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Kesä

HARR A ST UK SET

		 ja kärpäset ovat täällä!
Sieltä se taas tumpsahti, lempivuodenaikani! Lämpöä piisaa, ja etätöiden
ansiosta toimiston voi sujuvasti siirtää puutarhan puolelle kelin salliessa.
Työelämässä kulunut kevät ja alkukesä
ovat olleet todella kiireisiä, ja päivillä
on pituutta riittänyt. Omat harrastukset ovatkin harmillisesti jääneet aika
lailla retuperälle, kun töiden jälkeen ei
ole koirien liikuttamista kummempaa
jaksanut. Onneksi viime viikkoina on
hieman hellittänyt, ja olen ehtinyt jo
nauttimaan Suomen upeasta kesästä.
Tämän kesän uusi villitys on pyöräily
koiran kanssa, ja siitä onkin innostuttu
oikein tosissaan. Talouden neljästä koirasta tosin vain yksi jakaa innostukseni,
mutta se onkin sitten innoissaan muidenkin puolesta! Iivon kanssa ollaan
löydetty monia uusi huikeita reittejä ja
pehmeitä metsäteitä. Toistaiseksi koira
on minulla joustohihnan perässä kädessä, mutta harkinnassa on adapteri,
jonka avulla saisi molemmat kädet vapaaksi. Iivolla on aivan valtavan kova
riistavietti, ja hihna kädessä on tuntunut
turvallisimmalta vaihtoehdolta. Siitähän voi sentään hätätapauksessa päästää
irti.. Millaisissa varusteissa muut juoksuttavat hurjia leijonanmetsästäjiään?
Harrastusrintamalla on virallisten
tapahtumien puolesta ollut perin hiljaista koronan suljettu koko maailman.
Kesän kynnyksellä tilanne alkaa hiljalleen normalisoitumaan, ja ensimmäisiä
koiratapahtumiakin on jo järjestetty.
Harmillisesti korona kuitenkin jo peruutti kaikki yhdistyksen tärkeimmät
varainhankintatapahtumat tältä vuodelta, joten kieli keskellä suuta saadaan
talouden kanssa taiteilla. Tästä johtuen
Ridgeback 2/2020 ilmestyykin vain ver-
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kossa, jossa se on kaikkien rhodesiankoirien ystävien luettavissa.
Syksy näyttää lupaavalta, ja näillä
näkymin syksylle suunnitellut tapahtumat saadaan toteutettua. eRRkkarin
tuomarilistaan saattaa tulla muutoksia,
mikäli syyskuussa on vielä matkustusrajoituksia voimassa. Pidetään peukkuja,
että slovakialainen tuomarivieraamme
pääsisi matkustamaan ongelmitta! Myös
yhdistyksen vuosikokous siirtyi koronan vuoksi. Pohdimme parhaillaan sopivaa kokousajankohtaa, ja tiedotamme
siitä heti palasten loksahdettua kohdilleen. Muistattehan, että rajoitusten lieventymisestä huolimatta jokainen osallistuu tapahtumiin omalla vastuullaan,
puntaroiden mahdollisen koronavirustartunnan riskin ja sen vaikutuksen
oman tilanteeseensa. Riskiryhmäläisten
on erityisesti syytä harkita osallistumistaan tilaisuuksiin, joissa on enemmän
osallistujia ja tartunnan riski olemassa.
Ensimmäiset toteutumassa olevat
tapahtumat ovat jalostustarkastus heinäkuussa sekä MH-kuvaus elokuun
alussa. MH-kuvaukseen tulikin tänä
vuonna ennätysmäärä ilmoittautumisia,
eikä kaikkia halukkaita saada millään
mukaan. Suuri kiinnostus luonnekuvausta kohtaan on kerrassaan upea juttu! Itsestäänselvää ei ole se, että yhdistyksellä ylipäätään on oma MH-kuvaus.
Kuvauksen järjestäminen vaatii lukuisia
talkootunteja ja liudan toimihenkilöitä,
jotka kaikki irrottavat aikaansa rodun ja
sen harrastajien hyväksi. Näille usein
näkymättömille puurtajille kuuluu suuri
kiitos heidän panoksestaan!
Yhdistyksessä on kovasti pohdittu
vajaan kauden vaikutusta kiertopalkin-

tojen jakamiseen. Näyttelyiden osalta
tauko näyttää tällä hetkellä jäävän reilun neljän kuukauden mittaiseksi, kun
muissa lajeissa päästiin reilulla kahdella
kuukaudella. Muiden lajien osalta kiertopalkinnot päätettiin jakaa normaalisti, ja näyttelykilpailuiden osalta päätös
annettiin jäsenistön päätettäväksi äänestyksen muodossa.
Yhdistyksen pentuvälityksessä
on pentueita enemmän kuin koskaan
aiemmin samanaikaisesti, eikä kaikkia
tämän vuoden suunniteltuja pentueita
edes ole vielä julkaistu. Rodun pentujen
kysyntä on ollut jo pitkään suurempi
kuin tarjonta, mutta rodulle sopivia koteja ei ole yhtään enempää kuin ennenkään. Löytyykö kaikille varmasti koti,
jossa koira osataan kouluttaa ja sosiaalista? Rotu ei ole helpoimmasta päästä,
ja jos kodeilla ei ole aikaa ja osaamista
kasvattaa pentua oikein saattaa edessä
olla kodinvaihtojen aalto. Toivottavasti tällainen tilanne ei konkretisoidu, ja
kaikki koirat löytävät sopivan ja osaavan
kodin ensiyrittämällä.
Ihanaa kesäaikaa kaikille!

Canicross
MISTÄ ON KYSE?
Canicross eli koirajuoksu on eurooppalainen urheilulaji. Canicross on syntynyt Ranskassa, jossa ensimmäisiä kilpailuita järjestettiin jo 80-luvulla. Lajin
nimi tulee sanoista canis, koira latinaksi, ja cross maasto. Kilpailumatkat vaihtelevat hieman maittain, mutta yleisesti
aikuisten kilpamatkat ovat 4–6 kilometriä. Harrastesarjat ovat yleensä 1,5–3
kilometrin pituisia. Suomen kilpailuissa lähdöt tapahtuvat väliaikalähtöinä.
Lähtöväli on yleensä yhden minuutin.
Viestilajeissa käytössä ovat yhteislähdöt.
Monet koirat pitävät vetämisestä sekä
juoksemisesta, minkä takia laji sopii
monelle koiralle. Rhodesiankoiran ollessa vahva ja suhteellisen kookas koira,
sopii laji myös afrikkalaisille mainiosti.

Rhodesiankoira on iso rotu, joka kehittyy hitaasti, minkä takia myös canicross-harjoittelu tulee aloittaa maltillisesti. Nuoren koiran kanssa voi
kuitenkin opetella käskyjä lajiin liittyen.
Vasemman ja oikean erottelu sekä vedä-käsky on hyvä opettaa koiralle heti
alkuun. Myös pysähtymiseen ja hidastamiseen voi olla kannattavaa opettaa
omat käskynsä. Samoin muiden koirakkojen ja ihmisten ohittamiseen on
hyvä ottaa erillinen käsky, jota pystyy
harjoittelemaan jo ennen varsinaista
canicross-harjoittelua.

VÄLINEET
Keskeisiä lajissa olevia välineitä ovat
koiralle istuvat valjaat. Valjasmerkkejä
löytyy useita erilaisia, kuten Zero DC:n,

Non-stopin, Manmatin yms. Sopivien
valjaiden löytämiseen kannattaa käyttää
aikaa ja vaivaa. Apua kannattaa kysyä
valjakkolajien harrastajilta, esimerkiksi erilaisten Facebook-ryhmien kautta. Tärkeää valjaissa on se, että veto ei
kohdistu kaulaan, eli valjaat eivät paina henkitorvea. Lajin alkuun pääsee
kuitenkin hyvin istuvilla perusvaljaillakin, eli alkuun muutamia vetoja voi
ottaa myös muilla hyvin istuvilla valjailla. Jos (ja kun) canicross-kärpänen
puraisee, kannattaa vetovaljaat hankkia
suhteellisen pian, sillä vetovaljaissa veto
kohdistuu hajautetusti niin, että koiran
on mahdollisimman helppo liikkua ja
hengittää.
Valjaiden lisäksi tarvitaan juoksuvyö
ja vetonaru. Juoksuvyössä vedon tulee
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MITEN LÄHTEÄ
TREENAAMAAN?

kohdistua lantion seudulle, mikä hel-

treenejä monet käyttävät koirilleen

pottaa juoksemista. Vetonarun tulee

erilaisia nesteytys- ja palautusjuomia.

olla joustavasta materiaalista, mikä

Lisäravinteiden käytössä on kuitenkin

vaimentaa nykäisyjä ja tekee juokse-

huomioitavaa se, että niiden käytöllä ei

misesta mukavampaa niin juoksijalle

saada korjattua perusasioiden eli koi-

kuin koirallekin. Vetonaruja ja vetovöi-

ran kunnon, treenimäärän ja ravinnon

tä löytyy useasta koiratarvikeliikkees-

vajeita tai ongelmia. Lisäravinteiden

tä. Juoksijan kannattaa panostaa omiin

tarkoitus on mielestäni enemmänkin

kenkiinsä, koska laji on rankka myös

tukea aktiivisen koiran suoriutumista

omille jaloille.

työstään. Sama ajatus pätee mielestäni
hyvin tähän, mitä ihmistenkin puolella

Raskaiden treenien jälkeen sekä ennen
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lisäravinteiden käytöstä.

Alkuun koiran kanssa kannattaa ottaa
lyhyitä juoksumatkoja. Omien koiriemme kanssa aloitimme vetotreenit
noin 50–200 metrin matkoilla niin,
että minä toimin palkkaamassa näköetäisyydellä. Zeron kanssa palkkana on
toiminut erilaiset herkut, Maxin kanssa
lelu. Jotkut koirat saattavat kokea vedon alkuun epämiellyttäväksi tai ainakin kummalliseksi, eli koiraa kannattaa
kehua juoksun aikanakin. Treenasimme
alkuun lyhyemmillä matkoilla vahvistaen koiran vetoa, ohitustilanteita sekä
oikean ja vasemman käskyn erottelua.
Kun nämä alkoivat olla kohdillaan, siirryttiin pidempiin treeneihin. Omien
koirieni kohdalla ohitustilanteet eivät
ole oikeastaan koskaan (ainakaan vielä)
tuottaneet ongelmia. Kumpikaan ei välitä ohitettavista ihmisistä tai juurikaan
koirista. Treeneissä tärkeää oli se, että
koira juoksee palkalle eikä esimerkiksi
keskittyisi vain jahtaamaan toista koiraa. Toki, jos koiran vetohalut eivät ole
synnynnäisesti kovin hyvät, voi intoa
kokeilla kasvattaa toisen koiran ”jahtaamisella”, mutta tässä on omat haittansa,
jos ajatellaan kilpailemista. Maxin kanssa emme treenaa koskaan niin, että se
jahtaisi Zeroa, koska sen on tarkoitus
kilpailla tulevaisuudessa. Zeron kanssa
olemme treenanneet niin, että se lähtee ”jahtaamaan” Maxia, mikä tuokin
Zeron juoksuun hyvin lisää potkua.
Vetotreenejä meillä on tällä hetkellä viikossa noin yksi kerta, korkeintaan kaksi. Tämän lisäksi Maxin kanssa käydään
noin kaksi kertaa viikossa peruskuntolenkeillä. Peruskuntolenkkien vauhti
vaihtelee pitkälti pituuden mukaisesti.
Pyrin tekemään aina yhden peruskuntolenkin pyörän selästä, jolloin saan
tehtyä pidemmän lenkin kuin juokse-

malla. Tämän lisäksi treenaamme intervallitreenejä sekä ylämäkivetoja. Pitkät hihnalenkit,
joilla koira pääsääntöisesti ravaa
ovat hyviä peruskuntolenkkejä.
Vapaana juokseminen kasvattaa
myös hyvin koiran kuntoa, jota
meillä pojat harrastavat muiden
treenien ohessa. Doboilemme
myös molempien kanssa noin
kerran viikossa. Tämä kehittää
hyvin koiran ketteryyttä ja kehon
hallintaa. Ja on ennen kaikkea
hauskaa.
Monipuolinen treenaus on tässäkin lajissa mielestäni keskeistä,
eikä pelkkiä peruskuntolenkkejä
kannata hinkata viikosta toiseen
samalla fokuksella. Lähtiessä
treenaamaan omaa koiraa, kannattaa sen olemusta seurailla
treenien jälkeen ja treeneissä,
jotta näkee mikä määrä koiralle
on alkuun sopivaa. Esimerkiksi
meillä Zero ei treenaa läheskään
yhtä paljon kuin Max. Oman
koiran tunteminen auttaa tässäkin asiassa. Kova treeni verottaa
myös koiraa, joten meillä koirilla käy noin kerran kuukaudessa
hieroja.
Juoksijan kunto kasvaa hyvin
canicross-treeneissä. Itse suosittelen, että ennen yhteisiä treenejä
koiran kanssa kannattaa käydä
juoksemassa muutaman kilometrin mittainen matka, jos ei
ole pitkään aikaan juossut ollenkaan. Toki, näitä lyhyitä vetotreenejä pystyy aloittamaan aika
helposti, vaikka oma kuntokaan
ei olisi vielä huippu. Juokseminen koiran vetäessä on kuitenkin
hyvin erilaista kuin se, että koira
juoksisi vieressä. Oman askelluksen tulee olla mahdollisimman

rentoa ja ”rullaavaa”. Mitä enemmän vauhtia koettaa
jarruttaa, sitä raskaampaa ja rankempaa se itselle on.
Koen alamäkijuoksun hyvänä treeninä juoksijalle, sillä
alamäessä pystyy harjoittelemaan tätä rullaavaa askellusta. Canicross on siitä mahtava laji, että treenatessa
kasvaa sekä oma että koiran kunto.

HUOMIOITA ENNEN TREENEJÄ JA NIIDEN
JÄLKEEN?
Kun tekee pidempi kestoista koiraa rasittavaa suoritusta,
tulee koira juottaa ennen treenejä hyvin. Kovin kuumina päivinä treenit kannattaa ajoittaa aamun tai iltaan,
jolloin on jo viileämpää. Juotan omat koirani aina noin
2–2,5 tuntia ennen treenejä. Suorituksen jälkeen tarjoan
molemmille palautusjuomaa, mutta tämän annan noin
20–30 minuutin kuluttua suorituksesta. Tätä ennen olen
antanut vettä loppuverryttelyn yhteydessä.
Ennen treeniä on tärkeää muistaa hyvä alkuverryttely ja
treenin jälkeen hyvä loppuverryttely. Näihin kannattaa
varata aikaa noin 15 minuuttia. Alkulämmittelynä meillä
koirat kävelevät, ravaavat ja laukkaavat, minkä jälkeen
teemme pienet jumppailut, eli herätellään koirien lihakset hommiin. Canicross-treenien jälkeen loppuverryttelynä kävelemme reippaasti, hihna löysällä, jolloin koira
saa päättää vauhdin. Treenien jälkeen heitän pojille aina
muutamaksi tunniksi Back on trackin -verkkoloimet
päälle ja pyrin venyttelemään koiria kerran viikossa.
Canicross on mielestäni huippulaji, koska tätä pystyy
harrastamaan yksin ja yhdessä. Tästä lajista on tullut

avopuolisoni Roopen ja minun
yhteinen harrastuksemme, ja
on hauska jakaa kokemukset
ja ajatukset treeneistä jonkun
toisen kanssa. Roopen urheilutausta on auttanut myös hyvin
paljon treenien suunnittelussa.
Canicrossin onkin tarkoitus olla
Maxin ja Roopen tulevaisuuden kilpailulaji. Maxin vauhti
ja vetohalu ovat todennäköisesti
minulle liian hurjia, joten olen
mielelläni ottanut turvallisen,
kuin junan kiskoilla juoksevan,
Zeron ilomielin treenikaverikseni. Max ja Roope osallistuivat keväällä ensimmäisiin canicross-kilpailuihinsa (Traildog
Virtual Canicross Challenge) ja
suoriutuivat kovassa harrastesarjan joukossa ensimmäisiksi. Parivaljakko jätti taaksensa muun
muassa jo lajia harrastaneita koirakkoja, joten aika kova suoritus
näin ensimmäiseksi kisaksi. Tästä on hyvä poikien jatkaa kohti
seuraavia kisoja.
Minulta saa tulla Facebookissa rohkeasti kysymään neuvoja canicrossiin liittyen. Ja kun
kaikkeen en osaa vastata, autan
etsimään oikean tahon keneltä
kysyä. Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu kokeilemaan afrikkalaisensa kanssa
tätä huippuhauskaa lajia. Mistäs
sitä tietää, jos tulevaisuudessa
saataisiin ratkoa Vuoden Canicross-rhodesiankoiraa!

Ihanaa (ja juoksemisen täyteistä) kevättä toivottaa Laura &
Roope sekä vauhtipojat Max &
Zero
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Helminauhamainen jälki ja ihmisen askeltamista
vastaava jälki

Peltojälki
Teksti & kuvat | Laura Anttila

Peltojälkeä ajetaan suojelukokeissa
sekä erikoisjälkikokeessa. Molemmissa korostuu koiran tarkka työskentely
ja ilmaisut esineillä. Itselle peltojälki
on myös suhteellisen uusi laji, mutta
ystävien ja kurssien kautta olen oppinut jotain ja lähtenyt katsomaan mikä
tekniikka sopii omille koirille. Lähtökohtaisesti allekirjoitan sen, että jos peltojälkeä haluaa treenata, tulisi koiralla
olla edes jonkinlainen ruokahalu, jotta
jäljen opettaminen onnistuu. Ja toinen
huomion arvoinen asia on, että monesti
ajatellaan, että koira, jolla on esimerkiksi luustossa hieman sanomista, soveltuu
peltojäljelle, mutta todellisuudessa näin
ei ole. Peltojäljellä varsinkin koiran etupää on kovassa rasituksessa työskentelyasennosta (joka on hyvin etupainotteinen) johtuen. Tämä on hyvä huomioida, kun miettii peltojäljen aloittamista.
Tämän näkee myös hyvin alla olevasta
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kuvasta, jossa Maxin asento on selvästi
etupainotteinen.
Monet lähtevät pennun kanssa tekemään ensin niin kutsuttua ”ruokaruutua”. Tällä tarkoitetaan pientä aluetta
nurmikolla tms., johon ruokaa ripotellaan. Pentu viedään tämän jälkeen
ruokaruutuun ja sen toimintaa tarkastellaan: kuinka se käyttää nenäänsä ja
kuinka koiran kierrokset nousevat. Tässä ohjaaja pystyy hieman rakentamaan
pohjaa koulutuksella, kun tarkkailee
pennun toimintaa. Ruokaruutuja ei
kannata tehdä kovinkaan montaa, ettei
pentu opi pyörimään jäljellä, sillä tämä
ei ole peltojäljen tarkoitus.
Osa käyttää ruokaruudun jälkeen ympyräkoulutusta, jossa tallataan tiheästi
askellettu ympyrä, jossa jokaiselle askeleelle laitetaan herkku. Ympyröiden
puolesta puhujat painottavat muun

muassa sitä, että ympyrällä työskennellessä koira ei opi rynnimään niin
helposti kuin suoralla jäljellä. Ympyrätyöskentelyssä koiran tulee käyttää
myös nenää koko ajan, sillä muuten
koira hukkaa jäljen.
Omien koirieni kanssa olen lähtenyt
tekemään suoraa jälkeä ilman ympyräkuviota. Suoralla jäljellä ajatus on suhteellisen sama kuin ympyrällä eli tallataan helminauhamainen jälki, johon
laitetaan nappulaa jokaiseen jälkeen, tai
satunnaisesti, jos koira on kokeneempi.
Jäljen loppuun tallataan hieman isompi alue, johon laitetaan ruokaa hieman
enemmän, samalla tapaa kuin jäljen
alkuun. Helminauhamaista jälkeä ei
kannata tehdä tätäkään kovinkaan
montaa kertaa, vaan lähteä muutaman
jäljen jälkeen rakentamaan enemmän
tavallista ihmisen askeltamista vastaavaa jälkeä, eli askelten väliin jää hieman
rakoa. Kuva 2 (seuraavalla sivulla) auttaa hahmottamaan jälkien eroa.
Koska monet koiralajit ovat jossain
määrin hifistelyä (ja tämän takia niitä rakastankin), myös peltojäljessä on
omat huomion arvoiset asiansa. Tuuli
on yksi asia, mihin kannattaa kiinnittää
huomiota. Monet korostavat sitä, että
tuulen tulisi tulla takaa päin. Edestäpäin tuleva tuuli nostaa helposti koiran
nenää maasta, mikä ei ole peltojäljellä
tavoitteena.
Peltojäljellä voidaan käyttää valjaita tai
kaulapantaa. Itse suosin kaulapantaa,
sillä useat kouluttajat ovat todenneet
valjaiden jopa lisäävän rynnimisen
mahdollisuutta, sillä koiran on helppo
painautua valjaita vasten. Liina vedetään koiran etu- ja takajalkojen välistä.
Koira tuodaan jäljelle, jossa sille annetaan käsky ilman käsimerkkejä. Tämän
jälkeen ohjaajan tulisi sulkea oma suunsa. Itsehän tähän en pysty, vaan olen kehunut koiriani suorituksenkin aikana.
Maxin selvästi etupainotteinen asento

Tiedä sitten, olenko tehnyt hallaa vai
en, mutta haluan vahvistaa positiivista käytöstä ja tukea koiraa, kun se on
suorittanut asian oikealla tavalla. Liinan kanssa työskentely on myös oma
taitolajinsa, johon kannattaa kiinnittää
huomioita jossain määrin. Itse haluan
pitää liinan molempien koirien ajaessa
jälkeä tuntumalla. Kun koira pysähtyy
syömään jäljellä olevaa ruokaa, löysään
liinaa hieman, mutta en kuitenkaan
niin, että tuntuma koiraan katoaa kokonaan. Monille rhodesiankoiraihmisille
ratsastus on tuttua, eli ajatuksena tässä
olisi mielestäni sama kuin puolipidäte
hevosella ratsastettaessa.
Koiran tarkoituksena on edetä jäljellä
rauhallisesti. Koiran kiihtyessä tai rynniessä jarrutetaan hihnalla, jotta vauhti
saadaan rauhallisemmaksi. Koiran hukatessa jäljen, ohjaaja pysähtyy ja antaa
koiran etsiä jäljen uudelleen. Koiran ei
saa missään tilanteessa antaa kääntyä
jäljellä taaksepäin etsimään esimerkiksi
jäljelle jäänyttä herkkua. Tämä estetään
liinaa lyhentämällä tai tarvittaessa siirtymällä koiran eteen. Kun jälki on saatu
ajettua ja koira saanut loppupalkan, tulee koira viedä jäljeltä pois tallaamattoman alueen kautta, jotta se ei pääse tarkistamaan jo ajamaansa jälkeä. Koirien
työskentelytavoissa on tässäkin lajissa
paljon eroja, ja omat koirani tekevät jäljet loppujen lopuksi hyvinkin eri tavalla.
Zeron kanssa aluksi ongelmana oli rynniminen. Tämä saatiin nopeasti pois,
kun liina laitettiin oikeaan paikkaan.

Zero ajaa jäljen silti huomattavasti Maxia nopeammin, mikä ei automaattisesti
ole huonoa asia, mutta kiireessä virheiden mahdollisuus korostuu. Max työskentelee hyvin tarkasti ja huolellisesti,
mutta se on vielä hyvin häiriöherkkä
jäljellä. Esimerkiksi lähellä olevan koiran haukkuminen saattaa saada sen
keskittymisen herpaantumaan, mutta
toisaalta, se löytää jäljen heti uudestaan
ja jatkaa siitä mihin jäi.
Kuva 3. Peltojäljellä
Peltojälkeen kuuluu oleellisena osana
esineilmaisu. Kun koira on jäljellä löytänyt esineen, tulee sen ilmaista se vakuuttavasti ilman ohjaajan vaikutusta.
Koira voi tehdä ilmaisun seisomalla,
istuen, menemällä maahan tai tuomal-

la esineen ohjaajalle. Ilmaisu on tällä
hetkellä pojilla työn alla, joten olen hyvin lapsen kengissä itsekin tämän asian
suhteen. Itse päätiin opettaa koirilleni
ilmaisun maahan menolla, jota nyt harjoittelemme. Valitsin maahan menon
paristakin syystä: maahan menolla tiedän itse varmasti, milloin koira ilmaisee
esineen (vs. seisominen), sillä näen jo
skenaarion siitä, kun Zero hairahtuu
haaveilemaan maailman menoa seisomalla jäljellä, ja minä onnellisena kuvittelen sen ilmaisseen esineen. Toisena
syynä maahan menon valintaan oli se,
että koiran on helppo lähteä jatkamaan
jälkeä tästä asennosta. Esineilmaisua
olemme harjoitelleet nyt alkuun sisällä, ja kun ilmaisu on tarpeeksi vahvaa,
lähden liittämään tätä jäljelle.
Uskon, että peltojälki on monelle rhodesiankoiralle mieluisa laji harrastaa,
sillä siinä koira pääsee käyttämään nenäänsä. Toki, aina on yksilöitä, joille laji
ei sovi ja jokainen tuntee oman koiransa
parhaiten. Laji on kuitenkin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen, ja alkuun
pääsee helposti kotona!
Peltojälkiterveisin,
Laura ja pojat.
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Kontaktiharjoituksia
Teksti | Päivi Reijonen Kuvat | Minna Launiainen

IMPULSSIKONTROLLIHARJOITUKSIA

Match Show!

Namin heitto lattialle

KONTAKTIHARJOITUKSIA
Käännä selkä
Mene kyykkyyn ja ota nami käteen. Näytä
nami koiralle ja käännä selkäsi. Kun se kiertää eteesi saadakseen namin, kehu sitä ja
palkitse se namilla. Noin kahdenkymmenen toiston jälkeen (esim 10 kertaa kahtena päivänä peräkkäin) ala odottaa koiral-

Nami nyrkkiin
Mene kyykkyyn ja ota nami käteen. Pyydä koira istumaan tai maahan eteesi. Aseta nami lattialle niin, että koira näkee sen.
Pidä kätesi lähellä namia, että ehdit peittää
sen, jos koira yrittää ottaa sen ilman lupaa.
Koira saa namin vasta katsekontaktilla.
Nami käteen ja käsi sivulle

ta katsekontaktia. Se kiertää ensin eteesi ja
odottaa saavansa namin jo siitä, mutta sitä
ei tulekaan. Aikansa odotettuaan se häkeltyy ja katsoo sinua silmiin kysyäkseen missä vika. Ole tarkkana! Sillä hetkellä, kun koi-

Seiso koiran edessä ja ota nami käteen.
Näytä nami koiralle. Ojenna käsi suoraan
sivulle. Koira saa namin katsekontaktilla.
Nameja maahan

ran katse kohtaa omasi, kehu ja anna nami.
Käske koira istumaan tai maahan. Laita sen
eteen lattialle kaksi namia. Koira saa ottaa

ensimmäisen namin – sen, mitä sinä osoitat sormella – ja sen jälkeen uusi katsekontakti ja lupa ottaa toinen nami. Lisää namien lukumäärää, ja koira saa ottaa ne yksi
kerrallaan katsekontaktin jälkeen.
Nami tassun päälle
Kun koira osaa jo nuo neljä edellämainittua harjoitusta, voit tehdä niistä aina vain
vaikeampia. Käske koira maahan ja aseta
nami sen etutassun päälle. Koira saa namin katsekontaktilla. Kun koira osaa tämän, voit vaikeuttaa: laita nami molempien etutassujen päälle. Koira saa ottaa ensimmäisen namin – sen, jota sinä osoitat
sormella – ja sen jälkeen uusi katsekontakti ja lupa ottaa toinen nami. Lopulta voit latoa etujalat nameja täyteen, ja koira osaa
ottaa ne yksi kerrallaan luvan saatuaan.
1. Nami asetetaan tassun päälle

KÄRSIVÄLLISYYSHARJOITUKSIA
Namipurkki
Laita herkullisia nameja purkkiin ja näy-

kaisin purkkiin ja käsketään koira uu-

tä purkki koiralle. Vie purkki viiden met-

delleen istumaan. Kun koira istuu, ote-

rin päähän ja aseta se koiran nähden

taan nami uudelleen. Anna nami koiral-

maahan. Palaa koiran luokse, koira pide-

le, ja odota, kunnes se on pureskellut ja

tään hihnassa. Lähde kävelemään kohti

niellyt sen. Sen jälkeen odotat sen otta-

purkkia koiran kanssa, älä anna koiralle

van katsekontaktin, ja yhdessä poistutte

mitään käskyä, lähdet vain liikkeelle. Jos

purkilta. Toista. 3–5 toistokerran jälkeen

koira vetää, pysähdyt ja odotat, että se

koira jo osaa kävellä purkille vetämättä.

lakkaa kiskomasta. Vetämällä se ei saa
edetä. Kun hihna on taas löysällä, jatkatte matkaa. Noin metrin päässä purkista

Variaatio edelliseen:

käsket koiran istumaan, seiso itse koi-

Laita 3 kpl purkkeja maahan noin 10

ran ja purkin välissä. Otat yhden namin

metrin välein. Etene koiran kanssa pur-

maassa olevasta purkista ja ojennat sen

kilta purkille edellä kuvatulla tavalla.

koiralle, joka koko ajan istuu ja odottaa.
Jos koira nousee ylös, nami laitetaan ta-
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2. Namin saa katsekontaktilla

Pidä koira hihnassa. Heitä lattialle nami,
sen verran iso pala, että koira sen vaivatta näkee. Samalla hetkellä kun nami osuu
maahan, kutsu koiraa. Sen tulee kääntää
katseensa pois namista, jolloin kehut sitä
(tai klikkaat) ja annat sille taskustasi namin.
Käy nostamassa nami pois lattialta. Toista.
Kun koira osaa tuon, alat odottaa katsekontaktia. Pelkkä katseen kääntäminen namista poispäin ei enää riitä, vaan koiran
täytyy katsoa sinua silmiin.
Pallonheittoharjoitus
Tähän harjoitukseen tarvitset avustajan ja
pari tennispalloa tai muuta koiralle mieluista lelua. Anna koiran olla vapaana tai
pitkässä liinassa. Seiso avustajan kanssa
vastakkain noin 10 metrin päässä toisistanne. Heitä pallo kohti avustajaa, ja samalla
kun koira lähtee pallon perään, kutsu sitä
iloisesti. Jos koira kääntyy ja tulee luoksesi, kehu sitä mahtavasti ja anna erityisen
maukas palkkio. Jos koira taas jatkaa pallon perään, avustaja nappaa pallon pois ja
pistää sen taskuunsa ennen kuin koira ehtii
saada sen. Avustaja houkuttelee koiran takaisin sinun luoksesi ja antaa pallon sinulle huomaamattomasti takaisin. Tarvitaan
useita toistoja, ennen kuin koira on valmis
jättämään saaliinsa ja palaamaan takaisin.
Variaatio edelliseen:
Kun koira osaa edellisen harjoituksen niin
hyvin, että palaa aina takaisin ohjaajan
luokse, siirry seuraavaan harjoitukseen.
Jätä koira istumaan ja vie pallo 10 metrin
päähän. Lähde kävelemään kohti palloa
ja tee äkkikäännös eri suuntaan ja kutsu
koiraa iloisesti. Koiran tulee seurata sinua.
Jos koira jatkaa matkaansa palloa kohti,
avustaja nappaa sen taas piiloon. Paljon
toistoja.
Kun tämä sujuu, vaikeuta harjoitusta niin,
että käännöksessä et enää kutsu koiraa,
vaan sen täytyy seurata sinua automaattisesti. Paljon toistoja.
Kun tämä sujuu, alkaa avustaja pompottaa palloa itsekseen tai heitellä sitä toisen
avustajan kanssa.

Suomen Ridgeback-yhdistyksen Match Show
Kaupin Vinttikoiraradan alueella Tampereella
LAUANTAINA 15.8.2020
HUOM! Tapahtumaan kaivataan vielä muutamaa innokasta talkoolaista tehtäviin, joihin opastetaan paikan päällä eikä tarvitse aiempaa kokemusta! Talkoolaiseksi innostuvat, ottakaa yhteyttä sähköpostitse srb.kosonen@gmail.com
Lisätietoja www.ridgeback.fi tapahtumakalenterissa sekä Facebookissa pian!
Arvostelu alkaa klo 12, ilmoittautuminen klo 11 tai ennakkoon mailitse
Jokaiselle koiralle kirjallinen arvio!
Kaikki luokassa sijoittuneet palkitaan upein ruusukkein sekä tavarapalkinnoin! Upeita palkintoja, kuten koirahierontalahjakortteja ja Evidensia
Toijalan/Koskivetin rokotuslahjakortteja sekä laserhoitolahjakortteja!
Yhteistyökumppanien lahjoituksia arvotaan myös kaikkien osallistuneiden koirien kesken, muun muassa koirahierontalahjakortti!
Luokat
• Isot aikuiset (yli 1v, yli 40cm säkäkorkeus)
• Isot pennut (alle 1v, yli 40cm säkä aikuisena)
• Pienet aikuiset (yli 1v, alle 40cm säkä)
• Pienet pennut (alle 1v, alle 40cm säkä)
• Veteraanit (8v ja yli, kaikenkokoiset)
• X-rotu (kaikenikäiset ja kokoiset sekarotuiset ja rekisteröimättömät
koirat)
• Lapsi ja koira (esittäjän yläikäraja noin 10 vuotta)
• Parikilpailu (2 koiraa / 1 esittäjä)
Ilmoittautuminen paikan päällä alkaa klo 11, kehät alkaa klo 12
10€ / koira
5€ / pari (molempien koirien tulee olla ilmoitettu Match Showhun)
5€ / lapsi ja koira
Ilmoittautuminen ennakkoon sähköpostitse ke 12.8.2020 asti!
6€ / koira
OHJE: Maksa ilmoittautuminen/ilmoittautumiset Suomen Ridgeback-yhdistyksen tilille FI06 1247 3000 101852 (VIITE 3450) ja lähetä sähköpostitse kuvakopio maksusta sekä seuraavat tiedot:
tapahtumat_srb@outlook.com
• koiran kutsumanimi ja rotu
• luokka
• omistajan nimi
Tiedustelut liittyen tapahtumaan srb.kosonen@gmail.com / 0409638760

Koiran korvatulehdus
- miksi koira saa korvatulehduksen?
Teksti | Sara Kyrkkö

Terve korva ei kutise, punoita tai ”likaannu”. Terve korva ei myöskään tarvitse minkäänlaista hoitoa,
joten esimerkiksi säännölliset puhdistukset eivät ole tarpeen. Korvia toki tulee hoitaa, mikäli koiralla
esiintyy korvatulehduksia tai muita korvaongelmia. Koiran korvatulehdukseen saa yleensä eläinlääkäriltä
hoidoksi korvanpuhdisteen ja lääketipan. Tulehdus usein paraneekin tällä hoidolla hyvin. Tämä hoito ei
kuitenkaan yksinään riitä, mikäli koiralla on toistuvia korvatulehduksia (= yli yksi korvatulehdus vuodessa)
tai pitkittynyt korvatulehdus (= korvatulehdus on kestänyt yli kuukauden). Tässä artikkelissa käydään
läpi, miksi koira saa korvatulehduksen ja mitkä seikat tulee ottaa huomioon, jotta korvatulehdukset eivät
uusiudu ja huonosti paraneva tulehdus saadaan hallintaan.

Tavoitteena kivuton elämä ilman
korvatulehduksia
Korvatulehduksista kärsivien koirien
kohdalla tavoite on, että toistuvat korvatulehdukset saadaan loppumaan tai
pitkittynyt korvatulehdus paranemaan.
Jotta tavoite saavutetaan, on jokaiselle
koiralle tehtävä yksilöllinen tilanteen
kartoitus.
Koiran korvatulehduksen syntyyn vaikuttavat tekijät on jaettu neljään ryhmään.
Käytännössä kartoitus tarkoittaa, että
jokaisen yksilön kohdalla jokainen
näistä neljästä ryhmästä käydään läpi
järjestelmällisesti, ja selvitetään, mitkä
tekijät kussakin ryhmässä ovat juuri
tämän yksilön korvatulehduksen taustasyitä. Onnistuneeseen lopputulokseen
päästään, kun otetaan huomioon kaikki
neljä ryhmää.
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Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää
Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää ovat:
1.
2.
3.
4.

Ensisijaiset syyt
Toissijaiset syyt
Altistavat tekijät
Ylläpitävät tekijät

Jotta nämä neljä ryhmää ja niiden
merkitys korvatulehduksen synnyssä
on helpompi hahmottaa, vertaan korvatulehdusta vesivahinkoon. Tämän
osuuden jälkeen käyn yksitellen läpi
jokaisen ryhmän.
Korvatulehduksessa ensisijaisella syyllä (1) tarkoitetaan taustasairautta, joka
aiheuttaa korvatulehduksen. Vesivahingossa ensisijainen syy on vuotava putki. Toissijaisella syyllä (2) tarkoitetaan
seurausta eli näkyvää osaa. Korvatulehduksessa näkyvä osa on itse tulehdus

eli korvassa olevat hiivat ja bakteerit.
Vesivahingossa näkyvä osa on lattialle
vuotanut vesi.
Jos haluamme hoitaa vesivahingon, tulee meidän etsiä vuotokohta putkesta
ja tämän jälkeen tukkia se. Sama pätee
korvatulehdukseen. Meidän tulee selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen, ja hoitaa se. Mikäli korvatulehduksen ensisijaista syytä ei selvitetä, on
se sama kuin jättäisimme rikkoutuneen
putken tihkuttamaan ja pyyhkisimme vain lattialle valuneen veden pois
uudestaan ja uudestaan. Toki lattialle
vuotanut vesi on pyyhittävä, kuten on
hoidettava hiivat ja bakteeritkin. Hiivat
ja bakteerit tulevat kuitenkin takaisin,
jos ensisijaista syytä ei hoideta.
Altistavilla tekijöillä (3) tarkoitetaan
tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi
korvakäytävässä olevan ilman kosteuteen. Altistavia tekijöitä voisi verrata
vesivahingossa putkissa olevaan veden-

paineeseen. Mikäli vesiputki on ehjä,
ei korkea vedenpaine ole ongelma. Jos
taas putkessa on vuoto eli ensisijainen
ongelma, korkea vedenpaine vain pahentaa tilannetta. Sama pätee korvaan.
Terveeseen korvaan ei tule korvatulehdusta uimisesta tai hieman normaalia
tuuheammasta korvakarvoituksesta
(mm. uiminen ja runsas korvakarvoitus ovat altistavia tekijöitä). Tilanne on
kuitenkin eri, jos taustalla on jokin ensisijainen sairaus. Tällöin esimerkiksi
uiminen voi olla ns. viimeinen niitti, ja
tämän seurauksena korva tulehtuu.

tyhjästä. Ensimmäinen tehtävä on selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen. Yleisin syy siihen, että koiralla on jatkuvia korvatulehduksia, on
ettei ensisijaista syytä ole saatu selville
tai sen hoidossa ei ole onnistuttu. Toki,
jos koiralla on elämänsä ensimmäinen
korvatulehdus, joka vastaa hoitoon hyvin, ei ole tarvetta vielä aloittaa taustasyyn selvittämistä. Korvatulehduksen
ensisijaiset syyt on lueteltu taulukossa 1.

Nuoren koiran korvatulehduksen kohdalla kannattaa atopian ja ruoka-aineallergian lisäksi pitää mielessä erityisesti
ulkoloisten (mm. korvapunkki) aiheuttamat korvaongelmat ja keratinisaatiohäiriöt. Aivan pienen pennun korvatulehduksen aiheuttaja voi olla harvinainen juveniili selluliitti.

Tyypilliset syyt nuoren koiran korvatulehdukseen

Ylläpitävillä tekijöillä (4) tarkoitetaan
muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Niitä voisi
verrata itse taloon, jossa vesivahinko tapahtuu. Jos vesivahinko on pieni ja vuotanut vesi saadaan tehokkaasti siivottua
sekä putki korjattua, ei vahinkoa talolle
tule. Mikäli vuoto kuitenkin jatkuu, eikä
vuotanutta vettä siivota pois, niin lopulta talo mätänee ja romahtaa. Tässä vaiheessa ei enää auta putken korjaaminen
tai tehokas siivous, kun rakenteet ovat
jo tuhoutuneet.

Yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat
koiralle korvatulehdusta, ovat yliherkkyyssairaudet atopia ja ruoka-aineallergia. Nämä voivat olla taustasyynä missä
tahansa iässä alkaville korvaongelmille.
Usein kuitenkin atopiaa tai/ja ruoka-aineallergiaa sairastavilla koirilla korvaoireet ovat alkaneet jo nuorena. Nämä
eivät kuitenkaan ole ainoita sairauksia,
jotka voivat olla ongelman taustalla.

Jos koira saa keski-iässä tai vanhempana
elämänsä ensimmäisen korvatulehduksen, systeemisairaudet (=koko elimistöön vaikuttavat sairaudet) on hyvä pitää mielessä. Esimerkiksi kilpirauhasen
vajaatoiminta on systeemisairaus, joka
voi aiheuttaa koiralle korvatulehdusta.
Yliherkkyyssairaudet taustasyynä ovat
edelleen mahdollisia, ja nämä tulee erityisesti ottaa huomioon, jos koiralla on ollut
elämänsä aikana muita iho-ongelmia.
Korvan kasvaimia tavataan yleisimmin

Tyypilliset syyt keski-ikäisen ja
vanhan koiran korvatulehduksiin

Korvapunkki mikroskoopilla katsottuna.

Sama pätee korvaan. Toistuvat tai pitkittyneet korvatulehdukset muuttavat
korvan rakennetta ja toimintaa. Lievimmät muutokset voivat olla palautuvia,
ja tiettyyn pisteeseen saakka aggressiivisella hoidolla ja lääkityksellä tilanne
saadaan pysymään hallinnassa. Lopulta kuitenkin korvalle käy samoin kuin
talolle, jonka vesivahinkoa ei hoidettu.

1. Ensisijaiset syyt eli
taustasairaudet
Koiran korvatulehduksen taustalla on
aina jokin muu sairaus tai syy. Tämä
tarkoittaa, ettei korvatulehdus synny

13

Koiran korvatulehdus

vanhemmilla koirilla.
Epäilyksen kasvaimesta
voi herättää toispuolinen
korvatulehdus vanhalla
koiralla, jolla ei ole aikaisemmin ollut korvaongelmia. Tyypillisesti näillä
koirilla korvatulehdus vastaa normaalia huonommin
lääkehoitoon ja tulehdus
uusiutuu nopeasti.

Taulukko 1. Ensisijaiset syyt
Vaikka koiralla olisi jokin mainituista sairauksista, ei se suoraan tarkoita, että koiralla on
myös korvatulehduksia. Joskus taas korvatulehdus voi olla ainoa havaittu oire sairaudesta.

Allergiset sairaudet

- Yleisimmät korvaongelmia aiheuttavat allergiset sairaudet ovat
ruoka-aineallergia ja atopia. Korvatulehdus voi olla myös atopian
ainoa oire, eli koiralla ei ole mitään muita atopian oireita/iho-ongelmia.
- Allergisia sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehdusta ovat
myös kontaktiallergia ja kirppuallergia. Korvatulehduksen aiheuttava
kontaktiallergia on yleensä seurausta jostakin korvapuhdisteesta tai
-lääkkeestä. Kontaktiallergia on harvinainen, kuten myös kirppuallergia Suomessa.

Muita syitä koiran
korvatulehdukselle

- Korvapunkit ovat yleisiä korvatulehduksen aiheuttajia kissoilla,
koirilla taas suhteessa harvinaisempia. Yleensä korvapunkkitartunnan oireeksi kuvataan suuri määrä tummaa kahvinporoilta näyttävää
eritettä. Tämä oire on tyypillinen kissoilla. Koirilla on harvemmin
kahvinporoilta näyttävää eritettä, koska koirien tartunnassa punkkimäärä on yleensä merkittävästi vähäisempi. Vähäinen eritteen
määrä ei kuitenkaan tarkoita vähäisempiä oireita. On todettu, että
jopa kolme punkkia korvakäytävässä voivat aiheuttaa koiralle oireilua.

Autoimmuunisairaudet
ja immuunivälitteiset sairaudet voivat aiheuttaa
korvatulehduksen koiran
iästä riippumatta. Tyypillistä näille sairauksille
ovat usein oireiden nopea
eteneminen ja oireiden
rajuus. Korvaan päätynyt
vierasesine (esim. kasvin
osa) voi aiheuttaa myös
korvaoireita kaiken ikäisille koirille. Vierasesine
korvassa aiheuttaa yleensä äkillisesti alkaneet,
toispuoleiset ja kivuliaat
korvaoireet.

Autoimmuunisairaudet ja immuunivälitteiset sairaudet

Kasvin osa muuten normaalissa korvakäytävässä. Vierasesine
on turvallisinta poistaa korvasta video-otoskopian avulla.

Keratinisaatiohäiriöt
eli sairaudet, jotka
aiheuttavat häiriötä
ihon sarveistumisessa

- Sebaceous adenitis eli tutummin SA-tauti, primary idiopathic seborrhea, Vitamin A-responsive dermatosis, Zinc-responsive dermatosis ja Lipid-responsive seborrhea voivat aiheuttaa korvatulehdusta.

Glandulaariset
sairaudet eli rauhasiin
liittyvät sairaudet

•
•

Korvaeritteen määrän ja laadun muutokset.
Talirauhasten liika- tai vajaakasvu.

Mikro-organismit

•

Sienet, äärimmäisen harvinaista, erityisesti Suomessa

Virukset

•

Penikkatauti, ei tavata lähes lainkaan Suomessa

•

Auricular chondritis, Eosinophilic granuloma complex, Idiopathic
inflammatory/hyperplastic otitis of cocker spaniel, juvenile cellulitis

Ulkoloiset

- Sikaripunkki, kapi sekä Trobiculidae- ja Leeuwenhoekiidae-punkit
(harvest mites, sadonkorjuupunkki) ovat mahdollisia, mutta harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.
Vierasesine

- Korvakäytävään kuulumaton vierasesine tai -aine voi aiheuttaa korvatulehduksen. Yleisimmät vierasesineet korvassa ovat mm. kasvin
osat, irronneet karvat tai lika.

Endokrinologiset
sairaudet eli hormoneja tuottavien
elinten sairaudet

- Cushingin oireyhtymä, kilpirauhasen vajaatoiminta ja sukuhormoneihin liittyvät sairaudet (esim. kiveskasvain) voivat aiheuttaa
korvatulehdusta. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Muut sairaudet
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Roikkuvat korvanlehdet ovat
korvatulehduksen
altistava tekijä, mutta
yksinään ne eivät saa
aikaan koiralle
korvatulehdusta.

- Allergiset sairaudet ovat kaikkein yleisin syy koiran korvatulehdukseen.

- Immuunivälitteisiä sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen ovat vaskuliitti eli verisuonitulehdus sekä erythema
multiforme. Immuunivälitteiset lääkereaktiot voivat aiheuttaa myös
korvatulehduksen. Immuunivälitteiset sairaudet ovat harvinaisia
koiran korvatulehduksen aiheuttajia.
- Autoimmuunisairaudet, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen on
Bollous pemphigoid, Epidermolysis bullosa, Lupus erythematosus ja
pemphigus foliaceous. Nämä ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

2. Toissijaiset syyt: tulehduksen
näkyvä osa eli hiiva ja bakteerit
Toissijaisella syyllä tarkoitetaan hiivaa
ja bakteereita. Eläinlääkäri ottaa topsy-puikolla näytteen koiran korvasta,
värjää sen ja tutkii mikroskoopilla. Tulokseksi yleisimmin saadaan, että koiralla on korvissa hiivaa, bakteereita tai
molempia.

Toissijaiset syyt aiheuttavat
korvatulehduksen oireet
Toissijaiset syyt ovat korvatulehduksen näkyvä osa. Hiivan ja bakteereiden
lisääntynyt määrä saa aikaan korvan
erittämisen, punoituksen ja kutinan.
Näiden seurauksena koira raapii korvaa,
joka on yleinen syy tuoda koira eläinlääkäriin. Eläinlääkärikäynniltä koira
saa mukaansa puhdisteen ja lääketipan
korviin. Tällä hoidolla saadaan usein
oireet helpottumaan ja bakteerit/hiivat
häädettyä korvasta.

sen syyn aiheuttamasta inflammatiosta.
Määrän lisääntyminen aiheuttaa korvatulehduksen. Hiiva ja bakteerit eivät saa
aikaan yksinään sairautta terveessä korvassa. Koiran korvatulehdus ei siis tartu
(poikkeuksena korvapunkkitartunta).

3. Koiran korvatulehduksen
altistavat tekijät
Altistavat tekijät edistävät korvatulehduksen syntyä, mutta ne eivät yksinään
pysty aiheuttamaan korvatulehdusta.
Altistavat tekijät on lueteltu taulukossa 2. Ne eivät pelkästään edistä korvatulehduksen syntyä vaan voivat myös
vaikeuttaa sen paranemista. Altistavat
tekijät on tärkeä ottaa huomioon kartoituksessa ja mahdollisuuksien mukaan
myös hoitaa niitä, mutta yksinään näiden tekijöiden hoito harvoin tuottaa
onnistunutta lopputulosta.

Hiiva ja bakteerit eivät tartu

Roikkuvilla korvanlehdellä ajateltua vähemmän merkitystä korvatulehduksen synnyssä

Hiivan ja bakteerien määrän lisääntyminen korvassa on seurausta ensisijai-

Korvan rakenteeseen liittyviä altistavia
tekijöitä ovat korvanlehden muoto ja

asento, korvanlehden ja korvakäytävän
runsas karvoitus, korvakäytävän rakenteellinen ahtaus ja lisääntynyt rauhasten
määrä korvakäytävässä. Kuten aiemmin
on tullut ilmi, mikään näistä seikoista
yksinään ei aiheuta korvatulehdusta. Eihän esimerkiksi jokaisella koiralla, jolla
on rakenteellisesti roikkuvat korvat, ole
korvatulehduksia. Samoin runsas korvakarvoitus ei aiheuta yksinään koiralle
korvatulehdusta.

”Kirjekuorikorvanlehti” sulkee korvakäytävän
ja edesauttaa kosteuden kohoamista.
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Runsas karvoitus korvanlehdessä ja korvakäytävän suulla.

Korvakäytävän kasvain voi olla
altistava tekijä tai ensisijainen syy

Korvien hoitaminen voi altistaa
korvatulehdukselle

4. Koiran korvatulehduksen ylläpitävät tekijät

Korvakäytävän hyvälaatuiset kasvaimet
ovat altistavia tekijöitä. Kasvainten ollessa pieniä ne eivät yksinään aiheuta
korvatulehdusta. Hyvälaatuisten kasvainten suurentuessa jossakin vaiheessa
ylitetään kriittinen piste. Tällöin kasvain mm. muuttaa korvan mikroympäristöä (esim. kosteutta). Hyvälaatuinen
kasvain muuttuu altistavasta tekijästä
ensisijaiseksi tekijäksi, jolloin se yksinään voi aiheuttaa korvatulehduksen.
Pahalaatuiset kasvaimet voivat olla
ensisijaisia tekijöitä. Tällöin ne aiheuttavat korvatulehduksen jo sairauden
alkuvaiheessa, vaikka olisivat kooltaan
vielä pieniä.

Korvien ja korvatulehduksen hoitami-

Ylläpitävillä tekijöillä tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän
rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Ne ovat yleensä
korvatulehduksen uusiutumisen syy,
vaikka taustasairaus (ensisijainen syy)
on hoidossa ja itse tulehduskin (toissijainen syy) on saatu kuriin. Ylläpitävät
tekijät voivat olla myös syy siihen, miksi itse tulehdusta ei saada hallintaan ja
korvatulehduksen hoito epäonnistuu.
Ylläpitävät tekijät on lueteltu taulukossa
3 sivulla 18.

nen voi toimia altistavana tekijänä. Korvalääkkeet ja -puhdisteet voivat hoidon
sijaan ärsyttää korvaa. Tämän vuoksi
korvalääke ja -puhdiste tulee valita yksilöllisesti tilanteen mukaan. Altistavia
tekijöitä ovat siis liiallinen puhdisteiden
ja lääkkeiden käyttö, mutta myös liian
kovakourainen hoitaminen. Esimerkiksi toistuvat antibioottihoidot muuttavat
korvan bakteeristoa ja altistavat antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen syntyä.

Taulukko 2. Altistavat tekijät

Korvakäytävässä normaalia enemmän
karvoitusta.

Rakenne

Lisääntynyt kosteus

Rakenteellisesti ahdas korvakäytävä. Kuvassa
olevan katetrin halkaisija on 1,3 mm.

Runsas uiminen, liiallinen vesipohjaisten korvapuhdisteiden ja -lääkkeiden
käyttö lisäävät korvakäytävien kosteutta. Lisääntyneen kosteuden seurauksena korvakäytävän iho alkaa maseroitua.
Maseroituminen tarkoittaa ihon pehmenemistä sekä vettymistä, ja se altistaa
korvatulehdukselle.
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Korvakäytävää
ahtauttavat sairaudet

Systeemisairaudet

Hoidon aiheuttamat

•
•
•
•
•
•
•

karvaiset korvakäytävät
runsaasti karvoja korvanlehden alapuolella
roikkuvat korvanlehdet
kapeat korvakäytävät
uiminen
kuuma ja kostea ilma
liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

• uiminen
• kuuma ja kostea ilma
• liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

• hyvä- ja pahalaatuiset kasvaimet

• yleiskuntoa ja elimistön puolustusvastetta
heikentävät sairaudet

• trauma liian rajusta puhdistamisesta
• antibioottien liiallinen käyttö

Krooninen korvatulehdus saa aikaan merkittäviä muutoksia korvan rakenteessa ja toiminnassa
Tulehduksen seurauksena korvakäytävään tulee turvotusta ja korvakäytävän pinnan solujen määrä lisääntyy.
Korvakäytävä alkaa ahtautua ja pinta
poimuuntua. Muutoksia tapahtuu myös
korvakäytävän tali- ja korvavaharauhasissa. Aluksi muutoksia tapahtuu talirauhasissa, mutta tilanteen pitkittyessä
erityisesti korvavaharauhaset alkavat
kasvaa. Rauhasten koon kasvu ahtauttaa
edelleen korvakäytävää.
Normaalisti pääosa korvaeritteestä on
talirauhasten erittämää rasvaista eritettä. Tämä rasvainen erite on tärkeää korvan normaalille toiminnalle. Tulehduksen pitkittyessä korvavaharauhaset eivät
ainoastaan kasva kokoa, mutta myös
niistä tulevan eritteen määrä kasvaa.
Korvavaharauhasten erite on vesipitoisempaa, eli korvaeritteen vesipitoisuus
kohoaa ja rasvapitoisuus laskee. Korvakäytävän ahtautuminen ja eritteen
muuttuminen vesipitoisemmaksi saavat aikaan korvakäytävän kosteuden
kohoamisen. Ahtautuminen myös

nostaa korvakäytävässä olevan ilman
lämpötilaa ja vaikeuttaa korvaeritteen
normaalia poistumista.
Korvakäytävän ahtautuminen, muutokset korvaeritteessä sekä korvakäytävän kosteuden ja lämmön lisääntyminen aikaansaavat hyvät olosuhteet
korvatulehdukselle ja vaikeuttavat
sen paranemista. Korvakäytävän poimuuntuminen hankaloittaa edelleen
tilannetta, koska poimuihin pääsee
kerääntymään eritettä ja poimut luovat
otolliset elinolosuhteet bakteereille sekä
hiivoille. Poimut myös hankaloittavat
korvan puhdistumista ja hoitoa. Prosessin edetessä korvakäytävän kudokset
alkavat lopulta kalkkeutua.
Yllämainittuja muutoksia tavataan eri
asteisina, jos koiralla on pitkittynyt
korvatulehdus tai toistuvia korvatulehduksia. Niitä esiintyy myös akuutin
korvatulehduksen yhteydessä. Muutokset ovat tiettyyn pisteeseen saakka
palautuvia, ja niitä voidaan hoitaa aggressiivisella lääkityksellä.

Korvavaharauhasten liikakasvua. Korvakäytävä
on kuitenkin vielä hyvin auki.

Korvavaharauhasten liikakasvua. Korvakäytävä
on merkittävästi ahtautunut.

Korvakäytävässä runsaasti korvavaharauhasten
liikakasvua sekä märkäeritettä.
Korvakäytävä on täysin ummessa.

Välikorvantulehdus
Koiran korvatulehdus on tulehdus
korvakäytävässä. Korvakäytävä päättyy tärykalvoon, ja tärykalvon takana
on välikorva, josta edelleen lähtee sisäkorva. Korvatulehduksen seurauksena
tärykalvo voi puhjeta, ja tällöin tulehdus
siirtyy myös välikorvan puolelle.
Mikäli välikorvantulehdusta ei huomata
tai hoideta asianmukaisesti, toimii se
ylläpitävänä tekijänä. Välikorvatulehdus
on yllättävän yleinen koirilla, joilla on
pitkittyneitä tai toistuvia korvatulehduksia. Ehjä tärykalvo ei ole tae siitä,
etteikö koiralla voi olla välikorvantulehdusta. Tärykalvo voi puhjeta ja kasvaa
uudelleen umpeen.
Välikorvantulehduksen hoitona käytetään välikorvaontelon huuhtelua yhdistettynä sopivaan lääkitykseen. Suurin
osa perinteisistä korvapuhdisteista ja
-lääkkeistä ei sovellu välikorvantulehduksen hoitoon. Välikorvan huuhtelu
suositellaan ensisijaisesti tehtävän video-otoskoopilla eli korvatähystimellä.

Kuvassa reikä tärykalvossa (oikea alanurkka).
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Jalostustoimikunnan
uusi kokoonpano

Hoida koiran korvatulehdus ajoissa
Ylläpitävät tekijät ovat yksi tyypillinen
syy, miksi koiran korvatulehduskierrettä ei saada pysähtymään. Tästä syystä
nämä tekijät on tärkeä tunnistaa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niiden syntyä.
Ennaltaehkäisyssä olennaisinta on hoitaa koiran korvatulehdus välittömästi
ja aloittaa tehokas hoito (hoidon laatu
riippuu ensisijaisista, toissijaisista tekijöistä ja altistavista syistä).

Jalostustoimikunta

Kroonisen korvatulehduksen seurauksena tässä korvassa ei ole enää lainkaan tärykalvoa. Kuvassa näkymä suoraan välikorvaan.

Taulukko 3. Korvatulehdusta ylläpitävät tekijät

Muutokset
korvakäytävässä

Muutokset tärykalvossa
Muutokset
rauhaskudoksessa
Muutokset
välikorvassa

•
•
•
•
•

korvakäytävän ja tärykalvon puhdistus- ja korjausmekanismien häiriöt
korvakäytävän pinnan solujen määrän lisääntyminen
turvotus ja korvakäytävän kaventuminen
korvaeritteen tuoton lisääntyminen
kalkkeutuminen

• paksuuntuminen, puhkeaminen, laajentuminen, pullistuminen (seurauksena valetärykalvo ja cholesteatoma)

• välikorvantulehdus, välikorva täyttyy eritteellä, muutokset välikorvan
luisessa rakenteessa

Saari S, Näreaho A, Nikander S. Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet.
1. p. Fennovet Oy, Helsinki 2016.
Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Small
Animal Dermatology. 7. p. Sauders Elsevier,
Missouri 2013.
Harvey RG, Paterson S. Otitis Externa - An
Essential Guide to Diagnosis and Treatment. 1. p. Taylor & Francis Group, Boca
Raton 2014.
Griffin CE. Otitis: Basics, pathogenesis and
diagnosis. European School for Advanced
Veterinary Studies Dermatology 1 -kurssin

Lämpimät kiitokset Sannalle ajasta ja työpanoksesta jalostustoimikunnassa viime vuosien aikana! Ja tervetuloa
mukaan toimintaan Nea!

”Olen Nea, klinikkaeläinhoitaja ammatiltani ja suurin osa vapaa-ajastani menee koiraharrastuksien parissa. Klinikkaeläinhoitajana olen työskennellyt vuodesta
2008 lähtien. Olen erittäin kiinnostunut koirien hyvinvoinnista ja jalostuspuolen asioista. Ammatissani olen nähnyt liiallisen jalostuksen tuomia ongelmia koirien
terveyteen ja toivon kokemukseni
tuovan lisäarvoa jalostustoimikuntaan.
Minulla on 2v Rhodesiankoira
narttu ”Bibi” 4v Baijerinvuoristovihikoira narttu ”Lara” sekä 7v
Rhodesiankoira-Labradorinnou-

oppimateriaali 2015
Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Veterinary Allergy. 1. p. John Wiley & Sons, West
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Jalostustoimikunnan tavoittaa parhaiten sähköpostitse osoitteella
jalostustoimikunta@ridgeback.fi
Jalostustoimikunnan kokoonpano uudistui keväällä. Sanna Janhunen jää pois toimikunnasta ja tilalle toimikunnan jäseneksi astuu uutena Nea Boman.

• korvavaha- ja talirauhasten kasvu, hikirauhastulehdus

Lähteet:

Sussex 2014.
Paterson S. Discovering the causes of otitis
externa. In Practice 2016, 38: 7-11.

Puheenjohtaja Satu Laakso
Sihteeri, varapuheenjohtaja Kaisa Kosonen
Jäsen Laura Lehtonen
Jäsen Nea Boman

taja mix uros ”Skippy”. Lisäksi
minulla on sijoituksessa / osaomistuksessa Rhodesiankoira ja
Baijerinvuoristovihikoira nartut.
Kasvatan kennelnimellä DolceBay,
ensimmäinen Baijerinvuoristovihikoira pentue syntyi vuonna 2019
ja suunnitelmissa on myös Rhodesiankoiran pentue.
Käyn mielelläni näyttelyissä koirieni kanssa sekä harrastan MEJÄÄ,
tokoa ja hakua. Mikä voisikaan olla
parempaa kuin lähteä viikonlopuksi reissuun ystävien ja koirien
kanssa joko näyttelyihin tai vaikkapa mejäilemään!”

Kirjoittaja Sara Kyrkkö on eläinlääkäri, joka
hoitaa työkseen lemmikkien korva- ja
ihosairauksia. Käy lukemassa lisää artikkeleita
S a ra n b l o g i s t a w w w. s a ra k y r k k o . c o m
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