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Yleistä 
Parson russellinterriereillä tavataan kolmenlaista karvan laatua: sileä, puolikarkea ja 
karkea. Sileä turkki on varmasti kaikkein helppo hoitoisin. Se ei tarvitse kuin pesun silloin 
tällöin, mutta tämän karvamuunnoksen vaivana on kaksi kertaa vuodessa tuleva 
karvanlähtö. Vanhan karvan irtoamista voi edesauttaa harjaamalla koiraa päivittäin, tällöin 
vähennetään myös irtokarvojen määrää kotona. Näyttelyä varten sileäkarvainenkin parsoni 
trimmataan. Siltä siistitään pisimmät karvat leikkaamalla pois rinnasta ja hännästä. 
Uroskoirilla on myös hyvä pitää aina puhtaana ja lyhyenä peniksen karvat. Sileäkarvainen 
parsoni pestään noin viikkoa ennen näyttelyä.  
 
Karkea- ja puolikarkea turkki tarvitsee säännöllisin väliajoin tapahtuvan trimmauksen. 
Trimmaus suoritetaan sormin pääasiassa nyppimällä. Myös karkea- ja puolikarkeaturkisilla 
parsoneilla on pari kertaa vuodessa karvanlähtöaika, mutta niistä ei lähde niin paljon 
karvaa kuin sileäkarvaisesta, vaan turkki on poistettava trimmauksen avulla, jotta saadaan 
uusi turkki kasvamaan tilalle.  
 
Parson on hyvä siistiä noin kahta viikkoa ennen näyttelyä ja pestä noin viikkoa ennen 
näyttelyä. Kotikoiralle (puolikarkea & karkea) riittää 2 nyppimiskertaa vuodessa, 
näyttelyissä käyvä parsoni tarvitsee kahdesta neljään trimmausta vuodessa. 
 
Ennen trimmauksen aloittamista kampaa koira kertaalleen läpi. Selvitä mahdolliset 
takkukohdat. 

 
Trimmaaminen 
 
1. Pää 
Pää (kallo, posket, korvan 
taustat) siistitään sormilla 
nyppimällä. Nypi kulmakarvojen 
taaka päälaelle ja sieltä poskiin ja 
kaulaan saakka. Nypi 
mahdollisimman lyhyeksi.  
 
2. Korvat 
Korvien päältä ja reunoista 
nypitään pitkät karvat pois. 
Korvista pitäisi tulla lyhytkarvaiset 
ja sileät. Korvan sisältä voit joko 
nyppiä tai leikata karvat pois.  
 
3. Kulmakarvat 
Nypi ensin kulmakarvoista pitkät 
ja kuolleet karvat pois. Viimeistele 
jäljelle jääneet karvat 
ohennussaksilla sen pituseksi 
että ne yltävät juuri ja juuri silmien päälle. Kulmakarvojen tulisi muodostaa kiila, jonka 



leveä reuna on silmä sisänurkassa ja ohut kärki silmän ulkonnurkassa.  
 
4. Parta 
Partakarvoista nypitään pois pitkät ja haalistuneet karvat. Partakarvoja ei tarvitse aina 
nyppiä kokonaan pois, mutta parin vuoden välein on syytä tehdä se, että poistetaan kaikki 
partakarvat jotta saadaan kasvamaan uusi, vankkakarvainen parta. Parta tulisi lyhentää 
alaleuasta kohti suupieliä niin, että partakarvojen pituus on kauttaltaan noin 1 - 2 cm. Parta 
muotoillaan lyheneväksi suupieliä kohden. Ylähuulissa ja kuonon selällä partakarvat ovat 
pituudeltaan noin 1½ cm.  
 
5. Eturaajat 
Eturaajoista poistetaan nyppimällä irtoava päällyskarva. Kainalokarvat voit leikata tai 
nyppiä, riippuen kuinka herkkää aluetta se koiralle on.  
 
6. Takaraajat 
Takaraajoista päällyskarva nypitään pois reiden etuosasta sääreen saakka ja siitä edeten 
kintereeseen. Reisien sisäosat voit siistiä leikkamalla, sillä nämä alueet ovat yleensä hyvin 
herkät.  
 
7. Tassut  
Polkuanturoiden välissä kasvavat karvat siistitään lyhyeksi leikkaamalla. Pyöristä tassun 
reunat saksin. Muista leikata kynnet.  
 
8. Runko 
 
Rungon alueelta, kaulasta ja rinnasta nypitään kaikki irtoava päällyskarva sormin pois, että 
jäljelle jää ainoastaan pehmeä pohjavilla.  
 
9. Rinta ja vatsalinja 
Rinta ja vatsalinjasta pyri ensin nyppimään mahdollisimman paljon sormin pois. Viimeistele 
rinta ja vatsalinja kauniin kaarevaksi ohennuksaksilla leikkaamalla. Vatsan paljasalueet ja 
uroksen peniskarvat on syytä myös siitiä lyhyeksi.  
 
10. Peräpeili ja häntä 
Peräaukon ympärillä kasvavat karvat voit leikata saksilla. Pyri kuitenkin nyppimään 
mahdollisimman paljon sormin, käytä saksia vain viimeistelyyn. Peräpeilin alue saattaa 
kuitenkin olla herkkää, joten on mielekkäämpää käyttää tällä alueella saksia aina 
pyörteisiin saakka. Häntä nypitään lyhyeksi ja sen pää pyöristetään joko nyppimällä tai 
saksin leikkamalla. 
 


