain perin-
nölliseksi oletettujen silmäsairauksien listaa. 
Tutkimustulos on voimassa Suomessa rotu-
kohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Lopuksi silmätarkastuseläinlääkäri allekir-

joittaa kaavakkeen. Tutkimuksen tehneen 
eläinlääkärin numero löytyy kaavakkeen oi-
keasta yläkulmasta. Kaavakkeessa on neljä 
sivua. Päällimmäinen osa, joka on väriltään 
valkoinen, lähetetään Suomen Kennelliit-
toon. Toinen sivu, joka on keltainen, lähete-
tään rotujärjestölle (Suomen Kennelliiton 
kautta). Kolmas sivu, joka on punainen, jää 
silmätarkastuseläinlääkärille ja alimmainen 
sivu, joka on valkoinen, jää koiran omistajal-
le tai haltijalle. Alimmaisen sivun eli omista-
jalle jäävän sivun takana kerrotaan hieman 
silmäsairauksien oireista eri roduilla, niiden 
periytymisestä sekä jalostuskäytöstä. Tältä 
sivulta löytyy tulokset myös muilla kielillä. 
Kaavakkeen runsaasta sisällöstä johtuvan 
tilanpuutteen takia on mahdotonta saada 
sivun tiedot suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi yhtaikaa. Suomessa on käytössä siten 
kaksi kaavaketta: suomenkielinen (suomi-
englanti) ja ruotsinkielinen (ruotsi-englanti).

Valitusmenettely
Koiranomistaja voi valittaa silmätarkastus-
lausunnosta vain, jos koira on saanut toisis-
taan poikkeavat lausunnot (diagnoosi ensin 
vakavampi, sitten lievempi). Omistajan tu-
lee anoa pääsyä paneelitutkimukseen kirjal-
lisesti.

Kennelliitto ja silmätarkastuseläinlääkärit 
päättävät mitkä koirat hyväksytään panee-
liin. Päätöksessä huomioidaan rotukohtai-
sen PEVISA-ohjelman mukainen silmäsaira-
uksien vastustamisohjelma ja miten suuri 
merkitys voimassa  olevalla diagnoosilla on 
koiran jalostuskäytön kannalta. Koiran kan-
nalta merkityksettömät sivulöydökset eivät 
ole ensisijaisia tapauksia. Joitakin synnyn-
näisistä kehityshäiriöistä annettuja lausun-
toja ei voida kumota paneelissa enää koiran 

vartuttua (esim. CRD/CH). Myöskään hoito-
toimenpitein oireettomaksi saatavien saira-
uksien diagnooseja ei voida kumota panee-
lissa.

SOFT r.y. järjestää kaksi kertaa vuodessa 
paneelin, jossa tutkitaan ristiriitaisia silmä-
tarkastustuloksia saaneita koiria. Paneelissa 
vähintään kolme aiempiin koiran tutkimuk-
siin osallistumatonta silmätarkastuseläinlää-
käriä tutkii koiran.

Epäilyttävä-tuloksen korjaaminen
Jos koiralla on voimassa epäilyttävä-tulos, 
tulisi diagnoosi varmistaa viemällä koira uu-
delleen suositellun ajan kuluttua joko lau-
sunnon antaneen silmätarkastuseläinlääkä-
rin tai toisen silmätarkastuseläinlääkärin tut-
kittavaksi. Mikäli silmätarkastuseläinlääkäri 
tällöin toteaa koiralla ko. sairauden, on tä-
mä lausunto voimassa, ellei paneelitutkimus 
sitä muuta.

Koiran saama epäilyttävä-lausunto voi-
daan korjata terveeksi joko paneelitutki-
muksen kautta tai jos silmätarkastuseläin-
lääkäri vähintään vuoden kuluttua epäilyttä-
vä-lausunnosta toteaa koiran tämän sairau-
den osalta terveeksi. Hoitotoimenpitein oi-
reettomaksi saatavien sairauksien diagnoo-
seja ei kuitenkaan voida korjata. Korjaus 
voidaan tehdä, ellei koira ole seuranta-ajan 
puitteissa saanut muilta silmätarkastuseläin-
lääkäreiltä ko. sairauden osalta ristiriitaisia 
diagnooseja. Korjattu lausunto on voimassa 
ellei uusintatutkimus sitä kumoa.

Suomen Kennelliiton  
silmäsairaustyöryhmä
silmätarkastuseläinlääkärit Sari Jalomäki, 
Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto
• Artikkeli päivitetty 2/2015

Sanasto
Silmäsanasto liittyen tulos-osioon:
1. Persistoiva pupillaari membraani (PPM). Sikiökautinen jäänne pupilla-aukkoa 
peittävästä rakenteesta. Rakenteelliset jäänteet voivat olla eriasteisia rihmoja iriksen pin-
nalla tai rihmoja iriksestä linssiin tai korneaan (sarveiskalvoon). Muutokset voivat olla jopa 
levymäisiä (lamina).
2. Persist. hyperpl. tunika vaskulosa lentis / primaari vitreus (PHTVL/PHPV). Sikiö-
kautinen liikakasvuinen verisuoniverkoston tai ”alkulasiaisen” jäänne linssin takana / la-
siaistilassa. Asteikko 1- 6, (aste 2- 6 vakavia näkökykyyn vaikuttavia muutoksia).
3. Katarakta (synnynnäinen). Kaihi, joka diagnosoidaan ennen 8 viikon ikää.
4. Retinan dysplasia (RD). Rakenteellinen kehityshäiriö verkkokalvossa. Multifokaali / 
fokaali RD on paikallinen poimumainen / rosettimainen muutos verkkokalvolla. Muutos 
voi olla yksittäinen tai niitä voi olla useita. Geograafinen RD on laaja, paikallinen verkko-
kalvon poimuja ja ohentumia sisältävä muutos. Totaali RDssa koko verkkokalvo on irtau-
tunut.
5. Papillan hypoplasia / mikropapilla. Näköhermonpää on puutteellisesti kehittynyt.
6. Collie Eye Anomaly (CEA). Silmänpohjan rakenteellinen kehityshäiriö mm. Collie 
sukuisilla roduilla. CRD / CH on verkkokalvon alla olevan suonikalvon paikallinen kehitys-
häiriö. Coloboma on silmänpohjan / näköhermonpään vakava kehityshäiriö, halkio.
7. Muu; -
8. Epän. l. pectinatum. Silmän kammiokulmassa sijaitsevan pektinaattiligamentin arvi-
ointi vaatii kammiokulman tähystämisen eli gonioskopoinnin ennen silmäterän laajenta-
mista. Mikäli yli 25 % kammiokulmasta on poikkeava tulee muutokset merkitä kohtiin 
fibrae latae, laminae ja tai occlusio löydösten mukaan. Diagnoosi on AVOIN, mikäli 25-
50 % ligamentista on muuttunut. Diagnoosi on TODETTU, mikäli yli 50 % kammiokulmas-

ta on muuttunut. Tämän lisäksi silmäsairauden vakavuuteen voidaan ottaa kantaa tutki-
mus-osiosssa. Laminae ja occlusio- muutokset ovat aina vähintään kohtalaisia.
9. Entropion / Trichiasis. Luomen sisäänkiertymä / luomien tai ihon (kuten nenäpoimun) 
karvojen aiheuttama silmän sarveiskalvon ja sidekalvon ärsytystila. Mikäli eläimellä tode-
taan ko. sairaus; tutkija yliviivaa puuttuvan sairauden, mikäli molemmat sairaudet samalla 
eläimellä, ne ympyröidään yhteen.
10. Ektropion / Makroblepharon. Luomen uloskiertymä / liian suuri luomirako. Mikä-
li eläimellä todetaan ko. sairaus; tutkija yliviivaa puuttuvan sairauden, mikäli molemmat 
sairaudet samalla eläimellä, ne ympyröidään yhteen.
11. Distichiasis / Ektooppinen cilia. Ylimääräinen ripsi / karva luomiraon reunassa/ 
luomen sisäpinnalla sidekalvolla.
12. Korneadystrofia. Sarveiskalvon pinnallinen (epiteliaalinen), keskisyvä (stromaali-
nen) tai syvä (endoteliaalinen) aineenvaihduntahäiriö.
13. Katarakta (ei synnynnäinen). Kaihi, linssin ei-fysiologinen tiivistymä. Voidaan jao-
tella sijainnin mukaan. Harmaakaihimuutos, riippumatta onko muutos molemminpuolinen 
vai vain toisessa silmässä, oletetaan perinnölliseksi. Kaihimuutosta ei tulkita perinnöllisek-
si, jos kaihin kehittyminen johtuu todistettavasti traumasta, tulehduksesta, aineenvaihdun-
tasairaudesta, väärästä ruokavaliosta tai vanhuudesta (isot rodut yli 7 v, pienet rodut yli 
10 v) tai mikäli muutokset ovat linssin ytimessä (usein lasikuitumaisia tai pistemäisiä 
hentoja samentumia) tai nk. Y-suturasaumojen alueella olevia lieviä tiivistymiä. ”Muu” 
-katarakta merkintä laitetaan, jos muutos on perinnölliseksi oletettava, mutta vähämerki-
tyksellinen (jalostus sallittu terveen puolison kanssa).
14. Linssiluksaatio (primaari). Linssin sijoiltaanmeno (voi olla osittainen tai totaali).
15. Retinan degeneraatio (PRA). Verkkokalvon rappeuma.
16. Muu; -
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Lämmin kesä ja tarve juoksuttaa ajuri kun toon 
syksyksi, on melko ikävä yhtälö. Usein se 
tarkoittaa hyvin aikaisia herätyksiä tai yön 
tunneille ajoitettuja lenkkejä. Koira on syytä 
suojata liian lämpimässä tehtäviltä harjoitteilta, 
jotta sen elimistö ei joudu turhan suurelle 
kuormitukselle kohtuuttoman lämpöaltistuksen 
vuoksi. Koira ei kykene hikoilemaan ja riski 
lämpöhalvaukselle on olemassa aina, kun 
elimistö käy liian kuumana. Juoksuttamisessa 
on myös se nurja puoli, että jos koira ei liiku 
pyörän vierellä vapautuneesti, se vetää tai on 
kierossa, on lopputulemana aina ennen pitkää 
rasitusvammoja.

Meillä juoksuttamisesta on luovuttu koko-
naan toistakymmentä vuotta sitten ja ke-
sätreenit tehdään kaikki uittamalla. Muu 
liikunta on leppoisia kävelylenkkejä hihnas-
sa tai koirapuistossa peuhaamista. Uittami-
nen tapahtuu meillä aina soutuvenettä seu-
raten. 

Uittaminen on tullut minulle tutuksi jo 
nuoruudessa, kun aktiivisena hevosharras-
tajana uitimme ravihevosia kaiket kesät. 
Hevoset olivat aina uittokauden jälkeen to-
della hyvässä kunnossa ja tulosta tuli. Ei siis 
ollut lainkaan vaikeaa ottaa samaa metodia 
käyttöön, kun hevoset jäivät taka-alalle ja 
koirat ottivat lopullisen niskalenkin vapaa-
ajan aktiviteeteissa. Kaikki koiramme ovat 
tottuneet hyvin uittamiseen, ja osalle se on 
ollut niin mieluisaa, että on ollut täysi työ 
toppuutella yli-innokkaan ajurin menoha-
luja.

 
Treenit kunnon mukaisesti
Aloitamme uittamisen aina silloin, kun ve-
den lämpötila on sellainen, että itsekin toh-
tii vedessä kahlailla. Liian kylmä vesi altistaa 
mm vesihännälle ja muille tulehduksille. 
Aluksi vedot ovat lyhyitä, noin 10 minuutin 
mittaisia pyrähdyksiä, joita tehdään 2-3 kpl 
per reissu. Jokaisen vedon välissä on läm-

pötilasta riippuen 5-10 minuutin huili. 
Muutamia reissuja tehdään hyvin maltillisil-
la matkoilla. Koiran suoriutumista sekä pa-
lautumista seuraten lenkkiä pidennetään 
parin-kolmen viikon aikana siten, että lo-
pulta yksi veto on pituudeltaan 2 km ja nii-
tä tehdään 2-3 suoritetta peräkkäin. Yksi 
veto on kestoltaan koiran uimataidosta riip-
puen 20-25 minuuttia. Välissä pidetään ai-
na noin 10 minuutin palautus. 

Parhaat uimarit ovat tehneet siten jopa 
6 km päivämatkoja. Riippuen olosuhteita ja 
suoritteiden määrästä, käytämme koirat ui-
massa 2-3 kertaa viikossa. Tavoitteena kai-
killa on 12 km / viikko. Jos kaksikin kuu-
kautta pääsee tuolla tahdilla koiraa uitta-
maan, on se elokuun 20. päivänä kunnol-
taan sellainen, että voi hyvillä mielin linkun 
irrottaa.  

Huoltotoimet tärkeässä roolissa
Alkuun, kun vesi on vielä viileää, ei lämpö-

Ajurit kuntoon uittamalla  
Oheinen juttu on kirjoitettu suomenajokoirien kesätreenauksesta. 
Jutussa uitetaan suomenajokoiria. Kaikenkaikkiaan uittaminen on 
hyvää kesätreeniä ja -liikuntaa, joka sopii hyvin kaikille koirille. 
Siperianhuskyja muita paksun turkain omaavia koiriaa uittaessa 
huomioikaa mm. turkin ja korvien kuivatus. 
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mantteli ole yhtään ylimitoitettu juttu koi-
ran kuivumisen ajaksi. Kelin ja veden läm-
mettyä sille ei luonnollisesti ole enää tarvet-
ta. Korvien kuivaaminen joka uittoreissun 
jälkeen on hyvin tärkeää. Käytän lisäksi kui-
vattavaa korvahuuhdetta säännöllisesti ko-
ko uittamisjakson ajan. Näin olemme sel-
vinneet kokonaan ilman korvatulehduksia. 
Korviin jäänyt puhdaskin vesi altistaa bak-
teerikasvulle ja hiivan muodostumiselle, ja 
sitä tuolla korvahuuhteella pyrimme estä-
mään. 

Olemme myös säästyneet hotspotilta ja 
kaikilta muiltakin iho-oireilta. Tiedän niitä 
kuitenkin ilmenevän, etenkin, jos koiraa ui-
tetaan humuspitoisessa tai muuten epä-
puhtaassa vedessä, joka takertuu helposti 
koiran iholle. Tuolloin koiran kunnollinen 
huuhtelu puhtaalla vedellä uittamisen jäl-
keen on ihan perusteltua.

  
Liivit turvallisuuden takeena
Olen vuosien saatossa uittanut koiria mo-
nin eri metodein ja erilaisilla suorituspituuk-
silla. Tehokkaimmaksi on osoittautunut tuo 
edellä kertomani 2-3 x 2 km, 2-3 x viikossa. 
Uittaessa pidämme aina koirilla pelastuslii-
vejä. Pelkästään jo sen vuoksi, että uitossa 
on yleensä 2-3 koiraa kerralla ja jos yhdel-
lekin sattuu uittamisen aikana jotain häm-
minkiä, on pelivaraa toimia enemmän.  
Kymmenisen vuotta sitten mittailin koirien 
sykkeitä ilman liiviä ja liivien kanssa. Eroa ei 
juurikaan ollut, eli sykkeen perusteella ei lii-
vit tee hommasta koiralle helpompaa. Ajat-
telen sen johtuvan liivien hieman suurem-
masta veden vastuksesta, joka kumoaa nii-
den kelluttavaa vaikutusta. 

Parhaiten uittoon soveltuvat liivit, jotka 
kelluttavat hieman nuukasti ja joissa selkä-

osa ulottuu lanteen päälle, mutta ei lantiol-
le saakka. Silloin takaosa pääsee hieman 
painumaan ja koira saa ihanteellisen uima-
asennon. Liian kelluttava tai turhan pitkälle, 
lähelle hännän tyveä ulottuva liivi tekee koi-
rasta ”korkkipalan” ja se vaikuttaa epä-
edullisesti uimaliikkeen vakauteen. Saadak-
seni sopivasti kelluttavan liivin, olen joskus 
joutunut ompelemaan lisämittaa yhtä ko-
koa liian pienien liivien kiinnityshihnoihin. 

Parhaat liivit ovat olleet sellaisenaan so-
pivat. Ne tunnistaa yleensä liivin hyvästä is-
tuvuudesta, kelluttavan materiaalin ohuu-
desta ja etuosan leikkauksesta, jossa on 
reilusti liiketilaa. 

Valitettavasti niistä valmiiksi hyvistä lii-
veistä joutuu maksamaan kaksin-kolmin-
kertaisesti sen, mitä perusliivistä. Kaikki 
niistä ovat kyllä olleet laadullisesti niin vah-
voja, että ne kestävät useita vuosia kovaa-
kin käyttöä.  
 
Hiljaa hyvää tulee
Pentukoiria en ole uittanut koskaan treeni-
mielessä. Veteen totuttelua ja pieniä rinkejä 
opetusmielessä kyllä tehdään, mutta mat-
kaa ei uiteta. Yleensä toisena kesänä nuori 
koira pääsee uittorinkiin. 

Itse uimaopetus on hyvin yksioikoista. 
Ensimmäisillä kerroilla on soutajan syytä ol-
la kokenut ja tarpeeksi vahva pitämään 
kurssin vakaana, vaikka koira ei heti osaisi-
kaan seurata venettä. Pidän usein aloitteli-
jalla seurana jotain rauhallista hyvää uima-
ria, jonka esimerkkiä seuraten homma luo-
naa pääsääntöisesti kerralla oikein. Kehu-
malla ja kannustamalla jokainen koira on 
oppinut seuraamaan venettä jo ensimmäi-
sellä kerralla. Kaikki koirat osaavat luonnos-
taan uida, joten sitä ei tarvitse opetella.

Meidän vakituinen uittopaikka on van-
halla nuotanvetokalliolla, josta koiran vain 
tarvitsee astua veteen. Vettä on heti alla 
useampi metri, joten koiraa on helppo hal-
lita ja riittävän rivakka lähtö takaa sen, ettei 
koiralle juohdu mieleen rantaan päin kään-
tyminen.

Pienet niksit takaa toimivuuden
Käytän 8 m liinafleksiä, johon on noin 30 
cm päähän linkusta kiinnitetty styroksiko-
ho. Se estää hihnan joutumisen koiran jal-
koihin. Kaikki muutkin kelluvat narut ovat 
ok. Fleksin kiinnitän aina pantaan, sillä koi-
ran hallitseminen pannasta on helpompi 
kuin liivin kiinnikkeestä. Pannat ovat nylo-
nia, eli keveitä ja nopeasti kuivuvia. Useam-
paa koiraa kerralla uittaessa on hyvä valita 
sakki uimavauhdin mukaan. Vauhdeissa on 
yllättävän isoja eroja.

Ruokarytmillä on merkitystä
Uittopäivinä on parempi ruokkia koira vasta 
uittamisen jälkeen. Heti uimareissun jäl-
keenkään ei ole hyvä antaa isompaa ruoka-
erää, vaan mieluummin vasta tunnin- parin 
päästä. Jos uittaminen tapahtuu iltapäivällä 
tai illasta, voi aamulla syöttää pienen an-
noksen. Jos koira haukkoo paljon vettä ui-
dessaan, on olemassa riski, että se rupeaa 
oksentamaan. Uittamiseen siis pätee sa-
manlainen ruokintarytmi kuin metsäpäiviin-
kin.  

Kokonaisvaltainen  
lihaksiston treenausmuoto
Käpälien kestoon en ole huomannut uitta-
misen vaikuttavan negatiivisesti. Parasta 
uittamisessa on kuitenkin se, että koiraa 
pystytään rasittamaan hyvin tehokkaasti il-
man pienintäkään riskiä rasitusvammoista. 
Uidessa koira käyttää lähes kaikkia lihaksi-
aan ja liikelaajuus on selvästi suurempi kuin 
normaalissa hölkkävauhdissa. Selkätreeni-
nä uittaminen on verratonta. Toki se edel-
lyttää mahdollisimman edullista uima-asen-
toa. Sopivalla liivillä sekin on korjattavissa 
joka koiralla. Ikääntyvälle koiralle uittami-
nen sopii myös mainiosti. Veden pinnassa 
hengittäessä myös keuhkot saavat kosteut-
ta ja henki kulkee paremmin.  

Suosittelenkin uittamista kaikille ajureille 
(joilla ei ole tulehdustaipumusta). Treeninä 
se on erittäin tehokasta ja miellyttävää. Niin 
kuumaa kesäpäivää ei ole, että treeniä ei voi 
suorittaa. Kun välttelee ukonilman ja ko-
vemman aallokon, niin kaikki muut olosuh-
teet ovat hyviä uittokelejä, jopa sateellakin. 
Ainoa huono puoli on se, että omistajan 
kuntoa koiran uittaminen ei kohota. Souta-
jan syke sentään saattaa hieman kohota 
vastatuulessa. Siitäkin huolimatta, kannat-
taa kokeilla!
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Kennelliitto on julkaissut 
vihdoin vuosikausia työnalla 
olleet uudet koiran kaupan, 
sijoituk sien, astutuksien ym. 
vakiosopimuslomakkeet. 

Vakiosopimuslomakkeiden pe- 
rusajatus on turvata koiran kau-
passa molemmille osapuolille 
kohtuulliset sopimusehdot ja eh-
käistä ennalta mahdollisimman 
tehokkaasti sopimuksista syntyviä 
mahdollisia kiistoja niin, ettei so-
pimuksia tarvitse tulkita jälkikä-
teen. Kasvattajasitoumuksen alle-
kirjoittanut koirankasvattaja on 
sitoutunut tekemään kirjalliset 
kauppa- ja sijoitussopimukset ja 
käyttämään joko Kennelliiton tai 
vastaavia lomakkeita. Kennelliitto 
suosittelee kaikkien sopimusten 
tekemistä kirjallisesti, kun sovitut 
asiat kirjataan ylös, voidaan selke-
ästi osoittaa mitä on sovittu. Suul-
lisesti monet asiat voivat jäädä 
erikseen sopimatta ja muistikuvat 
jo vuosia sitten tehdystä sopimuk-
sesta saattavat muuttua. Kennel-
liiton sopimuslomakkeiden sisäl-
töä ei saa muuttaa, mutta osa-
puolet voivat sopia lisäehdoista.

Uudet vakiosopimuslomakkeet 
astuivat voimaan 1.4.2021 alka-
en. Vanhoja vakiosopimusloma-
kepohjia voi käyttää vielä tämän 
vuoden loppuun saakka.

Kennelliitto opastaa uusien lo-
makkeiden käyttöön mm. webi-
naarein, jota on vetänyt lomake-
työryhmässä mukana ollut kulut-
tajaoikeuden juristi Tuula Sario. 
Webinaarit järjestetään myös ke-
vään lopulla ja syksyn alussa. Näis-
tä tiedotetaan lisää, kun päivä-
määrät ovat tiedossa. Tulevista 
webinaareista saa tietoa Kennel-
liiton Kurssit ja koulutukset-verk-
kosivulta.

Uusissa lomakkeissa on paljon 
uusia määräyksiä ja suosituksia, 
esim. kivesvian korvauksesi suosi-
tellaan nyt 20 %  hinnasta (ennen 
30 %) ja erä-/ osamaksukaupan 
eroista. 

Suositettelen tutustumaan.

Kennelliiton  
UUDET
vakiosopimus lomakkeet 

Kaupan osapuolet
Myyjä/Myyjät Ostaja/Ostajat
Nimi Nimi

  Henkilöllisyys tarkistettu   Henkilöllisyys tarkistettu u

Osoite Osoite

Postinumero ja -toimipaikka Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin

Nimi Nimi

Henkilöllisyys tarkistettu Henkilöllisyys tarkistettu

Osoite Osoite

Postinumero ja -toimipaikka Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin

Nimi

Henkilöllisyys tarkistettu Henkilöllisyys tarkistettu

Osoite Osoite

Postinumero ja -toimipaikka Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin

Kaupan kohde
Rotu Väri Sukupuoli

  Uros  Narttu

Koiran nimi Syntymäaika

Tunnistusmerkintä Rekisterinumero tai myyjä on tehnyt pentueilmoituksen (pvm) 
                                                                                                 ______ . ______. 20______

Eläinlääkärin todistus annettu  Kyllä  Ei

Koiran isä Rekisterinumero

Koiran emä Rekisterinumero

1/2

Käyttötarkoitus: Koira myydään lemmikiksi, joka on luovutettaessa rotuaan edustava ja terve koira. Uroskoiran osalta edellytetään lisäksi, että sillä on yhden 
vuoden (1) ikään mennessä kaksi kivespusseihin normaalisti laskeutunutta kivestä. 
Mikäli käyttötarkoitus on jokin muu, osapuolet sopivat siitä kirjallisesti erillisellä liitteellä. LIITE ____.

Kauppahinta

Koiran kauppahinta on __________ €     Ostaja on ____.____ 20____ maksanut kauppahinnasta varausmaksuna __________ €, joka on osa kauppahintaa.

Myyjä on alentanut kauppahintaa __________ €, jolloin alennettu kauppahinta on __________ €. 

Alennuksen syy eriteltynä – tarvittaessa liite: v

Maksuehdot

Ostaja on maksanut kauppahinnan                                        kokonaan ja koiran omistusoikeus siirtyy kaupantekohetkellä ostajalle.

w Ostaja maksaa kauppahinnan erissä seuraavasti:  1. erä ____.____ 20____  2. erä ____.____ 20____  3. erä ____.____ 20____ ja koiran omistusoikeus 

siirtyy kaupantekohetkellä ostajalle. Erissä maksettavasta kauppahinnasta on sopimusta allekirjoitettaessa maksettuna/maksetaan __________ €. 

Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8 02770 ESPOO Puh./Tfn +358 (0)9 887 300 The Finnish Kennel Club 
Finska Kennelklubben ry. Kamrersvägen 8 02770 ESBO   www.kennelliitto.fi

Sopimus koiran kaupasta
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hallituksen 15.1.2021 hyväksymä.

____.____ 20____

v.1  03.2021

Sopimus koirankaupasta selityksineen: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/sopimus-koiran-kaupasta-selite
Muut lomakkeet, esim.sijoitus yms. . https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/lomakkeet?themes=all&groups=136#

ANITTA KAINULAINEN
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Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8 02770 ESPOO Puh./Tfn +358 (0)9 887 300 The Finnish Kennel Club 
Finska Kennelklubben ry. Kamrersvägen 8 02770 ESBO   www.kennelliitto.fi

Allekirjoitukset 
Paikka Päiväys

Myyjä/Myyjät Ostaja/Ostajat  
Allekirjoitus Allekirjoitus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Allekirjoitus Allekirjoitus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Allekirjoitus Allekirjoitus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Myyjän tiedonantovelvollisuus x
Myyjä vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran ja rodun tyypillisistä 
ominaisuuksista, rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista 
sekä näiden seikkojen merkityksestä. LIITE 1.
Myyjän antamat ohjeet y 
Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet. 
LIITE 2.
Ostajan selonottovelvollisuus
Ostaja on tutustunut rotuun ja selvittänyt sen soveltuvuuden käyttö- 
tarkoitukseensa. Ostaja on huolellisesti tutustunut myyjän antamiin tietoihin 
koirasta ja rodusta.
Luovutus ostajalle z
Myyjä luovuttaa koiran ostajalle tämän sopimuksen allekirjoittamisen 
yhteydessä, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vaaranvastuu siirtyy 
ostajalle luovutushetkellä.
Lisäehdoista
Osapuolet voivat sopia lisäehdoista, jotka eivät ole kohtuuttomia eivätkä 
heikennä kuluttajaostajan asemaa. Lisäehdot sovitaan ja perustellaan 
kirjallisesti sekä liitetään tähän sopimukseen. LIITE 3.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten 
välisillä neuvotteluilla. 
Mikäli sovintoa ei saada aikaan osapuolet voivat olla yhteydessä kulut- 
tajaneuvontaan. Kuluttajaosapuoli voi tämän jälkeen viedä asian kulutta- 
jariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ratkaisusuosituksen 
saamiseksi. Asiaan saadaan lopullinen ratkaisu nostamalla kanne käräjä-
oikeudessa (www.oikeus.fi).
Tämän sopimuksen allekirjoituksin myyjä ja ostaja vakuuttavat 
seuraavaa:
– myyjällä on laillinen oikeus myydä koira
–  myyjän ja ostajan antamat tiedot tässä sopimuksessa ja sen liitteissä ovat 

totuudenmukaiset 
–  ostaja ja myyjä ovat yhdessä käyneet läpi tämän sopimuksen ja sen liitteet
–  ostaja ja myyjä ovat tarkistaneet toistensa henkilöllisyyden 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n asema  
ja sen antama myyjää velvoittava ohjeistus
Suomen Kennelliitto on laatinut tämän sopimuslomakkeen käytettäväksi 
koiran kaupassa. 
Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut tai muuten 
Kennelliiton sääntöjen ja niiden perusteella annettujen ohjeiden 
noudattamiseen velvoitettu myyjä:
1. On sitoutunut tekemään kirjallisen sopimuksen koiran kaupasta
2. Voi luovuttaa ostajalle koiran, joka on vähintään seitsemän (7) viikon 

ikäinen
3. Ei saa pidättää koiran jalostusoikeutta kauppasopimuksella 
4. Ei saa pidättää itsellään osaomistusta koiraan {
5. On tehnyt pentueilmoituksen ja rekisteröi koiran
6. Lähettää rekisteritodistuksen ostajalle viimeistään kahden (2) kuukauden 

kuluessa siitä, kun omistusoikeus koiraan on siirtynyt ostajalle
Jalostusoikeus
Tällä sopimuksella on sovittu koiran kaupasta. Koiran jalostusoikeudesta 
voidaan sopia myöhemmin erillisellä Kennelliiton jalostusoikeuden luovu- 
tussopimuksella.
Kennelliiton rekisteritodistus
Rekisteritodistus on ostajalle annettava todistus siitä, että hänen ostamansa 
koira on rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti.
Myyjä luovuttaa rekisteritodistuksen ostajalle kaupantekohetkellä tai 
viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
Jos myyjä ei toimita rekisteritodistusta ostajalle viimeistään kuuden (6) 
kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, myyjä maksaa ostajalle 
takaisin 50 % ostajan maksamasta koko kauppahinnasta. 
Jos myyjä ei toimita rekisteritodistusta ostajalle 12 kk kuluessa omistus- 
oikeuden siirtymisestä, myyjän on palautettava koko kauppahinta ostajalle.

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n osapuolille 
antamia suosituksia
Varausmaksu |
Kohtuullisena varausmaksuna voidaan pitää 10–15 % koko kauppahinnasta.
Jos kauppa ei toteudu:
– myyjästä johtuvasta syystä, myyjä palauttaa varausmaksun ja saman 

suuruisen sopimussakon ostajalle
– ostajasta johtuvasta syystä, varausmaksu jää myyjälle
– koirasta johtuvasta syystä (sairaus, vika), myyjä palauttaa varausmaksun 

ostajalle

Maksuehdot ja erämaksu
Kauppahinta voidaan maksaa kaupantekotilaisuudessa ja kuitata kokonaan 
maksetuksi kauppakirjan allekirjoituksin.
Ostaja ja myyjä voivat sopia, että kauppahinta tai osa siitä maksetaan erissä 
koiran luovutuksen jälkeen. 
Kivespuutos 
Eläinlääkärin tai myyjän todettua vuoden täyttäneellä uroskoiralla 
kivespuutoksen, kohtuullisena korvauksena on pidetty 20 % sovitusta 
kauppahinnasta.
Virhe 
Jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai muu vika, joka on ollut 
piilevänä jo luovutushetkellä, voi ostajalla olla oikeus saada hinnanalennusta 
ja mahdollisesti vahingonkorvausta virheen perusteella. 
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle mahdollisimman pian. Myyjällä 
on oikeus korjata/korjauttaa (tutkia/hoidattaa) virhe kustannuksellaan. 
Virheeseen vetoavan ostajan on otettava yhteys myyjään ennen ryhtymistään 
toimenpiteisiin ja osoitettava virheen olemassaolo luotettavalla tavalla. 
Mikäli korjaaminen/korjauttaminen ei ole mahdollista, ostajalla on oikeus 
saada hinnanalennusta tai ostaja ja myyjä voivat sopia korvaavasta koirasta. 
Kaupan purku on mahdollinen, mikäli virhe ei ole vähäinen. }
Osapuolten kannattaa pyrkiä sovintoon asiassa ja päästä siinä tulokseen, jossa 
myyjän korvausvastuu on enintään ostajan koirasta maksama kauppahinta. 
Vahingonkorvaus 
Mahdolliseen vahingonkorvaukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia eikä 
osapuolilla ole oikeutta vahingonkorvaukseen esim. mielipahasta. 

Liitteet  _________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2/2 v.1  03.2021

Selitteet: (sivu 3)
1. Ostajan ja myyjän tulee tietää kenen kans-
sa asioi. Varmista asia kuvallisesta henkilöto-
distuksesta. Sopimuskumppanin selvittämi-
sellä varmistetaan koiran etu - se on lähtöisin 
luotettavalta kasvattajalta ja luovutetaan 
luotettavaan kotiin.
EU:n tietosuoja-asetus / tietosuojalaki on 
otet tava huomioon henkilötietoja käsiteltä-
essä ja tallennettaessa. Esim. henkilötunnus-
ten keräämistä kannattaa välttää ellei siihen 
ole erityistä perustetta. Kiinnitä huomiota 
myös  henkilötietojen säilyttämista paan ja 
tuhoamiseen.
2. Hinnanalennus tässä tarkoittaa kaupante-
on yhteydessä annettavaa alennusta, ei mah-

dollisen myöhemmän virhevastuun mukaista 
hinnanalennusta. Hinnanalennuksena voi-
daan ottaa huomioon vain seikkoja, jotka on 
todettu jo kauppaa tehtäessä.
Ostaja ei ole oikeutettu vaatimaan myöhem-
min hyvitystä seikasta, joka on huomioitu täs-
sä hinnanalennuksessa. Hinnanalennuksella 
ei voida etukäteen hyvittää mahdollisia tule-
via, luovutushetkellä koirassa olevia piileviä 
virheitä.
3. Erämaksaminen tarkoittaa sitä, että ostaja 
maksaa kauppahinnan sopimuksen mukaisis-
sa erissä ja ajankohtina.
Kauppahinnan maksaminen erissä ei oikeuta 
myyjää pidättämään koiran omistusoikeutta 
kunnes erät on maksettu eikä myöskään saa-

näyttövelvollisuus siitä, että hän on täyttänyt 
tiedonantovelvollisuutensa. 
Suositus on, että sopimukseen liitetään omaan 
rotuun liittyvä riittävän kattava selvitys koiran 
ja rodun tyypillisistä ominaisuuksista, rodussa 
esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksis-
ta sekä näiden seikkojen merkityksestä.
Tiedonantovelvollisuuden täyttäminen ei lain 
mukaan kuitenkaan tarkoita vapautta mahdol-
lisesta virhevastuusta. Tiedonantovelvollisuu-
den täyttämisellä on merkitystä myyjän virhe-
vastuuta arvioitaessa.
5. Rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet tu-
lee antaa tavalla, joka on ostajan käytettävissä 
koiran luovutuksen jälkeenkin ja jonka myyjä 
voi tarvittaessa näyttää toteen. Hoito- ja ruo-
kintaohjeet kannattaa antaa ostajalle ennak-
koon tutustuttavaksi ja luettavaksi, jotta ostaja 
voi tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä.
6. Jos esim. kauppahintaa on maksamatta ja 
koira kuolee tai vahingoittuu sopimuksen mu-
kaisen luovutushetken jälkeen (vaikka koira 
olisi myyjän hallussa), niin vaaranvastuu on 
ostajalla ja hän on velvollinen maksamaan sil-
ti jäljellä olevan kauppahinnan. Jos esim. koira 
on myyjällä ja se kuolee tai vahingoittuu ennen 
kuin ostajan on sopimuksen mukaisesti tullut 
se noutaa, vaaranvastuu on myyjällä.
7. Jos myyjä pidättää osaomistuksen myy-
määnsä koiraan, syntyy koiran yhteisomistus 
myyjän ja ostajan välille. Jokaisella omistajalla 
on yhtä suuri päätäntävalta koirasta; kilpailu- 
ja harrastustoiminnasta, koiran asuinpaikasta, 
hoito- ja terveyskuluista ja jalostuskäytöstä. 
Omistajien tulee olla yksimielisiä tehtävistä 
päätöksistä. Kokemuksen mukaan yhteisomis-
tustilanne voi aiheuttaa ongelmia koirille ja 
niiden hyvinvoinnille. 
Yhteisomistajien ratkaisematon erimielisyys ja 
siitä aiheutuva yhteisomistuksen purkaminen 
on käsiteltävä käräjäoikeudessa.
8. Jos kauppa peruuntuu ostajasta johtuvasta 
syystä, saa myyjä pitää varausmaksun (=  osta-
ja menettää kyseisen summan). Ostajasta joh-
tuvia syitä voivat olla esimerkiksi perheessä il-
menevä allergia, ostaja tulee katumapäälle; ei 
halua tai voi ottaa koiraa vastaan. Jos kauppa 
peruuntuu myyjästä johtuvasta syystä, myyjä 
palauttaa ostajalle ostajan maksaman varaus-
maksun ja maksaa varausmaksun suuruisen 
korvauksen (=  myyjä menettää kyseisen sum-
man). Myyjästä johtuvia syitä voivat olla esi-
merkiksi se, että myyjä ei haluakaan myydä 
koiraa ostajalle tai myyjä on luvannut koiran 
usealle. 
Myyjän ei tarvitse palauttaa varausmaksua ei-
kä maksaa sen suuruista korvausta ostajalle 
silloin, jos ostajalla ilmenee varausmaksun 
maksamisen jälkeen esim. eläintenpitokielto 
tai eläinsuojelurikkomus /-rikos (=  ostajasta 
johtuva syy). Jos kauppa peruuntuu (ostajan tai 
myyjän aloitteesta) koirasta johtuvasta syystä 
varausmaksu palautetaan, mutta varausmak-
sun suuruista korvausta ei makseta. Koirasta 
johtuvia syitä ovat esim. varausmaksun maksa-
misen jälkeen ilmenevä sairaus, vika tai koiran 
kuolema.
9. Kaupan purku tarkoittaa, että ostaja palaut-
taa koiran ja myyjä palauttaa kauppasumman. 
Ostaja ja myyjä voivat halutessaan sopia kirjal-
lisesti, että koira jää ostajalle eikä myyjällä ole 
enää tällaisen purkusopimuksen jälkeen mi-
tään vastuuta koirasta tai siinä ilmenevistä vi-
oista. 
Osapuolet voivat aina halutessaan sopia kaup-
pasopimuksen purkamisesta vapaaehtoisin 
sopimuksin ja samalla sopia kauppahinnan 
palauttamisesta ja muiden kulujen korvaami-
sesta. Purkusopimuksen tulee olla kohtuulli-
nen kummallekin osapuolelle.

maan koiraa takaisin maksujen laiminlyöntiti-
lanteissa. Erissä maksamisesta huolimatta 
koiran omistusoikeus siirtyy suoraan lain pe-
rusteella ostajalle kaupantekohetkellä.
Erissä maksaminen on eri asia kuin osamak-
sukauppa. Osamaksukauppa on laissa tiu-
kasti säännelty ja määrämuotoinen sekä erit-
täin huonosti koiran kauppaan soveltuva. 
Osamaksukaupassa ostajan maksuvelvolli-
suuden laiminlyönti ei suoraan johda siihen, 
että myyjä saa koiran takaisin vaan se edellyt-
tää aina viranomaismenettelyä.Maksujen lai-
minlyöntitilanteissa myyjällä on oikeus vaatia 
saataviaan antamalla perintätoimeksianto tai 
nostamalla kanne käräjäoikeudessa.
4. Myyjällä on lain mukaan pääsääntöisesti 
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NOUDA TILAUS 
jakelu autolta. 

Reitit & aikataulut:  
www.kennelrehu.fi

TEHTAANMYYMÄLÄMME  
PALVELEE: ma–pe 8–17, la 10–14 
Teollisuuskuja 7 
49220 Siltakylä, Pyhtää  
Myymälän puh. 044 775 0202

TILAA TUOTTEET  
verkkokaupasta  

tai soita tilaus 
puh. (05) 343 1031 

"Koirat kehhuu kennel rehhuu!"

Kaikki pakasteliha-  
ja luutuotteemme  
ovat 100 % suomalaisia! 

• pakastetut liha- ja kala tuotteet
• luut & rustot
• kypsät lihatuotteet
• teollisuuden tuotteet 
• kuivatuotteet ja kasvikset 
• öljyt ja lisäravinteet

www.kennelrehu.fi

1. 2.

Katso kaikki tuotteet osoitteesta kennelrehu.fi!

Kennel-Rehulta edullisesti:

Näistä puuhaa kesäpäiviksi: 

potkaluut  

(nauta) 

5 kg, 8 €
keskiosat(nauta) 5 kg, 10 €

Suomen Kennelliiton valtuusto
kokoontui etäyhteyksin kevätkokoukseen sunnuntai-
na 30.5.2021. Kokouksessa päivitettiin mm. näyttely- ja 
valionarvosääntöjä. Valtuusto hyväksyi  Suomen juniori- ja 
veteraanimuotovalionarvojen käyttöönoton mahdollistavan 
lisäyksen valionarvosääntöihin.

Juniorimuotovalion arvo (FI JMVA) voidaan myöntää 
koiralle, joka on saanut kolme juniorisertifikaattia näyttelystä 
Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. 

Veteraanimuotovalion arvo (FI VMVA) voidaan myön-
tää koiralle, joka on saanut kolme veteraanisertifikaattia 
näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta.

Suomen veteraanimuotovalion tai Suomen juniorimuoto-
valion arvon saamiseksi ei ole käyttötulosvaatimusta. Mah-
dolliset muiden maiden veteraani- tai juniorivalionarvot eivät 
vaikuta Suomen veteraanivalionarvon tai Suomen junioriva-
lionarvon saavuttamiseen.

•••

Näyttelysääntöihin sisällytettiin Suomen Borderterrierikerhon 
esittämä valtuustoaloite. Sen mukaan koira ei voi vastaanot-
taa sertifikaattia, mikäli sillä on Suomen muotovalion arvoon 
oikeuttavat näyttelytulokset, ja siltä puuttuu muotovalion 
arvosta vain siihen määrätyt lisävaatimukset tai alle kaksi-
vuotiaalla koiralla on jo kaksi aikaisemmin vastaanotettua 
sertifikaattia. Tällöin sertifikaatti siirtyy seuraavalle sertifikaa-
tin arvoisen (SA:n) saaneelle koiralle.

Kaikki sääntöuudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Näyt-
telysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisoh-
jeet tuodaan hallituksen hyväksyttäviksi syksyllä.

•••

Koiran näyttelytuloksen ikärajan kirjoitusmuoto  
yhtenäistetään koe- ja kilpailusäännöissä
Valtuusto hyväksyi koe- ja kilpailusääntöihin muutoksen,  
jolla yhtenäistetään se, millä sanamuodolla on määritelty, 
minkä ikäinen koira voi saada valionarvoon oikeuttavan 
näyttelytuloksen.

Muutoksen mukaan kaikista koe- ja kilpailulajien valio-
narvovaatimuksista poistetaan maininta näyttelyvaatimuk-
sesta ja se lisätään omaksi, kaikkia koskevaksi yleiseksi 
kohdaksi seuraavasti:

Kokeista ja kilpailuista myönnettäviin valionarvoihin vaa-
ditaan, että koiran näyttelytulos on vähintään laatumaininta 
"hyvä" jostain FCI:n jäsen- tai kumppanimaan kenneljärjes-
tön hyväksymästä näyttelystä koiran täytettyä 15 kuukautta.

Muutos tulee voimaan 1.1.2022.

Kennelliiton  
valtuuston 
kevätkokouksen
päätöksiä
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Kuninkaan Lemmikki Oy
www.breeders.fi 
Iitintie 28, 47400 Kausala
myynti@kuninkaanlemmikki.fi
Puh: 045-78731318 

Valjaat, varusteet, reet, koirien ruoat, lisäravinteet, KYSY LAVATARJOUSTA KOIRANRUOASTA! 
Flatazor / Belcando / Bewi Dog / Nutrolin / Howling Dog Alaska / Danler / Isle Of Dogs / Snowmover / Kainpo 

Nopea palautuminen: L-carnitine tukee palautu-
mista suorituksen jälkeen. Se toimii yhdessä C-vitamiinin 
ja tauriinin kanssa ja tehostaa liikunnan vaikutusta sekä  
ehkäisee väsymystä ja lihaskramppeja

Korkea energian määrä: Muuntokelpoinen energia 
 4 400kcl/kg, rasva 34% proteiini 22%. 

Nivelsuoja: 
Hydrolysoitu rusto ja hyrdolysoitu merestä saatava  
kollageeni suojaavat luita ja niveliä

”Olen käyttänyt Pro-Nutrition FLATAZOR  ruokia koirillani vuosia ja olen    
erittäin tyytyväinen ruokiin. Pennut kasvavat tasaisesti ja aikuisilla riittää 
virtaa valjaissa” 

                                                                                          - Mari Pajaskoski, Kennel Arctic Soul

Pro-Nutrition Flatazor ENERGY SPORT 
• 34% proteiini / 22% rasva,  4400kcl/kg
• Cold vitamins process, erityinen valmistustapa säilyttää vitamiinien ravitsemuksellisen arvon.
• Probiootit ja frukto-oligosakkaridit tukevat suoliston tasapainoa.
• Hyvin sulava ja maistuva resepti.
• Erityisesti työkoirille suunniteltu ruoka.
• Säkkikoot 20kg ja 12kg 

Pro-Nutrition Flatazor tarjoaa monipuolisen valikoiman  
ruokia kaikkiin koiran ikävaiheisiin ja myös ratkaisuja  
                                       erityistarpeisiin tai mahdollisiin  
                                           ravitsemuksellisiin ongelmiin. 



JULKAISTU SIPERIANHUSKY 3-2002

Siperianhusky 
Valjakkoelämää -kirja 

Jokaisen siperianhuskysta 
kiinostuneen peruskirja
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LIITY JA LIITÄ KAVERISIKIN SHS:n JÄSENEKSI 

HUOM  KAMPANJAETU !! 

Liittymällä nyt vuosijäseneksi, saat Valjakko- 
elämää -kirjan vain 5 € :n lisähintaan! Eli maksat  
liittyessäsi yhteensä 40 € ja saat kyseisen kirjan.  

- Tätä tarjousta et voi missata!  
• Koskee vain uusia jäseniä • 

Jäseneksi liittyminen / liittäminen käy kätevästi 
SHS:n nettisivuilta Liity jäseneksi-lomakkeen 

kautta tai lähettämällä sähköpostia jäsensihtee-
rille osoitteeseen kortisto@siperianhusky.fi. 

Uros FI KVA ja FI MVA Kasakan Jack Sparrow FI21205/14 synt. 23.2.2014

Isä: S(POLAR)VA SE MVA Nordvikens Tigeröga 
Emä: Taida Quest Cheetah 

SERT:
1.9.2018 Kihniö, Juha Putkonen
25.5.2019 Eura, Esa Ruotsalainen
26.9.2020 Seinäjoki Erikoisnäyttely, Pekka Teini

REKÄ-JOH1 5.10.2019 Loppi
REK1 Mikkeli 26.10.2019 

FI KVA ja FI MVA Kasakan Jack Sparrow, "Nappi" sai viimeisen sertinsä hienosti SHS:n 
Seinäjoen erikoisnäyttelystä ja näin Napista tuli kaksoisvalio. Nappi on älykäs, kuuliainen, 
hyvin helppo husky ja valjakkomme luottojohtaja, joka tekee erinomaisesti työtä sekä 
safareillamme että kisaurilla.

Uusia valioita
Lehti julkaisee valioilmoituksia maksuttomasti tilan sallimissa puitteissa. 
Lähetä koiran tiedot ja hyvä kuva toimituksen osoitteella. Kateissa !

SHS:n lehtileikekansio, 
tietääkö kukaan missä 
tai kenellä se on ??

Kansioon on kerätty 
vuosikymmeniä lehti-
artikkeleita siperiahus-
kyista ja valjakkoajois-
ta, olisi suuri vahinko 
jos se jäisi kateisiin. 

Kerro tietosi kansion 
kohtalosta Anitalle 
045 879 3507
yippee@saunalahti.fi 
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SHS tarvikevälitys www.siperianhusky.fi/tarvikevalitys                                  •  facebook sivu: SHS tarvikevälitys
• Varoilla tuetaan Suomalainen Siperianhusky-seuran toimintaa

Yhdenkoon kesäpipo 
• Värit: lime, sininen, fuksia, musta. 
Mustassa vaalea brodeeraus  ......................................... 15,00 €
Lasten pipon väreinä fuksia sininen ja musta.

Lämmin SHS-talvipipo
Sama malli ja materiaali kuin kesäpipoissa mutta vuorattu 
lämpimällä fleecellä. Vuoren väri sama kuin päällinen.
• Värit: fuksia, musta, oranssi, royl-blue  ..............................19,00 €

Pääpanta 
• Värit: turkoosi, fuksia. Brodeerauksen väreinä valkoinen  
tai tumman harmaa.  ....................................................... 11,00 € 

Monitoimipussukka koko 15 x 19 cm
Kaksi vetoketjutaskua ja takana yksi tarra tasku, esim. koira passi  / oma 
passi  / isompi känny  / rahapussi matkoilla, sisällä luotto korteille omat 
lokerot 6 kpl. Pitkä kankainen hihna. 
• Värit: musta, harmaa, fuksia, lime  ..........................................18,00 €  
• Tuotteeseen voi tilata oman brodeerauksen, esim. kennelnimi  3,00 €

TARRAT
Valjakkoprofiili-siirtotarra. Valkoinen tai musta valjakko 
kahdessa eri koossa. Saatavana sekä vasempaan että oikeaan  
menevät tarrat .. esim. auton tai perävaunun kyljet voi tarroittaa 
molemmin puolin auton keulaa kohti juoksevalla valjakolla.  
MUISTA tilauksessasi ilmoittaa tarran juoksusuunta koko ja väri. 
• ISO, pituus 95 x korkeus 13 cm   ................................... 15,00 €    
• Pieni, pituus 47,5 x korkeus 6,5 cm  ............................. 12,00 €
HUOM. TARJOUS 2 kpl yhden hinnalla!

REKIKOIRA SIPERIANHUSKY -tarra  
• PÄÄLLE LIIMATTAVA  pieni 20 x 7,6 cm .........................4,00 €  
• IKKUNAN SISÄPUOLELLE  pieni 20 x 7,6 cm ..................5,00 € 
• PÄÄLLE LIIMATTAVA keskikoko 40 x 15 cm....................7,00 €
• IKKUNAN SISÄPUOLELLE keskikoko 40 x 15 cm ............9,00 €
• ISO PÄÄLLE LIIMATTAVA. Koko 60 x 22,5 cm ..........................9,00 €
• Tilattavissa myös jättitarroja, kysy lisätietoja!

”KOIRIA KYYDISSÄ” infotarra
Koko 20 x 7,6 cm, ulkopuolelle liimaatava  ........................4,00 €

Eläinkuljetus -tarra
Koko 15,5 x 50 cm, ulkopuolelle liimaatava  .....................8,00 €

SHS 50-v. tarrat ......................................... kaksi kokoa
• Ikkunan SISÄpuolelle liimattava, pieni n. 9 x 6 cm ......4,00 €
• ULKOpuolelle liimattava isotarra n. 20 x 9,5 cm  ........ 6,00 € 
 
Monikäyttöinen TUUBIHUIVI valjakkokuvioinnilla
Kangas 150 g ........................................................................10,00 €

SINI HONKANEN

Valjakkoprofiili-siirtotarra

!!  Postikulut sisältyvät yli 100 € tilauksiin  !!

HUOM. KATSO TARJOUS sivulta 5
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MYÖS MUITA TUOTTEITA! Tutustu verkkosivuihin http://siperianhusky.fi/tarvikevalitys  ja tee löytöjä! 

Tilaukset ja tiedustelut:  
Eveliina Veitonen, Vahto email: tarvikevalitys@siperianhusky.fi , puh. 044 308 4624  ma - pe klo 16-18. HUOM. ei tekstiviestejä!  

• Tilaukset toimitetaan maksettua laskua vastaan; tehtyäsi tilauksen saat  laskun, johon sisältyy tilatut tuotteet ja pakkaus- ja lähetys-
kulut. Tilauksen kokonaishinta muodostuu siis tilattujen tuotteiden yhteishinnasta, pakkauskulusta (alkaen 2,80 €) ja postin hinnaston 

mukaisista paketin tai kirjeen postikuluista. • Kun maksu näkyy SHS:n tilillä, lähtevät tilatut tuotteet matkaan.  
• Tuotepalautuksissa ota aina ensin yhteyttä tarvikevälittäjään saadaksesi tarkemmat ohjeet.

  

Arktista vetovoimaa -muki
12,00 € 

Kotimaiset GMN valjaat   
Topattu yleisvaljas levitetty 
rinta pala. Viisi kokoa.  26,00 €

 HUOM! Kaikki loput valjaat  
ilman postikuluja postikuluja ! 

Koko / tunnusväri
mitat: kaula - rintapala - selkä 
1 / keltainen 48 cm - 16 cm - 58 cm 
2 / musta 50 cm - 18 cm - 60 cm 
3 / punainen 52 cm - 20 cm - 62 cm 
4 / sininen 54 cm - 22 cm - 64 cm 
5 / harmaa  56 cm - 24 cm - 66 cm 

Pistoolilukko messinki  
- keskikoko 2,30 €  
- iso 2,60 €

Säätösolki 0,80 €
O-rengas 0,80 € 

Oranssit Piipon polyeteeniköydet    
nyt tarvikevälityksessä  6 mm -0,80 € / m;  
8 mm 0,90 € / m; 10 mm 1,10 € / m

Kotimaiset GMN säätöpannat  
ilman liukuosaa tai liuku-
panta säädöllä  7,60 € 
• ERI VÄREJÄ 
hihnassa heijastinraidat
• minimi koko 24 cm 
max koko 44 cm + säätö 8 cm  

Kauan kaivattu  
pleissaustyökalu 6,50 €

Alppilukko  
pikalukitus  20,00 €

Heijastava  koiravaljakko  
varoituskilpi alumiinipohja.  
Kaksi kokoa:  25 x 25 cm 20 € 
   18 x 18 cm 16 €

TARJOUS 

Syksyn sateisiin
SHS-SATEENVARJOT 
- Varjon halkaisija 130 cm
 
TARJOUSHINTA 15,00   ennen 18,00

HUOM! KAIKKIIN tilauksiin lisätään pakkaus- ja postituskulut!

 

Kirja on suunnattu erityisesti siperianhuskyjen parissa aloitteleville, mutta se pyrkii  
tarjoamaan kattavan paketin myös rotua pidempään harrastaneille.  
172 x 250 mm, 192 värisivua, pehmytkantinen.  
 
HINTA 24,00 €   NYT HINTA  15,00 €  kts. kampanjasivut 7 ja 31

Muistathan! SHS toivoo ja suosittelee kirjan antamista 
aina pennun mukaan.

Siperianhusky - Valjakkoelämää -kirja

SHS tarvikevälitys www.siperianhusky.fi/tarvikevalitys                                  •  facebook sivu: SHS tarvikevälitys

Varusterengas. 
Halkaisuja noin 12 cm. 
Kätevä nipuuttaa  
esim. valjaita ja  
pantoja ym.
3,00 € 

Heijastinhihna 
- eri värejä kaksi 
heijastinraitaa  2,00 € / m
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Extreme Huskies

Tuotamme laadukkaat, vuosien 
kokemuksella, rankoissa 
olosuhteissa testatut 
valjakkourheiluvarusteet. 

www.extremehuskies.com 
tuotteet@extremehuskies.com

0400 818720

MD reet alkaen 1350€

Vetoliinat alk 30€Stake-outit alk 11€

+ paljon muuta täysin uudistetuilla 
kotisivuillamme!

Cordura-kumitossut 3,00€

LD reet alkaen 2300€

Valjaat alk 25€

  Nyt meiltä myös kilpareet LD ja MD matkoille! 
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Talven kilpailutuloksia
** Siperiahusky valjakot merkitty sinisellä 

Kuusamo MD
MD12 2 x 43km
Sij Ajaja Km/h Aika Kierrosajat   Rotu & REK-tulos
1. Juha-Pekka Björksted 20,38 04:13:12 01:58:02 02:15:10 X
2. Mervi Rantamäki 17,58 04:53:31 02:23:19 02:30:12 X
3. Jussi Pietikäinen 16,92 05:04:56 02:21:58 02:42:58  SH REK1
4. Krista Kanerva 16,60 05:10:48 02:30:26 02:40:22 SH REK-
5. Martijn Jongenotter 16,08 05:20:56 02:34:36 02:46:20 X
6. Toni Ojatalo 15,62 05:30:24 02:29:51 03:00:33 X
7. Kim Berglund 14,92 05:45:46 02:56:00 02:49:46 X
8. Jyri Pylvänäinen 13,89 06:11:26 02:42:15 03:29:11 SH REK3
9. Markku Santanen 13,11 06:33:43 03:03:24 03:30:19 SH

MD6 Triathlon 20km + 20km + 43km
Sij Ajaja Km/h Aika Kierrosajat   Rotu & REK-tulos
1. Ole Wingren 19,61 04:13:56 0:51:19 0:58:24 02:24:13 X
2. Jenna Behm 17,83 04:39:17 0:53:38 01:15:48 02:29:51 X
3. Tiina Suutari 17,18 04:49:52 0:54:40 01:08:05 02:47:07 X
4. Katja Bosch 16,47 05:02:20  0:59:36 01:12:29 02:50:15 X
5. Jelena Ross 16,30 05:05:27 0:59:40 01:20:28 02:45:19 X
6. Philip Ross 16,28  05:05:56 01:00:43 01:09:44 02:55:29 X
7. Ingrid Heinze 14,32 05:47:48 01:11:38 01:17:10 03:19:00 X
8. Timo Rautianen 13,66 06:04:30 01:07:59 01:28:26 03:28:05 SH
9. Kaisu Jousjärvi 13,47 06:09:41 01:09:34 01:38:42 03:21:25 X
10. Suvi Lahtinen 12,51 06:38:02 01:11:21 01:27:04 03:59:37 SH
11. Antti Kotajärvi 12,33 06:43:57 01:25:10 01:23:36 03:55:11 X

MD4 2 x 20km
Sij Ajaja Km/h Aika Kierrosajat   Rotu & REK-tulos
1. Lila Pratt 20,62 01:56:25 0:55:24 01:01:01 X
2. Anu Suomalainen 19,01 02:06:16 0:59:34 01:06:42 X
3. Monika Oparka 18,98 02:06:28 0:57:20 01:09:08 X
4. Kaisa Mäki-Arvela 18,14 02:12:18 01:01:59 01:10:19 SH REK1
5. Elisa Tuisku 17,48 02:17:20 01:03:59 01:13:21 X
6. Anne Kiijärvi 17,34 02:18:26 01:03:05 01:15:21 SH REK1
7. Susanna Bürkland 16,98 02:21:21 01:03:07 01;18:14 SH REK1
8. Anni Rautula 16,85 02:22:24 01:06:00 01:16:24 SH REK1
9. Rachel Bandieri 16,85 02:22:26 01:03:56 01:18:30 X
10. Satumarja Stenman 16,81 02:22:45 01:04:52 01:17:53 SH REK1
11. Jani-Petteri Koivumäki 16,22 02:27:57 01:09:09 01:18:48 SH REK2
12. Antti Kiijärvi 15,66 02:33:13 01:15:28 01:17:45 SH REK2
13. Erkki Bürkland 15,64 02:33:29 01:10:54 01:22:35 SH REK2
14. Sirpa Lapinniemi 14,93  02:40:44 01:15:26 01:25:18 SH REK2
15. Maija Alasalmi 14,76 02:42:39 01:17:23 01:25:16 SH REK2
16. Marko Pasanen 13,81 02:53:49 01:19:33 01:34:16 SH REK3
17. Marko Vesterinen 12,41 03:13:27 01:32:03 01:41:24 AM REK1
18. Anni Ikonen 12,23 03:16:17 01:30:56 01:45:21 SH REK0
19. Jenny From 11,59 03:27:02 01:33:41 01:53:21 SH REK0
20. Jarno Jönkkäri 11,47 03:29:18 01:36:49 01:52:29 SH REK0
21. Sami Pyhäjärvi 11,08 03:36:41 01:44:10 01:52:31 AM REK2
22. Marika Kunnari 10,93 03:39:32 01:47:15 01:52:17 AM REK2
23. Olga Rautanen 9,66 04:08:33 01:54:47 02:13:46 SH REK0
24. Anitta Pietarsaari 9,61 04:09:42 01:44:22 02:25:20 SH REK0
25. Satu Rohkimainen 8,66 04:37:06 02:10:49 02:26:17 SAM
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Ruunaa Race 19.-21.2.2021 (MD)

MD10  3 x 45 km  Hannu "Hami" Miettisen muistoajot
Sij. Ajaja Km/h Aika Kierrosajat   Rotu & REK-tulos SM
1. Riku Setälä 21,77 06:12:08 02:01:39 02:02:20 02:08:09 X SM1
2. Juha-Pekka Björsted 21,53 06:16:10 02:00:32 02:03:30 02:12:08 X SM2
3. Kimmo Laasonen 21,22 06:21:41 01:57:37 02:02:47 02:21:17 X SM3
4. Valentijn Beets 19,43 06:56:58 02:14:38 02:12:03 02:30:17 X
5. Toni Ojatalo 19,00 07:06:14 02:13:23 02:16:59 02:35:52 X
6. Jussi Pietikäinen 18,88 07:09:06 02:12:05 02:25:09 02:31:52 SH REK1 rnb1 SM1
7. Anni Mettälä 18,20 07:25:03 02:30:03 02:22:52 02:32:08 SH REK1 rnb1 SM2
8. Martin Tolotto 18,09 07:27:42 02:24:20 02:22:02 02:41:20 X
9. Jussi Poutanen 16,38 08:14:24 02:36:45 02:43:15 02:54:24 SH REK2  rnb1 SM3
10. Mikko Paajanen 15,30 08:49:26 02:49:45 03:02:32 02:57:09 SH REK3
11. Tapio Mansikkaniemi 13,50 10:00:01 02:49:46 03:14:10 03:56:05 SH REK0
12. Marko Vesterinen 11,11 12:09:12 03:59:07 04:03:20 04:06:45 AM

MD6 3 x 45km
1. Sanna Setälä 19,78 06:49:34 02:17:15 02:16:01 02:16:18 X SM1
2. Krista Kanerva 19,25 07:00:52 02:18:13 02:17:45 02:24:54 SH REK1 SM2
3. Maren Klaehn 16,67 08:05:47 02:38:20 02:48:26 02:39:01 X SM3
4. Maria Juhala 15,83 08:31:41 02:46:43 02:58:33 02:46:25 X
5. Kaisu Jousjärvi 10,34 09:17:04 03:05:47 02:59:54 03:11:23 SH REK2

MD4 3 x 33km
1. Vesa-Pekka Lehtomäki 20,45 04:41:39 01:32:08 01:33:37 01:35:54 X SM1
2. Sanna Polso 19,62 04:53:38 01:36:12 01:36:17 01:41:09 X SM2
3. Susanna Bürkland 19,22 04:59:42  01:39:45 01:39:51 01:40:06 X SM3
4. Mats Lassfolk 18,24 05:15:43 01:41:44 01:45:43 01:48:16 X
5. Anne Kiijärvi 18,14 05:17:36 01:39:40 01:44:15 01:53:41 SH SM-REK1 rnb1 SM1
6. Mira Pietikäinen 18,01 05:19:45 01:45:33 01:43:29 01:50:43 SH SM-REK1 rnb1 SM2
7. Sini Paukkuri 14,66 06:33:01 02:20:44 02:02:19 02:09:58 SH SM-REK- rnb1 SM3
8. Toni Miettinen 13,47 07:07:46 02:19:04 02:23:29 02:25:13 SH SM-REK0
9. Anne Arvola 11,74 08:10:35 02:41:37 02:45:55 02:43:03 AM
10. Sami Pyhäjärvi 10,76 08:55:11 02:47:55 03:02:06 03:05:10 AM

Anne Kiijärvi, MD4 nopein siperianhuskyvaljakko. Kuva  Milla Tirkkonen.
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GOLD RUSH RUN 
MD10 –  2 x 73 km
Sij. Ajaja 1. päivä aika 1. päivä km/h 2. päivä aika 2. päivä km/h Yhteisaika Nopeus Rotu
1 Ole Wingren 3:27:21 21,12km/h 3:31:07 20,46km/h 6:58:28 20,93km/h X
2 Juha-Pekka Björkstedt 3:30:16 20,83km/h 3:34:59 20,09km/h 7:05:15 20,6km/h X
3 Riku Setälä  3:39:23 19,97km/h 3:33:02 20,28km/h 7:12:25 20,26km/h X
4 Toni Wachs 3:47:33 19,25km/h 3:58:34 18,11km/h 7:46:07 18,79km/h X
5 Valentijn Beets 3:47:55 19,22km/h 4:02:22 17,82km/h 7:50:17 18,63km/h X
6 Kim Berglund 4:17:08 17,03km/h 4:09:33 17,31km/h 8:26:41 17,29km/h X
7 Toni Ojatalo 4:27:58 16,35km/h 4:21:50 16,50km/h 8:49:48 16,53km/h X
8 Martijn Jongenotter 4:35:04 15,92km/h 4:17:07 16,80km/h 8:52:11 16,46km/h X
9 Ossi Kaltti 4:33:00 16,04km/h 4:19:32 16,65km/h 8:52:32 16,45km/h X
10 Mervi Rantamäki 4:54:25 14,88km/h 4:06:19 17,54km/h 9:00:44 16,20km/h X
11 Anni Mettälä 4:38:30 15,73km/h 4:26:47 16,19km/h 9:05:17 16,07km/h SH
12 Emmi Kairema 4:35:02 15,93km/h 4:41:34 15,34km/h 9:16:36 15,74km/h X
13 Antti Hokka  4:42:55 15,48km/h 4:58:03 14,49km/h 9:40:58 15,08km/h X
14 Janika Tapio  5:21:19 13,63km/h 5:13:04 13,8km/h 10:34:23 13,81km/h X
     
MD6 Sporttiluokka 2 x 45 km
1 Tiina Suutari 2:05:41 21,48km/h 2:05:39 21,49km/h 4:11:20 21,49km/h X
2 Jenna Behm 2:05:20 21,54km/h 2:10:21 20,71km/h 4:15:41 21,12km/h X
3 Sanna Setälä 2:06:48 21,29km/h 2:09:40 20,82km/h 4:16:28 21,06km/h X 
4 Ana Mihalj 2:17:18 19,66km/h 2:35:25 17,37km/h 4:52:43 18,45km/h X
5 Mira Pietikäinen 2:25:24 18,57km/h 2:27:31 18,30km/h 4:52:55 18,44km/h SH
6 Susanna Saarijärvi 2:20:31 19,21km/h 2:38:10 17,07km/h 4:58:41 18,08km/h X
7 Tanja Ignatius 2:27:18 18,33km/h 2:31:31 17,82km/h 4:58:49 18,07km/h X
8 Pauliina Mäki 2:43:48 16,48km/h 2:51:21 15,76km/h 5:35:09 16,11km/h X
9 Evelin Iseli 2:47:20 16,14km/h 2:50:41 15,82km/h 5:38:01 15,98km/h X
11 Kaisu Jousjärvi 3:03:40 14,70km/h 3:07:57 14,37km/h 6:11:37 14,53km/h SH
11 Timo Rautiainen 2:58:09 15,16km/h DNS  DNF 
    

Gold Rush Run 2017



38 | SIPERIANHUSKY 2 - 202138 | SIPERIANHUSKY 2 - 2021

MONTA HYVÄÄ SYYTÄ

ARKTIS34/30
Special Sleddog food

EI SISÄLLÄ 
SÄILÖNTÄ-
VÄRI- TAI
AROMI-
AINEITA

• Kanapohjainen erittäin hyvin sulava 
kuivamuona kaikille käyttökoirille

• Sopii myös erityisen hyvin  
pennuille, nuorille koirille ja kantaville 

sekä imettäville nartuille
• Lisätty Omega 3 ja Omega 6 rasva-

happoja sekä C-vitamiinia
• Suuri energiapitoisuus 2030 kj/100g

• VALKUAINEN 27% • RASVA 15% •  

SØCLA 27/15 SPECIAL19/15

• Paljon energiaa reippaille ja  
aktiivisille koirille, joilla on lisääntynyt 

energian tarve
• Lisätty Omega 3 ja Omega 6 rasvahap-
poja, jotka ovat erityisen tärkeitä koirille 

ja antavat kiiltävän turkin  
ja estävät ihon kuivumista

• Suuri energiapitoisuus 1950 kj/100 g

• VALKUAINEN 19% • RASVA 15% • 

On monta hyvää syytä käyttää Skytten´s eläinruokia. 
Vain kaikkein parhaimmat ja korkean biologisen arvon 
omaavat raaka-aineet ovat tarpeeksi hyviä näihin eläinruo-
kiin. Kaikki ruuat ovat maistuvia, ravintorikkaita ja oikein 
tasapainoitettuja sekä kattavat eläinten erilaiset tarpeet. 
Terveellinen ravinto on yhteinen nimitys Skytten´s tuotteille. 
Tuotteet eivät sisällä väri-, aromi- ja säilöntäaineita eivätkä 
soijavalkuaista.

valkuainen 34% | rasva 30% | hiilihydraatit 22,5% | kuitu 1,5% | kosteus  5% | 2408 kj / 100 g ( kcal 575 / 100 g )  

 Maahantuonti  ja myynti: 040 590 1027 
yippee @ saunalahti.fi 

YIPPEE kennel  
www.yippee.fi

HVID 21/8

• Sisältää kaiken mitä koira  
normaalitilanteessa tarvitsee

• Ihanan rapeat raksut on valmistettu 
monipuolisista  ja ensiluokkaisista raaka-

aineista, joilla on korkea  
biologinen arvo, 1790 kj / 100 g

• Extruuderikypsennys takaa ruuan erin-
omaisen hyväksikäytön

• VALKUAINEN 21% • RASVA 8% •  

• ARKTIS sisältää riittävästi valku aista ja rasvaa todella rankkaan työhön, yli 56 % energiasta saadaan rasvasta. 
ARKTIS on myös riittoisaa ja edullista käyttää, vain 10 - 13 g ARKTISTA  / koiran elopainokilo. Valmistukseen käytetään 
kaikkein parhaiten sulavia valkuaisaineita, joilla on korkea biologinen arvo, ei halpaa soijaproteiinia 
• ARKTIS hyödynnetään maksimaa lisesti ja se lisää koiran kestävyyttä. Erikoisöljyseoksen sisältämät  Omega 3 ja 
Omega 6 rasvahapot ovat erityisen tärkeitä ja antavat koirille lisäenergiaa sekä säihkyvän kiiltävän turkin.  Lisätty myös 
lesitiiniä ja C-vitamiinia, parantamaan vastustuskykyä ja ehkäisemään stressiä
• Pieni kosteuspitoisuus, et maksa vedestä.
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Uutta Arkticilta

Kilpareki, joka käy myös päiväretkeilyyn.

Tarkemmat tiedot ja mitat kotisivuilta.
www.arctic.fi

Arktic
Risto Kamunen
p. 050 305 0996

ARKTIC KOIRAREET

Kilpareki, joka käy myös päiväretkeilyyn.
Tarkemmat tiedot ja mitat kotisivuilta.

www.arctic.fi
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Seuraa  www.siperianhusky.fi/index.php?kalenteri

2021
SYYSKUU

25.-26.9.2021 Siperianhuskyjen erikoisnäyttely, Hirvensalmi  
Suur-Savon  / Kissakosken sähkölaitos.
Tuomareina britit Barbara Stainer ja Sarah Robinson. Lisätietoja seuraavassa lehdessä.  

SHS

25.-26.9.2021 Jämin syyskilpailu 2021. Kansalliset luokat: DBM / DBW 6,8 km, DS2 4,9 km, DR4 4,9 km, DR4J, 
4,9 km, DR8 7,7 km, DSH1J jossa ikäraja 10-16 vuotta, matka n. 2 km.

L-SVU

LOKAKUU 

3.10.2021 VuoksiCross. Kansalliset luokat: DCM/DCW 3 km, DCMJ/DCWJ 2 km, DCH 2 km, DBM/DBW 5 
km, DBH 3 km, DS1 5 km, DS1H 3 km, DS2 5 km, DS2H 3 km. K
ärryluokka harrastussarja 1-2 koiraa.
Mahdollisesti Canicross epävirallinen lastenluokka (alle 14v) matka n. 300 m os.maksu 5 €,  kaikki 
lapset palkitaan, oma tapaturmavakuutus tai kertalisenssi.

IPKY

16.-17.10.2021  Jämi SM 2021. Luokat: SM DBM/DBW 6,8 km, SM DR2 4,9 km, SM DR4 4,9 km, SM DR4J 4,9 
km, SM DR8 7,7 km.Lisäluokkana DSH1J jossa ikäraja 10-16 vuotta, matka n. 2 km.

L-SVU

23.-24.10.2021 ALMA Off Snow 2021, sulanmaan valjakkokilpailut, Karkialampi, Mikkeli.  
Kansalliset luokat: DCM/DCW 5 km, DCMJ/DCWJ 3 km, DCH 3 km, DS1 5 km, DS1J 3 km, 
DS1Y 1 km, DS1H 3 km, DS2 5 km, DR4 5 km, DR4J 5 km, DR6 8 km. Pikkulasten juoksuluokka 
sunnuntaina n. 100 m. REK-koe luokissa DS2 (ei siperianhuskyille), DR4 ja DR6. 
www.alaskanmalamuuttiyhdistys.fi      

ALMA

30.10.2021 Jämi MD 2021. Sulanmaan MD erikoiskilpailu, ajetaan yhdessä rajoittamattomassa luokassa (DR). 
1. lähdössä vähintään 4 koiraa, seuraavissa vähintään kolme koiraa, koirien määrälle ei ole ylärajaa.
Kilpailuvälineen paino määräytyy koiramäärän mukaan, kuorma per koira vähintään 25 kg. Ajajan 
painoa ei lasketa kärryn painoon. Handlerin käyttö sallittu. Handlerin paino lasketaan kärryn pai-
noon. Handleri ei saa auttaa valjakkoa etenemään millään tavalla, vain jarruttaminen sallittu. Pun-
nituksen jälkeen kärryn painoa ei saa vähentää vaikka koiria jäisi pois valjakosta. 
Neljällä koiralla ajettaessa käy kolmipyöräinen kärry, yli neljällä koiralla vaaditaan nelipyöräinen 
kärry (esim. mönkijä). 8 km reitti ajetaan 4 kertaa 10 h aikana. 1. startti väliaikalähtönä, seuraavat 
kierrokset vapaavalintaisella ajalla. Jo yhden kierroksen ajamalla pääsee tuloslistalle.
Osallistumismaksu 50 €. Jälki-ilmoittautuminen +10 €. Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2021. 
Jälki-ilm. 18.10. - 24.10.2021.  www.l-svu.fi

L-SVU

MARRASKUU
6.-7.11.2021 Iloinen  sulanmaan kilpailu, Ohkola. Kansalliset luokat: DCM/DCW 4,2 km, DCMJ/DCWJ 2 km, 

DCMV/DCWV 2 km, DCH 2 km, CR (juoksu, kikkari, pyörä) 3 x 2 km, DBM/DBW 5,9 km, DS1 4,2 
km, DS1J 2 km, DS1H 2 km, DS2 4,2 km, DS2H 2 km, DR4 5,9 km, DR4J 4,2 km, DR6 5,9 km 
https://siperianhusky.fi/iloinesyys21

SHS

20.-21.11.2021 SM-REKÄ käyttökoe 2021 Kuusamo. Siirretty, alkuperäinen ajankohta oli 17.-18.4.2021 SHS

Tapahtumakalenteri
Tapahtumien tilanne elää koronatilanteen mukaan.  
Seuraathan järjestäjien tiedostusta.

16.3.2021 Järjestäjistä riippumattomista syistä meidän on valitettavasti muutettava aiemmin ilmoitetut päivämäärät Åsarnassa  
yleisen sarjan MM-kilpailun 2022 sekä Särnassa pitkän matkan MM-kilpailun 2022 (Polardistans) osalta.
Uudet päivitetyt päivämäärät:
– Kaikkien rotujen MM-kilpailut Åsarnassa pidetään helmikuun 23.-27. (viikolla 8) 2022
– Pitkien matkojen MM-kilpailut (kaikkien rotujen ja RNB) pidetään 28.helmikuuta – 6.maaliskuuta (viikolla 9) 2022
MM-kilpailut rekisteröidyille arktisille roduille Ramundbergetissä pidetään aiemmin ilmoitettuina päivinä 
9.-12. maaliskuuta 2022

Päätöksiä MM-kisojen siirrosta ei tehty kevyillä perusteluilla.  
Haluaisimme samalla pahoitella aiheutunutta haittaa.

Helen Lundberg – President IFSS
Arno Steichler – Chairman WSA
Anders Hörnlund – Chairman SPHK/Polardistans

Valjakkourheilun talvilajien MM-kilpailut 2022, Ruotsi
- tiedote päivämäärämuutoksista
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Hakkapeliitta no 4  26.01.1937. digitaaliset aineistot, digi.kansalliskirjasto.fi
KESÄLUKEMISTA
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Carolina Lindström

Kalliomäenkatu 2 B 6, 0640
0 Porvoo

northpeakskennel@gmail.c
om - puh. 044 527 3685

Hessu
seikkailee taas

ympäri lehteä! Joukossa
on yksi erilainen - millä
sivulla? Lähetä vastaus

nuorisotoimikunnalle! Oikein
vastanneiden kesken

arvotaan yksi SHS pipo, eli
kerro vastausten mukana

väritoive.
Lähetä vastaus 18.8.

mennessä.

^ Psst. Katso pipojen
värivaihtoehdot sivulta 32

Olen Miisa Bürkland, 9 vuotta. Kohta jo 10.
Menen neljännelle luokalle. Kirjoitan tätä
rakkaan veljeni Peetun kanssa. Peetu on 7
vuotta. Peetu menee tokalle luokalle. Me
kirjoitetaan tähän nuorten palstalle jatkotarinaa
meidän tulevasta koiranpennusta. Kerrotaan
kaikkea siihen pentuun liittyvää.

Eli meille on äsken syntynyt Ruotsissa huskyn
pentu. Olisiko teillä nimiehdotuksia pennulle?
Pentu on poika. Ei vielä tiedetä kuka kolmesta
pojasta tulee meille. Mutta pentu on varmaan
valkoinen ja siinä on laikkuja.

Me saadaan hakea pentu elokuussa. Aiotaan
ostaa pennulle leluja. On kivaa kun tulee pentu.
Pennut on niin suloisia. Meillä on kolme omaa
koiraa, Pilvi, Sisu ja Vesimeloni. Ne ei ole enää
pentuja mutta ne on vielä aika nuoria.

Nimiehdotuksia voi lähettää Miisalle
sähköpostiin miisa.byrkland@gmail.com

Hyvää kesää ja kesälomaa, uikaa paljon ja
syökää jäätelöä!

Onnea edellisen kilpailun
voittajalle, olemme yhteydessä

sähköpostitse.
Kiitos kaikille osallistujille!

Saimme lehteen myös tämän 11v
Linnea Ollilan tekemän piirroksen
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Erja ja Mikael Bäckman 
Äkäsjoentie 116 b
95900 KOLARI

Mikael Bäckman
puh. 0400 267 178
coastrunners@icloud.com 
Erja Bäckman
puh. 050 912 8509
dacabeworkingdogs@
gmail.com

Mari Pajaskoski
Koria

Siperianhuskyt ja australianterrierit

Tärkeä toivomus kasvattajille
Siperianhuskyjen rekisteröintimäärät ovat kasvaneet viime vuosina, mutta SHS:n jäsenmäärä  

ei ole seurannut kasvua. Uudet rodun harrastajat eivät ehkä ole kuulleet pentua hankkiessaan  
seuran jäsenyydestä ja sen eduista.

Jotta uusi, innostunut siperianhuskyn omistaja saisi tietoa rodusta ja sen käyttötarkoituksesta muualtakin  
kuin sosiaalisesta mediasta, rohkaisemme kasvattajia kertomaan Siperianhusky-seurasta  

pennunostajille ja yllyttämään liittymään meihin.
Jäsenetu lehden lisäksi seura järjestää erilaisia jäsentapahtumia mm. treenileirejä ja  

tarjoaa alennuksia koemaksusta.  

Jäseneksi liittyminen / liittäminen käy kätevästi SHS:n nettisivuilta löytyvän Liity jäseneksi-lomakkeen kautta  
tai lähettämällä sähköpostia jäsensihteerille osoitteeseen kortisto@siperianhusky.fi. 

icesmile-s.webnode.fi

ICESMILE´S

HUOM  
KAMPANJAETU!

Kun liityt nyt vuosi
jäseneksi saat Valjakko 
elämää kirjan vain 5 €:n 
(ovh 15 €) lisähintaan! 
Eli maksat yhteensä 40 € 
ja saat kyseisen kirjan. 
Tätä tarjousta et voi 
missata!  
- Koskee vain uusia 
jäseniä.
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Lasse Valo, Kuortti   040 541 83 67  lasse.valo @ gmail.com

VALOTUULEN
kennel

TERHI VALKEAVIRTA HEINOLA
044 5322 336

valkeavirta.terhi@gmail.com

KENNEL SNOW STRANDED

YIPPEE kennel 
Anitta & Harri Kainulainen  
Römpelinmäentie 25  51520 Hiirola  
puh 050 590 1027 044 290 3255  

yippee@saunalahti.fi • www.yippee.fi

maahantuonti

Siperianhusky harrastusta  
vuodesta 1978
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Kennel Skyline Creak´s

Henna Kirjavainen
Tienseläntie 110 

51260 TAHKOMÄKI
040 682 1648

skylinecreaks@gmail.com
http://express22.webnode.fi/

Kennel Frostwork
Eino Iisakka
Kiiminki
eino.iisakka@gmail.com

Heli Rautio Kannus.
Puhelin: 040  8226  972 

Sähköposti: kennel.justiinsa@gmail.com
https://justiinsa.webnode.fi 

Jenni Hasa 
Aavasaksa 

puh. 050 5769 142
jhkefeus @ gmail.com

Pikku veturin kennel
 Sari Tapani ja Teemu 

Vehmasmäki  
Mäntykuja 6  69150 Eskola    
sari.vehmasmaki@kotinet.com  

050-5433 909
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Sinun ilmoituksesi??

Kennel-ilmoitus 
neljään lehteen

yhteensä 
vain 40 €

Hukanhuoman
kennel

www.hukanhuoman.fi

Oona Mäkiniemi, Pöytyä
info@hukanhuoman.fi

050 535 7023

 
 
 
 
 
 

info@kareliaadventure.com
www.kareliaadventure.com

Karelia Adventure
Siperianhuskyt ja valjakkovarusteet

Hannu Miettinen &  
Margetta Pokela-Miettinen

hami@taajamapalvelut.fi

Tuomiojantie 36
38700 KANKAANPÄÄ
puh. 02 578 3126
fax 02 578 3120
GSM 0400 299 102

Gidiap Kennel
Heikki ja Tarja Lakstedt
 

Aulangontie 618 
13900 Pekola
heikki.lakstedt@lakstedt.fi 
0505959158
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 SARI VEHMASMÄKI

Sain haasteen viime lehdessä, Maanisen 
Tiinalta Oulusta. 

Meistä ja 
kennelistämme
Kennelnimemme on Pikku veturin, tässä  
yhdistyy kylämme historia ja Siperianhusky 
rekikoirana. Kennelperheeseemme kuuluu 
minun lisäksi puolisoni Tapani, sekä poi-
kamme Teemu ja Tuomas.

Toki tällä hetkellä meillä on kolme huus-
hollia, joissa yhteiset koiramme sijaitsevat. 
Minä ja Tapani Eskolan keskustassa, Tuo-
makselle tästä on 3 km ja Teemu asuu Sie-
vissä 9 km päässä meiltä.

Meidän ensimmäinen pentueemme syn-
tyi 1993. Tämän jälkeen hankimme lisäystä 
Ajatar -kennelistä. Näillä jatkoimme kasva-
tustyötämme ja tällä aikavälillä on syntynyt 
kennelnimellemme yhteensä 7 pentuetta. 
Viimeisin pentue syntyi 2019. Jokainen pen-
tue on harkittu ja mietitty tarkkaan mitkä 
ovat syyt teettää pentueet, sekä ketkä ovat 
vanhemmat. Tärkeää meille on kasvattaa 
rotumääritelmän mukaisia, terveitä, luonne 
ja käyttöominaisuudet omaavia siperian-
huskyjä. Ei määrä vaan laatu, millä on yritet-
ty mennä. Käyttöominaisuuksilla tarkoitan, 
kuten arvaattekin jo terveys- rakenne- työ-
moraalia- kykyä työskennellä rekikoirana. 
Haluamme jalostaa eikä pelkästään tuottaa 
pentuja.

Olemme osallistuneet alusta asti kilpai-
luihin, näyttelyihin, kokeisiin, retkeilyyn, jne. 
Minä olen ajanut myös yhden md-kilpailun 
samalla järjestäen kyseisen kisan. Tämän jäl-
keen siirryin hanleriksi ja tapahtumien to-
teuttajiin. Tapani, Teemu ja Tuomas ovat 
osallistuneet sitten enemmän kisoihin ja  
kokeisiin, Tervastulia, Pikkurata-ajot, Ruuhi-
rodit, on koluttu, ym. Tapanin ensimmäinen 
kisa oli Viitasaarella, hän muisteli. Jos tässä 
oli näitä muutamia mainitakseni. Emme 
kumminkaan ole mitään fanaatikkoja kilpai-
lujen ja näyttelyiden suhteen.

 30 vuoden aikana olemme saaneet tä-
män elämätavan myötä monia ystäviä, ka-
vereita ja tuttuja. Kokemusta on kertynyt 
jonkin verran koirien kanssa safareilla avus-
tajana ja töissä. Sekä joitakin talvia tuli teh-
tyä koiravaljakko kyydityksiä oman työn lo-
massa itsenäisesti. SHS:n erikoisnäyttelyihin 
on pyritty osallistumaan ja harvoin olemme 
poissa. Siellä on mielenkiintoista seurata mi-
kä on siperianhuskyjen taso sillä hetkellä ja 
tuomareiden mielipiteitä koirista sekä tava-

ta ystäviä, tuttuja ja nähdä uusiakin ihmisiä 
näissä piireissä.

Olemme sen verran vanhanaikaisia ja 
pyrkineet omavaraisuuteen tehden itse val-
jaat, kaulapannat, liinat, reet, kuljetusboxit 
jne. Boxeja peräkärryihin on vuosien varrel-
la tullut kyhättyä muutamia ja yksi kumma 
juttu todettu. Aina kun uusin versio saatu 
valmiiksi, niin on tiedetty mitä tekisimme 
toisin seuraavan projektin kohdalla. Ehkei 
sitä täysin täydellistä koskaan tule, mutta 
käyttökelvollisia ne ovat olleet, meille.

Koiravaljakko kisoja olemme järjestä-
neet ja olleet mukana toteutuksessa. Ne 
kaikki ovat olleet md-matkoja. Ensimmäi-

sen Pikkurata-ajon työstimme Eskolan ky-
läyhdistyksen kanssa. Olin idean äiti ja vas-
tuu oli minulla, kuinka tapahtuma hoide-
taan onnistuneesti. Jälkeenpäin mietin, et-
tä hitto, kyllä sitä vain oli rohkea ryhtyäk-
seen niin isoihin projekteihin. Meillä oli niin 
hyvä meininki ja porukka täällä kyläläisten 
kanssa, että tämä tapahtuma ei jäänyt yh-
deksi kerraksi. 

SHS:n erikoisnäyttelyiden toteuttajana-
kin on tullut oltua, aika monta kertaa. Sit-
ten vielä sotkeuduin mukaan SHS:n toimi-
kuntiin ja hallitukseen. Olin aikanaan useita 
vuosia tarvikevälityksen hoitajana, siinä tai-
si mennä 5 vuotta.

 

P-pentue 2019.

Sari ja Lumikasteen Seita. 
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SHS:n ja Larekiin liityimme, kun teetim-
me ensimmäisen pentueen. Sitä asti olem-
me olleet jotenkin mukana koko perheen 
voimin toiminnassa. Larekin toimikunnissa 
olen ollut useita vuosia. (Hallituksessa, ra-
haston hoitajana, puheenjohtajana, sihtee-
rinä, jäsenkortiston hoitajana ja lehtitoimi-
kunnan pyörittäjänä.) Hikeä pukkaa, kun 
oikein ajattelee näitä tekemisiään.

Eiköhän tuossa nyt ollut meidän tou-
huista pintaraapaisu vuosien varrelta joku-
nen sana tiivistettynä.

Pohdinta
Mietin mistä sitä vielä kirjoittaisi. Tämä oli 
harvinaisen vaikeaa saada alulle. Aluksi 
tekstiä pursusi ja jopa karkasi liian laajalle. 
Kun ajatuksia oli niin paljon. Oli pakko kar-
sia, ettei tulisi ihan pokkarin verran teks - 
tiä. Kahvia kului, välillä huomasin vauhtiin 
päästyäni sen kahvinkin jäähtyneen. Mutta 
joku viisas joskus sanonut, että kylmä kahvi 
kaunistaa.

Jospa kerron oman näkemykseni järjes-
tötoiminnasta ja rakkaasta siperianhusky 
rodustamme (pienen pintaraapaisun).

Pyhäkolminaisuus
Siperianhusky, SHS ja Larek. Mitäpä muuta 
sitä tarvitsee. Kuulostaako helpolta ja yksin-
kertaiselta.

Siperianhusky
Meille monelle se ainoa oikea rotu, reki-
koira, työkoira. Itse katson tällä hetkellä su-
rullisin mielin ja mietteliäänä tulevaisuu-
teen. Mikä kohtalo on rodullemme. Tarkoi-
tan tällä nyt tätä pevisaan menoa kun jäl-
leen kerran siitä puhutaan. Mutta onko se 
silti se oikea tapa ”säilyttää” terve siperian-
husky. Ihan en usko tähän. Pelkoni kohdis-
tuu siihen, kuinka paljon jää meillä oikeita 
työkoiria rekisteröimättä, jos pevisaan men-
nään. Kuinka moni siirtyy tekemään sekoi-
tuksia ja sitä myöten häviää meiltä pahim-
massa tapauksessa joitakin sukulinjoja, se-
kä arvokasta materiaalia, jota sitten ei saa 
enään takaisin. Se vain on niin lopullista. 

Olen miettinyt kavereiden kanssa, tätä 
asiaa ja se todella mietityttää ja puhuttaa. 
Pentutehtailua se ei poista. 

Mietin olisiko kuitenkin jalostustoimi-
kunnan kautta mahdollisuuksia järjestää 
jäsenten tai alajärjestön kanssa kasvatta - 
ja päiviä tai luentoja rodun terveyteen liit -
tyen. Jos meillä ei ole mitään tarjota tällais-
ta, niin en ihmettele, vaikka sooloilua on. 
Mielestäni tähän olisi nyt panostettava. Teemu ja Tapani Vehmasmäki, Pikku veturin Pojat (eli urosvaljakko).

Teemu ja Tuomas REKÄ- kokeen häriköt Kannuksessa.
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Näihin tapahtumiin, jos saisi järjestettyä 
samanaikaisesti silmätarkastuksia, voisi 
saada väkeä liikkeelle.

Sitten nämä rodun REKÄ ja REK -kokeet. 
Hyviä ovat olemassa. Ongelman varmasti 
tiedämme kaikki. Meillä on liian vähän tuo-
mareita ja toimitsijoita, jotta voisimme tar-
jota tasapuolisesti mahdollisuuksia osallis-
tua kokeisiin. Askarruttaa myös se, että jos 
samat koirat osallistuvat uudelleen ja uu-
delleen REKÄ -kokeisiin, niin jääkö siinä osa 
hyvistäkin koirista saamatta mahdollisuutta 
osallistua kyseiseen koelajiin. Siis huonoa 
voi olla tässä kohtaa. Mitä asialle voisi teh-
dä. Voisiko rajoittaa koiran, REKÄ-kokee-
seen osallistumiskäyntimäärää saman kau-
den aikana? Tai onko tähän tarvetta, sekin 
on asia erikseen.

Sitten tämä REK. Tätä ei saa yleistää 
mutta jos vain nopeimmilla rodun edusta-
jilla teettäisimme pentuja (sprintti) niin  
minkä näköisiä kohta olisi meidän rodun 
edustajat? Tämän kysymyksen jätän mietit-
täväksi. 

Me ei saataisi unohtaa mitä rotumääri-
telmä kertoo siperianhuskystä ja meidän 
tulisi vaalia sitä kuten myös terveyttä rodul-
lamme.

SHS & Larek
Järjestö toiminta on tärkeää, kuten me 
kaikki tiedämme. Rotujärjestön kuin myös 

Aikaisemmat kirjoittajat:  
2009 Ulla Reinikainen ja  
Kirsi Puustinen. 2010 Team 
Ahomaa, Henrika Itäniemi,  
Maiju Suominen, Mirja 
Visuri. 2011 Pauliina Kiiski, 

Johanna Kokkonen, Piia 
Rajala. 2012 Gustav 
Hallabron, Riitta Männikkö, 
Lotta Eteläniemi, Minna 
Nurmi.  2013 Elina Koponen, 
Anna Rajasilta, Päivi Malmi- 

Välimäki, Saana Monten. 
2014 Kari Tolkkila, Kalevi 
Vainio, Hannu Rauhamaa, 
Peter Eklund.
2015 Marko Myllymäki, 
Teemu Kujanpää, Aarne 

Karjala, Mervi Karmaluoto.
2016 Tero Asula, Kirsti 
Parikka, Jaakko Pitkänen,  
Janne Venäläinen 
2017 Riikka ja Pasi Viitanen, 
Heidi Pulkkinen, Titta ja Jukka 

Laaksonen, Johanna Pelli & 
Lauri Kivioja
2018 Mäkiarvelat, Marjo 
Mäkelä, T&T Valkeavirta, 
Anni Mettalä 
2019 Jaana Wicks Näsi, 

Matti Salmi, Toni Miettinen, Laura 
Kääriäinen 
2020 Sini Paukkuri, Mari Pajas - 
koski, Krista Kanerva, Piia Isomur-
su & Juha Hyvönen 
2021 Tiina Maaninen

alajärjestön tehtävä on ohjata, edistää ro-
dun / rotujen harrastamista. Rotujärjestöllä 
on tehtävä ohjata koirajalostusta. Kuten 
myös valistaa rodun kasvattajia ja rodusta 
kiinnostuneita sekä järjestää koulutusta ro-
dun ulkomuototuomareille kuin myös koe-
tuomareille.

Tämä ei tarkoita kuitenkaan, että esim. 
SHS:n ja Larekin hallituksien jäsenet yksi-
nään järjestävät tapahtumat. He ”pyörit-
tävät” seuraa ja ohjaavat, valvovat tapah- 
tumien toteuttamista. Vaikka totuus Lare-
kin suhteen on – meidän kuviot ovat niin 
paljon pienemmät mitä SHS:n – että jos 
hallituksen jäsenet eivät ole järjestämässä 
tapahtumia, niin niitä sitten vaan ei olisi. 
Tapahtumien järjestämiseen tarvitaan mei-
tä kaikkia jäseniä, kuin myös SHS ja Larekia 
alajärjestönä.

Tapahtumien määrä antaa myös jonkin-
laisen kuvan, kuinka seurat voivat ja ovatko 
aktiivisia. Jos mitään ei tapahdu, jos ei ole 
tekijöitä, herätys meitä tarvitaan rivijäse -
net. Niitä rohkeita ihmisiä, jotka haluavat 
katsoa mihin ”minusta” on.

Jos tapahtumia on hyvin niukasti voim-
me kukin itse katsoa pikkuisen peilin nur-
kasta ja miettiä mitä / miten itse olisin voi-
nut olla mukana toteuttamassa tapahtu-
mia. Olisiko minunkin aika antaa osuuteni, 
osallistumalla tapahtumien järjestämisiin. 
Eikä sortua valittajaksi, kun mitään ei ole 
tarjolla oikeaan aikaan, paikkaan jne.

Tähän neuvoksi: Tule rohkeasti mukaan 
toimintaan, sitä kautta oppii ja avautuu 
ihan uusia näkökulmia, sekä voi löytyä uu-
sia tuttavuuksia. Ajan kanssa kokemuksia 
rikkaampana, voi sanoa tehneeni asioille 
jotain. Jospa tätä kautta seuratoimintaa  
saisimme myös vilkastumaan, sekä uusia 
jäseniä rotujärjestölle ja alajärjestölle, joita 
tarvitsemme. Ei ole järjestötoimintaa, ellei 
ole jäseniä, hallitusta jne.

Tiesitkö?
Larek on SHS:n alajärjestö. Larekin toiminta 
kirjataan vuosittain SHS:n tapahtumiksi.  
Larekin hallitus on itsenäinen ja pyrkii järjes-
tämään mahdollisuuksien mukaan tapah-
tumia. Seisinki-lehtemme, pikkujoulumme 
ja Ruuhirod-kilpailu ovat meidän tähti-
merkkimme, valitettavasti nyt on ollut usei-
ta vuosia, ettemme ole voineet syystä tai 
toisesta järjestää Ruuhirodia. Jospa vielä 
kuitenkin sen herätämme eloon ja saamme 
kaikki palaset kohdilleen tapahtuman to-
teutumiseksi.

Meillä Larekissa kilpailutoimikunnan jä-
senet ovat tehneet suunnitelmia ensikau-
den varalle ja tutustuneet maastoon, jossa 

olisi mahdollista järjestää Ruuhirod urat. 
Olemme sopineet tälle kesälle uramerkkien 
korjaus- ja uusimistalkoot. Jos vaikka ensi-
talvena tarvitsisimme näitä kilpailujen jär-
jestämisen merkeissä. Se yhdessä tekemi-
nen ei ole hullumpaa hommaa.

Kesän aikana meillä kaikilla on paljon 
muutakin valmisteluja tulevalle talvelle ja 
näin uskon kesän kuluvan nopeasti. Koete-
taan nyt nauttia tästä vuoden ajasta ja la-
data akkuja. Muistakaa myös tehdä jotain 
muutakin kuin koiriin liittyvää, vaikka se 
onkin meille suurimmalle osalle elämänta-
pa.

Leppoisaa kesää kaikille.

• Haastan seuraavaksi sinut Vuokko Liimatta.

Pikku veturin Polar. Sari valtaistuimellaan Kemin jäälinnassa.
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Hallitus toimintakausi 2020 - 2021
Puheenjohtaja
Mikko Paajanen
Kuivasmäki
040 5933 770
hallitus@siperianhusky.fi
paajanen.mikko@gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Toni  Miettinen
Sirniö
040 561 4506  
info@wolfinitys.com, wolfinitys.com 

Sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)
Oona Mäkiniemi 
Pöytyä
050 5357 023
sihteeri@siperianhusky.fi 

Muut jäsenet
Sini Honkanen 
Ivalo
044 778 8802
sini.honkanen@gmail.com, www.kareliaadventure.com

Carolina Lindström, Lahti
044 527 3685
carcki@me.com, www.northpeaks.net

Mari Lustig, Vantaa 
050 356 8068
cojootit@gmail.com

Anni Mettälä, Kuusamo
040 836 8383
lumionhuskies@gmail.com

Olli Pohjantuli, Kotka
olli.pohjantuli@pp.inet.fi
0400 559 858

Sarianna Stobin, Sipoo 
sarianna92@gmail.com
050 535 3981

Maritsa Vesalainen, Kajaani
050 353 1326
maritsa.pietikainen @ fimnet.fi

Toimihenkilöt
Taloudenhoitaja 
Kati Molander  
Lopentie 1616, 03790 Vihtijärvi
0400 532 779  
taloudenhoitaja @ siperianhusky.fi

Jäsenkortisto
Anu Parikka & Ella Pöllänen
Vehkataipale
040 7566 005
kortisto @ siperianhusky.fi

Jalostustoimikunta 
Rotu- ja pentuneuvonta, rotukirjatiedot 
Puheenjohtaja Anne Kiijärvi, Kylmälä
040 505 2386 
anne.kiijarvi @ kolumbus.fi

Jenni Hasa, Aavasaksa
050 5769 142
jhkefeus @gmail.com

Krista Kanerva, Kuusamo
040 590 8578
kristakanerva143 @ gmail.com

Marjo Vesa, Nokia
050 350 3190
marjo.vesa@gmail.com

Pentuvälitys 
Oona Mäkiniemi
oona.makiniemi @gmail.com
Ilmoitusten päivitykset
pentuvalitys @ siperianhusky.fi

Kilpailu- ja koetoimikunta
Puheenjohtaja Toni Miettinen, Sirniö 
040 561 4506 
info@wolfinitys.com,  http://wolfinitys.com

Sihteeri Tanja Rantanen, Laitila 
050 353 3910, 
tanja.rantanen22@luukku.com

Susanna Bürkland, Virenoja 
040 3301 558, 
susanna.byrkland@gmail.com, www.lumikiisan.com

Carolina Lindström, Helsinki 
044 527 3685 
carcki@me.com, www.northpeaks.net

Minna Räsänen 
miuge82@gmail.com

Sarianna Stobin, Sipoo
050 535 3981
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla: 
sarianna92@gmail.com 

Näyttelysuunnittelutoimikunta
Maritsa Vesalainen (puheenjohtaja), Kajaani
050 353 1326
maritsa.pietikainen @ fimnet.fi 
https://icesmile-s.webnode.fi/ 

Terhi Valkeavirta (sihteeri), Lusi
044 5322 336
valkeavirta.terhi@gmail.com,  

Mari Pajaskoski, Koria
050 466 2556 
mari.pajaskoski@gmail.com, www.arcticsoul.net

Anna Pöyry, Hirvensalmi
0405052185
annapoyry@outook.com

Koulutusvastaava
Mikael Bäckman, Kolari
0400 267 178
coastrunners@icloud.com

Nuorisotoiminta
Puheenjohtaja Carolina Lindström, Lahti
044 527 3685
shsnuoret@gmail.com 
carcki@me.com, http://www.northpeaks.fi

Henna-Riikka Kääriäinen, Tesjoki
040 581 5164 
hennis.soininen@gmail.com

Susanna Bürkland, Virenoja
040 3301 558 
susanna.byrkland@gmail.com, 
www.lumikiisan.com

Sarianna Stobin, Sipoo 
050 535 3981 
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla:  
sarianna92@gmail.com

Eveliina Veitonen, Vahto
044 308 4624 
eveliina.veitonen@gmail.com

Tarvikevälitys
Eveliina Veitonen 
Leinaistentie 24, 21310 Vahto
Tilaukset ja tiedustelut:
044 308 4624 ma - to klo 16 - 18, ei tekstiviestejä!
tarvikevalitys@siperianhusky.fi 
Facebook: SHS TARVIKEVÄLITYS 

Husky-tutorit, kisakummit 
(Yleis- ja kilpailuneuvonta)
Heiltä voi kysellä neuvoja kisa- ja koeasioista
• Sanna Setälä, 045 670 7314 MD-matkat (+ sprint)
sanna.korkiakoski@gmail.com, www.powerun.fi
• Matti Salmi, 050 4030 040 LD-matkat
nellimhusky@outlook.com

Internet-sivusto
Päivityspyynnöt: admin@siperianhusky.fi 
Toni  Miettinen, 040 561 4506  
info@wolfinitys.com, wolfinitys.com
Keskustelupalsta: www.siperianhusky.fi/forum/
Oona Mäkiniemi
oona.makiniemi @gmail.com

Alaosastot 
Lakeuden rekikoiraharrastajat LAREK 
Puheenjohtaja Timo Rautiainen, Kannus
046 891 4571, timo_89@suomi24.fi 
2018larek.simdif.com, facebook: Lakeuden 
rekikoiraharrastajat - Slätternas Slädhundsteam

Suomalainen siperianhusky-seura – Finska Siberian Husky-sällskapet ry.

Pankki:  Kannuksen Osuuspankki
FI20 5108 0220 0589 60  BIC OKOYFIHH

Jäsenmaksutili:  Kannuksen Osuuspankki
FI21 5108 0220 0748 50  BIC OKOYFIHH

Jäsenmaksut (kausi 2020 - 2021)
Vuosijäsen, 35 €
Ainaisjäsen, 350 €
Perhejäsen ( ei lehteä ), 15 €  
Nuorisojäsen (alle 16-vuotias,,  35 €  
sisältää leh den, ei äänioikeutta )  
Liikejäsen, 120 €

Käyttäjätunnukset SHS:n jäsensivustolle:
Salasana: rekikoira 

www.siperianhusky.fi
Facebook: Suomalainen Siperianhusky-seura – Finska Siberian Husky-sällskapet ry
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