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1 MITÄ TARVITSET KUN PENTU TULEE KOTIIN?

Koira tarvitsee oman nukkumapaikan. Se voi olla patja, peitolla vuorattu kori tai laatikko. Peti kannattaa sijoittaa alusta asti paikkaan jossa halutaan koiran viettävän yönsä. Esimerkiksi jos koiran on tarkoitus nukkua muualla kuin makuuhuoneessa, tulee
makuupaikan olla siellä alusta alkaen. Pentu saattaa ikävöidä ensimmäisinä öinä emoaan ja sisaruksiaan, tällöin on hyvä itse nukkua lähistöllä, jolloin voi silitellä ja rauhoitella ikävöivää pentua.

Ruokailua varten koira tarvitsee kaksi hyvin paikallaan pysyvää kuppia, toinen vedelle
ja toinen ruoalle. Keraamiset ja ruostumattomasta teräksestä olevat kupit ovat parempia kuin muoviset vaihtoehdot.

Ulkoilua varten tarvitaan panta sekä talutin. Alkuun kannattaa hankkia kevyt, tavallinen panta (kuristavia pantoja saa käyttää vasta kun koira on yli 6 kk, tällöin koiran
kaularanka on luutunut tarpeeksi eikä kuristavasta pannasta aiheudu enää kaularankavammoja). Tavallinen tukeva nahkahihna on paras

Leluja ja pureskeltavaa tulee olla runsaasti. Köysilelut, vinyylilelut ja pallot tulee olla
riittävän suuria, ettei koira tukehdu niihin. Pureskeltavaksi voi ostaa vuodasta tehtyjä
puruluita, possunkorvia, kuivattua naudanmahaa ja raakoja rusto- ja ydinluita. Sian,
linnun ja jäniksen kuita ei saa antaa kypsinä, ne hajoavat suolistossa teräviksi säleiksi.
Naudanluut ovat turvallisempia kypsinä.
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Koiralle vaarallisia esineitä ovat nailonsukat, narut, villasukat yms., nämä voivat aiheuttaa koiralle suolitukoksen.

2 RUOKINTA

Ruokinnalla on merkittävä osuus kasvuhäiriöiden kehityksessä ja torjunnassa, joten on
erityisen tärkeää että kasvava pentu saa laadukasta ruokaa ja sopivan määrän!

Alussa suositus on, että pentu ruokitaan neljä kertaa päivässä luovutusiästä 12 viikon
ikäiseksi. Ruokinta-ajat voisivat esimerkiksi olla klo. 6-7, 11-12, 16-17 ja 20-21.
Puolen vuoden ikäiselle riittää kaksi ateriaa päivässä. Aikuiselle koiralle vuoden iästä
eteenpäin voidaan antaa vain yksi ateria päivässä, mutta itse annamme kaksi ateriaa
päivässä, aamulla ja illalla.

Pennulle kannattaa syöttää kuivaruokaa, joka on tarkoitettu kasvavalle koiranalulle.
Hyviä kuivaruokia on esimerkiksi Belcando, Royal Canin ja Hill´s (isoille koiraroduille joiden aikuispaino on yli 25 kg).

Kuivaruokaan lisätään haaleaa vettä ja turvotetaan, kunnes ruoka on pehmeää. Lisäksi
koiralle voi antaa Neu:ta, raakaa jauhelihaa, keitettyä riisiä, raejuustoa, piimää tai viiliä. Tuoreet ruoat kannattaa antaa aina eri aterialla kuin kuiva ruoka, koska ne sulavat
eri tahtiin.

Kuivaruokaa syötettäessä pentu ei tarvitse vitamiineja eikä lisäkalkkia. Jos kuivaruokamerkkiä pitää jostain syystä vaihtaa, tulee se tehdä asteittain sekoittamalla uutta
ruokaa vanhan ruoan sekaan. Näin vältytään ripulilta.

Pennun painonkehitystä kannattaa tarkkailla jatkuvasti. Pentua on hyvä punnita viikoittain ja kirjata painonkehitys ylös. Pentu tulisi pitää kiinteänä ja solakkana, kylkiluut tulisi tuntua selvästi, mutta ei näkyä.

Lihavuus kuormittaa pennun kehittyviä luita ja niveliä, ja aliravitulla pennulla ei taas
ole riittävästi rakennusaineita kasvaakseen terveeksi aikuiseksi.
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Koiralle sopimattomia ruoka-aineita ovat:
• Sian ja linnun luut kypsennettynä
• Maito
• Suurina annoksina raa’at juurekset
• Raaka kala ja raaka kananmunan valkuainen

Koiralta kielletyt ruoka-aineet:
• Sipuli – aiheuttaa verenvuotoanemiaa
• Suklaa – aiheuttaa myrkytyksen  kuolema
• Ksylitoli – lisää insuliinieritystä, alentaa verensokeria  kuolema

Älä anna pennun juosta tai riehua tuntiin ennen ja jälkeen ruokinnan, ettei maha käänny ympäri!

Koiralla on aina oltava puhdasta vettä tarjolla!
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3 SISÄSIISTEYS

Sisäsiisteyden oppiminen on yksilöllistä ja juuri kun ajattelet että pentu on sen oppinut, vahinko yllättää. Yleensä sisäsiisteyden opettelemiseen menee parisen kuukautta.
Täytyy kuitenkin muistaa että pentu oppii pidättämään vasta reilun neljän kuukauden
ikäisenä, joten täydellisen sisäsiisteyden oppiminen vie ainakin siihen asti.

Helpottaakseen tätä aikaa, kannattaa kaikki matot kerätä pois lattioilta. Pennun on
päästävä ulos useita kertoja päivässä ja aina kun se herää, on leikkinyt tai syönyt, niin
lähdetään heti pihalle. Sanomalehtiä voi laittaa lattialle ulko-oven viereen, mutta kun
pentu kuitenkin joutuu opettelemaan tekemään tarpeensa ulos, niin miksei opeteta sitä
heti.

4 YKSIN KOTONA

Totuta pentu olemaan yksin kotona. Aloita harjoittelu tilanteesta, jolloin pentu on ulkoilutettu, väsynyt ja kylläinen. Yksinoloharjoitukset aloitetaan lyhyestä hetkestä ja
poissaoloa pidennetään vähitellen. Koiralle voi jättää leluja tai luita ettei aika käy pitkäksi.
Vältä rikkoutuvia luita, solmuluut voivat olla jopa hengenvaarallisia – tukehtumisvaara!

Pennun voi myös pienestä pitäen opettaa nukkumaan näyttelyhäkissä tai pienellä aidatulla alueella, jolloin se oppii rauhoittumaan kun muuta tekemistä ei ole.

5 HOITO

5.1 Hampaat

Hampaat alkavat vaihtua pennun ollessa n. 4-5 kk:n ikäinen. Tarkkaile hampaita, sillä
pysyvät hampaat saattavat kasvaa maitohampaiden viereen ennen kuin maitohammas
kerkeää irrota.
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Tämä vaikuttaa koiran purentaan. Tilannetta kannattaa seurata ja koittaa heilutella
maitohampaita jos ne eivät itsekseen putoa oikeiden hampaiden tieltä pois. Rokotuksilla käydessä voi myös näyttää purentaa eläinlääkärille. Useimmiten hampaat vaihtuvat kuitenkin ongelmitta.

Koiralla tulee olla leluja ja luita, joita se voi pureskella. Hampaiden vaihtuessa ikenet
kutiavat ja puruluut ovat huonekaluja huomattavasti parempi vaihtoehto.

5.2 Turkki

Valkoisenpaimenkoiran turkki on helppohoitoinen joten harjaaminen silloin tällöin
riittää mainiosti. Karvanlähtöaikaan turkki on hyvä harjata päivittäin.

Koiraa ei tarvitse pestä kuin vain silloin kun se on likainen. Liian usein shampoolla
pestäessä turkin oma rasvakerros kärsii. Toki kurakeleillä jalkoja ja mahanalustaa voi
huuhdella tarvittaessa.

Näyttelyyn mentäessä koiran turkki pitäisi pestä 1-2 viikkoa aikaisemmin, ettei turkki
ole liian pehmeä pesun jäljiltä.

Valkoisille koirille on omat shampoonsa. Suositeltavaa on käyttää vain lemmikkikaupasta saatavia tuotteita. Hyviksi todettuja merkkejä ovat esimerkiksi Isle Of Dogs
shampoot ja hoitoaineet, Pet Silk:n ja Groomers:n Midnight White.

Pesun jälkeen koira tulee kuivata aina föönillä. Jos koira on kova uimaan, myös uimisen välillä kannattaa kuivata föönillä, ettei tule ihosairauksia.

Korvien puhtautta tulee seurata säännöllisesti. Liiallista puhdistusta tulee välttää, etteivät korvat ärsyyntyisi. Tarvittaessa korvat voi puhdistaa vanulapulla ja korvanpuhdistusaineella.
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5.3 Kynnet

Pennun kynnet leikataan terävillä kynsisaksilla kerran viikossa. Aikuisena kun koiralla
on enemmän painoa, kynnet kuluvat enemmän ja silloin riittää 2xkk.

Pentu todennäköisesti vastustaa kynsien leikkuuta, mutta toimenpide tulee viedä loppuun asti rauhallisesti välittämättä huudosta ja vastustelusta. Kun pentu on syönyt tai
väsynyt, leikkaaminen onnistuu todennäköisesti helpommin. Muista kehua ja rauhoitella pentua leikatessasi.

Kynsien leikkaamisessa on syytä olla tarkkana, ettei leikkaa verisuoneen. Jos vahingossa leikkaat verisuoneen, älä hätäänny. Älä ole huomaavinasi vaan jatka leikkaamista kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tällöin pentu ei kiinnitä vahinkoon huomiota ja
rupea pelkäämään toimenpidettä. Apteekista saa nestemäistä laastaria jota voi suihkuttaa kynteen.
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6 LIIKUNTA

Liikunnalla on suuri merkitys pennun terveen kehityksen kannalta ja tärkein liikuntamuoto on leikkiminen. Pentu tarvitsee liikuntaa ja kaikenlaista toimintaa, mutta sen on
tapahduttava pennun omilla ehdoilla.

Juoksu- ja pyörälenkitys tai hyppyyttäminen ovat liian raskaita kasvavalle koiralle ja
tällainen toiminta voi aiheuttaa vakavia ongelmia luustonkehityksessä.

Parasta liikuntaa pennulle on vapaana juokseminen metsässä. Tällainen omaehtoinen
liikunta epätasaisessa maastossa on luiden ja lihaksien terveen kasvamisen kannalta
erittäin tärkeää.

Vapaana liikkuessaan pentu osaa itse säännöstellä voimavaransa. Vuoden iän jälkeen
kun koira on täysikasvuinen, voi nuorta koiraa alkaa rasittamaan fyysisesti.

Alle vuoden ikäistä pentua ei saa rasittaa ruumiillisesti!

Ulkoiluta pentua mahdollisimman paljon vapaana turvallisessa ympäristössä. Totuta
pentu siihen, että sen kuuluu pitää yhteyttä sinuun eikä päinvastoin. Näin saat opetettua koiran kontaktinhaluiseksi ja tulevaisuudessa koiran kouluttaminen on helpompaa.
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7 TERVEYDENHOITO JA SAIRAUDET

7.1 Yleistä

Pentu kannattaa alusta asti totuttaa siihen, että sitä käsitellään, sen korvia ja hampaita
tutkitaan, kynsiä leikataan ja mahdolliset haavat hoidetaan ja puhdistetaan.

Muista aina palkita pentu tällaisen käsittelyn jälkeen.

Koira voi myös saada ulkoloisia, esimerkiksi kirppuja tai täitä ja tähän ongelmaan
löytyy apteekilta ja eläinlääkäriltä monta eri hoitoainevaihtoehtoa. Mm. Frontlinesumutetta sekä Expot- liuosta joita saa ostettua apteekista ilman reseptiä.

Hajuaistia huonontava nenäpunkki voi myös tarttua toisesta koirasta ja tämän loisen
takia joutuu yleensä käymään eläinlääkärin vastaanotolla.

Narttupentu saa todella helposti virtsaputkentulehduksen jos joutuu istuskelemaan
kylmällä maalla, ja tämä vaiva tuppaa uusiutumaan aina vain helpommin.

Silmätulehdus tarttuu helposti toisista koirista ja ympäristöstä, nämä kumpikin vaativat eläinlääkärillä käyntiä!

Särkylääkkeistä koiralle saa antaa Disperiniä ja Ketorinia (Buranaa ja Aspirinia ei saa
koiralle antaa).

Ensiapulaukku on hyvä olla aina mukana kun lähdetään lenkille metsään tai metsästysreissulle. Siellä olisi hyvä olla kyypakkaus, sideharsoa, desinfiointiainetta (esim. Betadine), pumpulia, särkylääkettä ja jotain teippiä millä saa siteen sidottua.

Paljon kesällä uivalle nuorelle koiralle voi helposti tulla johonkin kohtaan ihoa hotspot eli ns. märkärupi. Hotspotin saa yleensä taltutettua ajamalla karvat pois ruven ympäriltä ja puhdistamalla sen desinfiointiaineella useamman kerran päivässä. Tämän
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takia voi joutua käymään myös eläinlääkärissä, jos se leviää tai ei meinaa parantua.
Onneksi tämä on yleensä vain nuorten, alle 2-vuotiaiden koirien vaiva.

Perinnöllisten sairauksien ja kasvuhäiriöiden selvittämiseksi noin puolitoistavuotiaalta
valkoiselta paimenkoiralta on hyvä kuvauttaa lonkat, kyynärpäät ja selkä.

Myös silmät tulisi tarkastaa jossain vaiheessa.

Jalostukseen käytettävillä koirilla nämä ovat välttämättömät tehdä!

7.2 Madotukset

Koira madotetaan viikkoa ennen rokotuksia (rokotteet eivät tehoa kunnolla mikäli
koiralla on matoja). Lisäksi koira madotetaan 2x vuodessa, alkukeväästä ja loppusyksystä.

Vaihtele silloin tällöin matolääkemerkkiä.

Muutamia matolääkevaihtoehtoja:

• Canex (perusmatolääke suolinkaisiin ja hakamatoihin, kerta-annos, helppo antaa
pennulle)

• Flubenol (laajatehoinen, tahna, maksan makuinen purutabletti, annetaan 3 päivänä
peräkkäin)

• Axilur (laajatehoinen, tabletti, annetaan 3 päivänä peräkkäin)

• Drontal comp. (laajatehoinen, tabletti, kerta-annos, 35 kg/ 1 tbl)
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7.3 Rokotukset

12 viikon ikäisenä pentu rokotetaan ensimmäisen kerran. Rokotus sisältää penikkatauti + parvovirus + tarttuva maksatulehdus + kennelyskä- rokotteet.

16 viikon ikäisenä pennulle annetaan edellisten rokotteiden tehosterokotus. Tässä yhteydessä pennulle otetaan lisäksi myös rabies-rokotus.

Seuraava rokotus on perusrokotus + rabies vuoden päästä edellisestä rokotuksesta.
Rokotusten täytyy olla voimassa, jos koiran kanssa aiotaan osallistua tapahtumiin
(esim. kokeisiin ja näyttelyihin).

Tarkista voimassa olevat rokotusmääräykset Kennelliiton sivuilta tai eläinlääkäriltäsi!

8 VALKOISELLAPAIMENKOIRALLA ESIINTYVIÄ VIKOJA JA
SAIRAUKSIA

8.1 Korvatulehdus

Alkavan korvatulehduksen voi ehkäistä huolehtimalla koiran korvien säännöllisestä
puhdistamisesta tarkoitukseen sopivalla valmisteella. Mikäli korvat kutisevat voimakkaasti, punoittavat ja niissä on runsaasti eritettä, on käynti eläinlääkärillä paikallaan.
Korvatulehduksen voi aiheuttaa kosteus (uiminen), korvaan joutunut roska (esim. heinänsiemen) tai yliherkkyys jollekin ruoka-aineelle tms.

8.2 Kutina ja ihottumat

Kutina voi johtua ulkoloisten lisäksi allergiasta jollekin ruoka- tai muulle aineelle.
Myös liian vähäinen rasvahappojen saanti voi aiheuttaa ihon kuivumista ja kutinaa.
Samoin koira voi oireilla stressiin rapsuttamalla runsaasti. Stressiä voivat aiheuttaa
joko liian vähäinen tai liian runsas virikkeiden saanti. Tietyn kohdan jatkuva "kirpu-
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tus" voi kertoa myös kivuista, koiralla voi olla kasvukipuja tai vaikkapa lonkkavika.
Joskus kutina liittyy hormoneihin. Tällöin narttu voi oireilla aina kiimakierron tietyssä
vaiheessa.

Allergiat voivat ilmetä myös ihottumina. Mikäli koiralla epäillään allergiaa, täytyy
allergian aiheuttaja pyrkiä poistamaan. Valitettavasti tämä ei aina ole helppoa; allergian aiheuttajaa ei aina saada selville tai ko. ainetta on mahdoton poistaa kokonaan
(esim. siitepöly, huonepöly).

Valkoiselle paimenkoirallekin on melko tyypillinen ns. hot spot- ihottuma (märkäinen
ihotulehdus), jonka voi aiheuttaa tiheän turkin alle muhimaan jäänyt kosteus (uiminen). Kotihoitona riittää ko. kohdan karvojen leikkaaminen ja puhdistus antiaseptisella
aineella. Mikäli ihottuma on levinnyt runsaasti, silloin on lääkekuuri tarpeen.

8.3 Silmäsairaudet

Silmien rähmimistä ja tulehtumista voivat aiheuttaa pöly ja roskat, jotka voi poistaa
veteen kostutetulla pumpulilla. Rodussa esiintyy pannus- niminen silmäsairaus (krooninen sarveiskalvonmuutos), joka hoitamattomana johtaa koiran sokeutumiseen. Hoito
ei ole vaikeaa (silmätipat), mutta sitä on jatkettava koko koiran eliniän.

8.4 Ripuli

Pienen pennun pitkään kestävä ripuli on aina vaarallinen, koska pentu voi kuivua.
Myös vaarallisten tartuntatautien oireena voi olla ripuli. Yleensä syy on kuitenkin ruokavalion muutos tai stressi (uuteen kotiin tulo, autoilu). Ruokavalion muutokset tuleekin toteuttaa hitaasti. Koiralle voi myös antaa esim. Tehobakt- valmistetta tai maitohappokapseleita jo ennaltaehkäisevästi. Ripuloivan koiran juomaveteen voi sekoittaa
Nutrisal- valmistetta, joka pitää suola-sokeritasapainon kunnossa. Valmistetta voi
käyttää myös kuumina kesäpäivinä ja vaikka kisamatkoilla.
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8.5 Ummetus

Ummetus aiheutuu yleensä silloin, kun koira on syönyt jotain huonosti sulavaa, joka
on jäänyt suoleen (esim. luun- tai keppienkappaleet). Parafiiniöljy voi auttaa, mutta
mikäli tukkeuman syy ei poistu, on tilanne vaarallinen ja jopa leikkausta vaativa. Pikkupennut voivat syödä mitä merkillisimpiä esineitä (pallot, sukkahousut jne.), jotka
sitten tukkivat suoliston.

Virtsatietulehdukset, narttupennun emätintulehdukset ja urosten esinahan tulehdukset
paranevat lievänä itsestään, mutta oireiden jatkuessa vaativat lääkitystä. Virtsakiteet ja
-kivet vaativat tutkimista, jotta sopiva ruokavalio löytyisi. Kiviä voi myös joutua leikkaamaan pois.

8.6 Oksentelu

Pennulla on usein matkapahoinvointia, jota voi ehkäistä totuttamalla pentua autoiluun
vähitellen. Myös lääkityksestä on saatu hyviä kokemuksia. Pentua ei saisi syöttää juuri
ennen autoilua. Yleensä matkapahoinvointi jää pois koiran vanhetessa. Myös heinän,
keppien tms. syöminen tai pitkään tyhjällä mahalla oleminen (ilmenee useimmiten
aamulla) voivat aiheuttaa oksentelua.

Jos oksennus on keltaista
vaahtoa, kyseessä on silloin
"sapen" oksentelu ja vatsalaukku huutaa pennulle
ruokaa.

Myös tapaturmiin, hyönteisten pistoihin, kyyn puremaan ja erilaisiin myrkytyksiin täytyy varautua.
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9 HARVINAISEMPIA SAIRAUKSIA

9.1 Mahalaukun kiertymä

Mahalaukun kiertymä on kiireellistä hoitoa vaativa sairaus, hoitamatta se johtaa koiran
kuolemaan. Oireina ovat mahan voimakas turpoaminen toispuoleisesti kaasujen muodostumisen johdosta sekä hengitysvaikeudet.

9.2 Haiman vajaatoiminta ("haimavika")

Haiman vajaatoiminnalla on jonkinlainen perinnöllinen tausta. Sairas koira on hyvin
nälkäinen, mutta se vain laihtuu, koska se ei pysty käyttämään ravinnon rasvoja hyväkseen. Koira ulostaa runsaasti rasvapitoista ja pahanhajuista ulostetta. Hoito on elinikäinen lääkitys ja/tai raaka haima ruoan yhteydessä.

9.3 Hemofilia A eli verenvuototauti

Tämä on perinnöllinen sairaus, jota esiintyy vain uroksilla. Nartut voivat olla taudin
kantajia. Euroopassa ja USA:ssa on tavattu joitakin tapauksia.

9.4 Epilepsia

Taudilla voi olla perinnöllistä taustaa tai kohtausten syynä voi olla esim. synnytysvaurio.
Epilepsiasta asiallista tietoa Minna Mennan kertomana
http://www.vetcare.fi/index.php?id=280

Kaikilla Valkoisilla paimenkoirillakin on yli 400 geenivirhe mahdollisuutta. Joten on
aina varauduttava siihen, että koiralle voi puhjeta jotain geeneissä piilossa olevia
sairauksia. Toivon että tiedostat asian jo koiraa hankkiessa!
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9.5 Kasvaimet

Kasvaimet voivat olla vaarattomia rasva- tai nestepatteja (yleisiä) tai pahanlaatuisia ja
kuolemaan johtavia. Leikkaamattomille nartuille tulee vanhemmiten usein nisäkasvaimia, jotka kuitenkin yleensä ovat hyvänlaatuisia. Syöpä on kuitenkin monen vanhan koiran lopullinen kuolinsyy. Valkoinenpaimenkoira on vielä toistaiseksi niin nuori
rotu, että Suomessa ei ole tilastoituna ainakaan useita tapauksia.

9.6 Sydänviat

Koiralla voi olla jokin lievä tai vakava sydämen synnynnäinen rakenne- tai toimintavika. Lisäksi vanhemmiten koira voi sairastua sydämen vajaatoimintaan

Koirasi terveydentilan paras tarkkailija olet sinä itse!

10 LOISET

Runsas määrä sisäloisia aiheuttaa pennun laihtumista, kiillotonta karvaa, ripulia ja
pennun kasvu voi häiriintyä. Mikäli normaali loishäätö ei auta, on tutkittava mitä loisia koiralla on ja hoidettava ne pois. Pitämällä loiset kurissa riittävillä loishäädöillä on
ongelma normaalisti helppo ehkäistä.

Ulkoloiset (täit, kirput) aiheuttavat yleensä kutinaa. Niistä pääsee eroon loisshampoilla
tai eläinlääkärin antamalla pistoksella (silti lisäksi koti on pestävä loisshampoolla).
Nenäpunkista (oireena niiskutus, koira vetää ilmaa nenäänsä) pääsee myös eroon
eläinlääkärin antamalla pistoksella.

Punkit eli puutiaiset kiinnittyvät ihoon ja kasvavat moninkertaisiksi verta imemällä.
Ne voivat purressaan ja verta imiessään levittää monenlaisia sairauksia (esim. borrelioosi), joten puutiainen pitäisi poistaa mahdollisimman pian. Tarkoitukseen on olemassa punkkipihtejä ja -kyniä. Punkkien kiinnittymisen ehkäisyyn on myös erilaisia keinoja, esim. yrttipanta tai tarkoitukseen sopivat valeluliuokset, joita saa apteekista tai
eläinlääkäriltä.
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11 LUUSTON JA NIVELTEN ONGELMAT

Panosteiitti eli luutulehdus voi olla kasvavilla valkoisilla paimenkoirilla melkoinen
ongelma. Se aiheuttaa ontumista, joka voi siirtyä jalasta toiseen. Vaiva paranee ajan
kanssa itsestään 1-2 vuoden ikään mennessä. Vaivan syytä ei varmasti tiedetä, eikä
hoitoakaan ole. Tietenkään ontuvaa koiraa ei saa liiaksi rasittaa, liikunnan on oltava
kohtuullista. Samalla on huomioitava, ettei koiran paino pääse nousemaan.

Kyynärnivelten kasvuhäiriöt voivat aiheuttaa voimakasta kipua ja ontumista. Kasvuhäiriö on yleensä lievä ja ontuminen yleensä vain vähäistä ja kasvuaikaan tai vanhuuteen liittyvää. Vaikea kyynärnivelten kasvuhäiriö haittaa koiran elämää paljon ja
yleensä estää harrastamisen ja jopa lenkkeilyn. Sairauteen ei ole hoitoa, leikkausta
lukuun ottamatta, joten sen ehkäisy ravinnon ja järkevän liikunnan muodossa on tärkeää. Valkoisellapaimenkoiralla kyynärpäitä kuvataan enenevissä määrin. Suurin osa
koirista on ollut terveitä. Kuvaustulokset ilmoitetaan numeroin; aste 0 = terve, 1 =
lievät muutokset, 2 = kohtuulliset muutokset ja 3 = vaikeat muutokset.

11.1 Lonkkanivelen kasvuhäiriöt

Lonkkanivelen pää tai lonkkamaljat voivat olla niin pahoin epämuodostuneet, että
koiralla on voimakkaita kipuja jo kasvuaikana. Yleensä kuitenkin vauriot ovat niin
lieviä etteivät ne haittaa koiran elämää millään tavalla ennen vanhuutta. Kuvaustulokset ilmoitetaan kirjaimin; A = terve, B = lähes terve/rajatapaus, C = lievä, D = keskivaikea ja E = vaikea lonkkavika.

11.2 Muut nivelten kasvuhäiriöt

Kasvuhäiriöitä voi esiintyä myös muissakin nivelissä, esim. olka- tai polvinivelessä.

11.3 Selkäsairaudet

Selkäsairauksia on monia erilaisia. Pahimmillaan sairaus voi invalidisoida koiran täysin. Osa sairauksista voi olla synnynnäisiä, mutta monet sairaudet voidaan ehkäistä
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pitämällä koira lihaksikkaana, hoikkana ja muistamalla huolellinen lämmittely ennen
rasittavaa suoritusta (hypyt, vedätys, suojelu ym.).

12 TARTTUVAT TAUDIT (JOITA VASTAAN SUOMESSA ROKOTETAAN)

12.1 Rabies

Rabiesrokotus annetaan noin neljän kuukauden iässä ja se uusitaan ensimmäisellä kerralla vuoden kuluttua ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Jos koira halutaan viedä näyttelyihin Ruotsiin
tai Norjaan on rabiesrokotus annettava vuoden välein. Passia
varten eläinlääkäri ottaa vasta-ainetestin.

12.2 Parvovirusinfektio

Tämä voi aiheuttaa rokottamattomilla pikkupennuilla voimakasta ripulia ja oksentelua,
väsymystä ja kuumetta. Myös sydänlihas- tai suolistotulehdus on vaarana. Isommilla
pennuilla ja aikuisilla koirilla se menee yleensä ohi pienin oirein tai oireitta. Tätä
esiintyy Suomessa jonkin verran.

12.3 Penikkatauti

Tämä voi oireilla eriasteisesti ja eritavoin; kuumetta, yskää, sierainvuotoa, oksentelua,
ripulia ja kouristuksia. Penikkatauti voi johtaa koiran kuolemaan. Tätä esiintyy Suomessa, mutta se on aika harvinainen.

12.4 Kennelyskä

Kennelyskän oireet vaihtelevat lievästä nuhasta pahaan yskään. Tätä esiintyy Suomessa jonkin verran.
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13 KASVATUS JA PERUSKOULUTUS

Pennun kasvatus on syytä aloittaa heti kun pentu saapuu uuteen kotiin. Omistajien on
hyvä sopia ennen pennun saapumista mitä koira saa tehdä ja mitä ei, esimerkiksi jos
koiraa ei haluta sohvalle, ei sitä tule sinne ottaa (edes pienenä vähäksi aikaa). Kaikessa
tulee olla johdonmukainen.

Käsien ja esineiden pureskelua ei tule sallia missään vaiheessa. Parempi on vaihtaa
kielletty esine koiran omaan leluun ja yrittää saada koira kiinnostumaan jostain muusta.

Suhteen luominen on kaiken A ja O jotta pentu oppii luottamaan ohjaajaansa. Varmat
ja rauhalliset otteet on syytä muistaa pentua käsitellessä. Kun pentu luottaa ohjaajaansa, on sitä helpompi ryhtyä sosiaalistamaan ja kouluttamaan. Näin saat koulutettua
yhteiskuntakelpoisen valkoisenpaimenkoiran.

Ilman 100 %:sta luoksetuloa ei koiran kanssa pysty aloittamaan mitään harrastusta!
Luoksetulo onkin koirasi henkivakuutus.

Koiralle voi opettaa johtajuutta pienillä asioilla, esimerkiksi ulkoa tullessa komennetaan joko istumaan tai seisomaan ja odottamaan kunnes tassut on pyyhitty ja päästetään se sisään vasta ”vapaa” komennolla ihmisen jälkeen. Ennen luvan antamista voi
tavoitella katsekontaktia, eli pentua katsomaan silmiin. Erilaiset leikit ja temppujen
opettaminen parantavat koiran ja omistajan välistä kontaktia.

Pennulle kannattaa pikkuhiljaa alkaa opettamaan erilaisia asioita. Tärkeimmät niistä
ovat luoksetulo ja istuminen.

Parhaiten luoksetulon alkeet ja istumisen saa opetettua ruokailun yhteydessä. Syömään
kutsutaan kutsulla ja istumaan opetetaan niin, että ruokakuppia pidetään koiran pään
yläpuolella ja ”ohjataan” koira istumaan sanoen ”istu”. Kuppi annetaan palkkioksia ja
vapautetaan koira sanomalla ”vapaa”. Kun koira oppii tämän, voidaan alkaa opettelemaan paikallaan pysymistä antaen koiran vähän aikaa odottaa lupaa syömiselle.
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Näin pystytään koiralle opettamaan myös kontaktinottamista joka helpottaa myöhempää koulutusta.
Täytyy muistaa että pentu ei jaksa keskittyä pitkiä aikoja, joten sen ”koulutusten” tulee
olla lyhyitä.

Kasvatuksessa kannattaa aina palkita oikeaa käytöstä ja jättää mahdollisuuksien mukaan väärä huomioimatta. Rankaisusta koira harvoin oppii, päinvastoin rangaistus
saattaa vahvistaa ei-toivottua käytöstä. Tietysti jokaista koiraa joutuu joskus ojentamaan, on vain löydettävä jokaiselle koiralle kohtuullinen ja toimiva tapa. Toiselle riittää äänen voimakkuus ja sävy, toista saattaa joutua tarttumaan niskasta joka osoittaa
että nyt on toteltava.

Saalisviettiharjoitukset voi aloittaa esimerkiksi sukalla johon on kiinnitetty naru. Sukka liikkuu siten hiiren tavoin lattialla/nurmikolla, kun pentu ottaa otteensa saaliistaan
tulee sen käyttäytymistä vahvistaa. Vähitellen pentu oppii myös tappelemaan saaliistaan; oikea-aikainen vahvistaminen on tärkeää. Pennun täytyy itse tehdä töitä saadakseen saaliin kiinni, eli sitä ei saa tyrkätä pennun suuhun.
Omaan yhdistykseen kannattaa liittyä mahdollisimman pikaisesti ja lähteä mukaan
koulutuskentälle!

Jokainen koira on yksilö, jotka kehittyvät ja oppivat eri tahtiin. Ei pidä menettää toivoaan vaikka koulutuksessa naapurikoirakko olisikin edistyneempi. Toiset oppivat
hitaammin kuin toiset.
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14 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

• Kennelliitto: www.kennelliitto.fi
• Valkoinenpaimenkoira ry.: www.valkoinenpaimenkoirayhdistys.net
• Suomen Seurakoirayhdistys: www.suomenseurakoirayhdistys.fi
• Suomen Palveluskoiraliitto: www.palveluskoiraliitto.fi

ONNEA YHTEISELLE MATKALLEMME!

Muistathan, että haluan kuulla kasvattieni kuulumisia niin myötä- kuin vastamäessäkin. Puh.0405836196 tai maaritsal@gmail.com

Terveisin Joulumaan kennel, Maarit ja Jukka
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15 ROTUMÄÄRITELMÄ

Ryhmä: 1
FCI:n numero: 347
Hyväksytty: FCI 18.12.2002
SKL-FKK 19.8.2003

VALKOINENPAIMENKOIRA
(WEISSER SCHWEIZER SCHÄFERHUND)

Alkuperämaa: Sveitsi

KÄYTTÖTARKOITUS: Seura- ja perhekoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimen
koirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.
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LYHYT HISTORIAOSUUS: USA:ssa ja Kanadassa valkoiset saksanpaimenkoirat
ovat vähitellen eriytyneet omaksi rodukseen. Rodun ensimmäiset yksilöt
tuotiin Sveitsiin 1970-luvun alkupuolella. Amerikkalaista 5.3.1966 syntynyttä
Lobo-nimistä urosta pidetään siellä rodun kantaisänä. Tämän Sveitsin rotukirjaan
(LOSH) rekisteröidyn uroksen jälkeläiset lisäsivät vähitellen eurooppalaista kantaa
yhdessä USA:sta ja Kanadasta tuotujen valkoisten saksanpaimenkoirien kanssa.
Nykyisin Euroopassa on runsaasti valkoisiapaimenkoiria, jotka ovat olleet puhdasrotuisia jo useiden sukupolvien ajan. Vuoden 1991 kesäkuusta lähtien ne on rekisteröity
Sveitsissä omana rotunaan.

YLEISVAIKUTELMA: Voimakas, lihaksikas, keskikokoinen ja suorakaiteen muotoinen valkoinen paimenkoira, jolla on pystyt korvat, kaksinkertainen keskipitkä tai pitkä karvapeite, keskivahva luusto sekä tyylikkäät ja tasapainoiset rungon ääriviivat.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kohtalaisen pitkä suorakaiteen muoto; rungon
pituuden suhde säkäkorkeuteen (mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen) on
12:10. Etäisyys otsapenkereestä kirsuun on hieman suurempi kuin otsapenkereestä
niskakyhmyyn.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa ja tasapainoinen luonne, tarkkaavainen ja
helposti koulutettava, palvelualtis. Ystävällinen ja vaatimaton. Isäntäänsä
kiintynyt ja sosiaalinen, minkä ansiosta sopeutuu erinomaisesti erilaisiin tilanteisiin.
Ei koskaan pelokas eikä aiheettomasti vihainen. Iloinen ja oppivainen työ- ja
harrastuskoira, joka soveltuu koulutettavaksi erilaisiin tehtäviin.
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PÄÄ:
KALLO-OSA:
Voimakas, kuiva, hienopiirteinen ja suhteessa runkoon. Ylhäältä ja sivulta katsottuna
pää on kiilanmuotoinen. Kuonon ja kallon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Kallo: Vain hieman pyöristynyt; otsauurre on juuri havaittavissa.
Otsapenger: Vähäinen mutta selvästi erottuva.

KUONO-OSA:
Kirsu: Keskisuuri ja mieluiten musta; lumikirsu ja haalistunut kirsu hyväksytään.
Kuono: Vahva ja kalloon nähden verrattain pitkä. Kuononselkä ja kuonon alalinja
ovat suorat ja lähentyvät hieman toisiaan kirsua kohti.
Huulet: Kuivat, tiiviisti sulkeutuvat ja mahdollisimman mustat.
Leuat / hampaat: Voimakas ja täysihampainen leikkaava purenta. Hampaiden tulee
olla kohtisuorassa leukoihin nähden.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinoasentoiset ja väriltään ruskeasta tummanruskeaan. Tiiviit silmäluomet, jotka ovat mieluiten mustareunaiset.
Korvat: Pystyt ja korkealle kiinnittyneet, yhdensuuntaiset ja eteenpäin suuntautuneet;
pitkänomaisen, kärjestään hieman pyöristyneen kolmion muotoiset.

KAULA: Keskipitkä ja lihaksikas, tasapainoisesti runkoon liittyvä, ei löysää kaulanahkaa. Tyylikkäästi kaartuva niskalinja alkaa melko korkea-asentoisesta päästä
ja jatkuu säkään.

RUNKO:
Ylälinja: Vahva, lihaksikas ja keskipitkä.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Vaakasuora ja kiinteä.
Lanne: Voimakaslihaksinen.
Lantio: Pitkä ja keskileveä, hännäntyveä kohti loivasti laskeva.
Rintakehä: Ei liian leveä, syvä, kyynärpäiden tasolle ulottuva, syvyydeltään noin
puolet säkäkorkeudesta, pitkä ja muodoltaan soikea. Eturinta on selvästi erottuva.
Alalinja ja vatsa: Kupeet hoikat ja tiiviit, vatsaviiva hieman kohoava.
HÄNTÄ: Sapelinmuotoinen ja kauttaaltaan tuuheakarvainen, kärkeä kohti kapeneva,
melko alas kiinnittynyt ja vähintään kintereisiin ulottuva. Koiran ollessa rauhallinen
häntä riippuu suorana tai on kärjestään sapelimaisesti hieman kaartunut, liikkeessä se
kohoaa, ei kuitenkaan koskaan selkälinjan yläpuolelle.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaat, jänteikkäät ja luustoltaan keskivahvat. Eturaajat
ovat edestä katsottuna suorat ja kohtuullisen leveäasentoiset, sivulta katsottuna
hyvin kulmautuneet.
Lavat: Lapaluut ovat pitkät, viistot ja olkavarteen nähden hyvin kulmautuneet.
Lapa on kauttaaltaan lihaksikas.
Olkavarret: Riittävän pitkät, voimakaslihaksiset.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Pitkät, suorat ja jänteikkäät.
Välikämmenet: Kiinteät ja vain hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet. Päkiät ovat kiinteät,
kestävät ja mustat, kynnet mieluiten tummat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaat, jänteikkäät ja luustoltaan keskivahvat. Takaraajat
ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, kohtuullisen leveäasentoiset; sivulta
katsottuna hyvin kulmautuneet.
Reidet: Keskipitkät ja voimakaslihaksiset.
Polvet: Riittävästi kulmautuneet.
Sääret: Keskipitkät ja viistot. Luusto on vahva ja lihakset voimakkaat.
Kintereet: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Keskipitkät, suorat ja jänteikkäät.
Takakäpälät: Soikeat; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet. Päkiät ovat
kiinteät, kestävät ja mustat, kynnet mieluiten tummat. Hieman pitemmät kuin etukäpälät.
LIIKKEET: Tasapainoisen rytmikkäät, vapaat ja kestävät. Eturaajojen askel on
pitkä ja takaraajoissa voimakas työntö. Ravi on maatavoittavaa ja vaivatonta.

Kennel Joulumaan – pentuopas

24

NAHKA: Poimuton ja tummapigmenttinen.
KARVAPEITE
Karva:
Keskipitkä karva: Tiheä, rungonmyötäinen kaksinkertainen karvapeite; runsasta
aluskarvaa peittää kova, suora peitinkarva. Pään etuosassa, korvissa ja raajojen
etuosassa karva on lyhyempää, kaulassa ja raajojen takaosassa hieman pitempää.
Hieman laineikas, mutta kuitenkin kova karva on sallittu.
Pitkä karva: Tiheä, rungonmyötäinen kaksinkertainen karvapeite; runsasta aluskarvaa
peittää kova, suora peitinkarva. Pään etuosassa, korvissa ja raajojen etuosassa
karva on lyhyempää; kaulassa karva muodostaa selvän kauluksen ja raajojen takaosassa housut, hännän karva on tuuheaa. Karva ei saa olla liioitellun pitkää. Hieman laineikas, mutta kuitenkin kova karva on sallittu.
Väri: Valkoinen.

KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 58–66 cm, nartut 53–61 cm.
Paino: Urokset noin 30–40 kg, nartut noin 25–35 kg.
Oikeantyyppisillä koirilla annetun säkäkorkeuden lievä ylitys tai alitus ei ole hylkäävä
virhe.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
• Vähäinen kellertävä tai kellanruskea sävy korvien kärjissä, selässä ja hännän
yläpuolella.
• Osittainen pigmentin puute tai kirjavuus kirsussa, huulissa ja silmäluomissa.
• Kannukset, lukuun ottamatta maita, missä niiden poistaminen on laissa kielletty.
Huom. Suomessa typistyskielto.

VAKAVAT VIRHEET:
• Raskas yleisvaikutelma, liian lyhyt runko (neliömäisyys).
• Puutteellinen sukupuolileima.
• Useamman kuin kahden P1-hampaan puuttuminen (M3-hampaita ei huomioida).
• Luppa-, puolipystyt- tai velttokärkiset korvat.
• Voimakkaasti laskeva selkälinja.
• Renkaaksi kiertyvä, selän päälle nouseva häntä, ns. paimenkoukku, häntämutka.
• Pehmeä, silkkimäinen peitinkarva, villava, kihara tai pörheä karvapeite; selvä
pitkäkarvaisuus ilman aluskarvaa.
• Selvä kellertävä tai ruskeasävyinen väritys korvien kärjessä, selässä ja hännässä.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus.
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
• Pelokkuus, hermostuneisuus, aggressiivisuus tai tarmoton käyttäytyminen.
• Toinen tai molemmat silmät siniset; ulkonevat silmät.
• Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium).
• Yläpurenta, alapurenta, vinopurenta.
• Täydellinen pigmentinpuute kirsussa, huulissa, silmäluomissa, ihossa tai
päkiöissä.
• Albinismi.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.
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