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22 Koiravaljakot
Bürklandin perheen 13 käyttölinjaista siperianhuskya ovat
huippu-urheilijoita. Ne rakastavat
kilpailemasta.
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26 Hiihtoladuille
Bordercolliensa myötä oululainen
Johan Carlson joutui päivittämään hiihtotaitojaan. Varsinainen
kisakausi alkaa tammikuussa.

30 Ihmisen silminä
Lukuisat näkövammaiset ovat
saaneet avukseen ja silmikseen
koulutetun opaskoiran. Nykyisin
kaikki opaskoirat ovat labradorinnoutajia.

36 Netin supertähdet

Susanna Bürkland tykkää talvella kisata reellä mieluiten neljän tai kuuden koiran luokassa,
mutta myös kahden ja kahdeksan koiran -luokissa.
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20-vuotias Piko

Lempäälässä asuvalla Pikolla on
ikää jo yli 20 vuotta. Kuulon heikkenemisestä tai muista vanhuuden oireista ei näy merkkiäkään,
jos lausutaan sana makkara.
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Sankarikoirat

12 Vastuuta tarvitaan

Kennelliitto myöntää tänä vuonna
Sankarikoiran arvon 18 koiralle,
joiden ansiosta yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Sankarit
ovat pääosin tavallisia kotikoiria.

Poliisille raportoitujen koirahyökkäysten kasvu on vilkastuttanut
keskustelua koira-ajokortista.
Kennelliitto painottaa koiranomistajien vastuullisuutta.

16 Oikea koirarotu
Suomessa on noin 350 hyväksyttyä rotua. Mikä rotu sopii minulle? Rotuominaisuudet ovat aina
ulkonäköä tärkeämpiä.

Yhdeksän bichon frisén poppoo
on saanut lukuisia faneja. Nämä
koirat ovat netin seurattuja tähtiä.

42 Rotuesittely
Monipuolinen collie on suosittu
ympäri maailmaa. Rotu tunnetaan iloisena ja ystävällisenä. Se
kaipaa aktiivista toimintaa, mutta
osaa ottaa myös rennosti.

52 Kuin minihusky!
Alaskan klee kai muistuttaa pientä
huskya. Rodusta on olemassa kolme eri kokomuunnosta. Suomessa
klee kai on vielä perin tuntematon.
Rodun edustajia on rekisteröity
täällä vasta 14 kappaletta.
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Pohjoismaiden parhaat noutajat
kokoontuivat Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin Janakkalaan.
Yksikin epäonnistuminen saattoi pudottaa kilpailijan ja koiran
jatkosta.

62 Vuolasvirta-palkinto
Kennelliitto palkitsee ansioituneita kasvattajia vuosittain
Vuolasvirta-palkinnolla, jotka
jaetaan Voittaja-näyttelyn Helsingin Messukeskuksessa.

66 Vaatetta päälle?
Milloin koira tarvitsee ylleen toppahaalaria ja muuta lämmikettä?

68 Tinka liikuttaa
Tinka auttaa jyväskyläläislapsia
oppimaan äidinkieltä ja matematiikkaa. Tinka touhuaa mukana
myös liikuntatunneilla ja erityislasten oppitunneilla.

72 Pentutehtailut
Pimeiden pentujen kysyntä on
kovaa, vaikka pentutehtailun vaaroista on kampanjoitu jo vuosia.

82 Koiraihmisille
Mitä koiraihminen löytää lahjapaketeistaan tänä jouluna? Miten
olisi koira-aiheinen huppari, kassi
tai muki?

Tilaukset: tilaukset@karprint.fi,
p. 09-413 97 300, ma-pe klo 9–15
Tilaushinta:
Kestotilaus: 6 nroa 40 euroa
Määräaikainen: 6 nroa 42 euroa

56 Noutajien PM-kisat

Luuliemi, valeriaana ja mineraalijauho. Ne ovat koiran parhaaksi
tietyissä elämäntilanteissa.

Toimituksen osoite:
Meidän Koira/toimitus, 03150 Huhmari
p. 09-413 97 300 fax: 09-413 97 405
www.karprint.fi
meidankoira.toimitus@karprint.fi

Toimitussihteeri:
Maija Salmi, toimittajasalmi@gmail.com

Ippe saapuu fanitapahtumaan
autolla.

74 Kehon hyväksi

Opaskoira toimii omistajansa silminä ja helpottaa liikkumista.
Kuva: Suomen Näkövammaisten liitto ry, Opaskoirakoulu/Hannele Rontu

Meidän
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84 Koirien lahjat
Alaskan klee kai -pentueessa voi olla kaiken kokoisia ja värisiä
pentuja vanhemmista riippumatta.
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Joulun alla on ihana keksiä joululahjoja myös perheen lemmikeille.

Suomenpystykorva taas
aimo askeleen edellä

uomalaisessa koiramaailmassa on tullut viime vuosina
S
tavaksi palkita koiria merkittävällä nimityksellä: Sankarikoira.

Ja eittämättä aiheita löytyy. Onhan koira ihmisen vanhin
kotieläin, jos sitä nimitystä halutaan käyttää. Koira on meillä
pohjoisilla leveysasteilla ollut omistajansa metsästystoveri;
se on hakenut riistan ylös - milloin teeren, metson, oravan,
jäniksen, jopa karhun tai suden. Koira on ollut oppivainen
metsästykseen; pieni harjoittelu on opettanut sen ja vahvistanut sen riistavainua.
Perinteisesti metsästykseen on soveltunut erinomaisesti oma
kansalliskoiramme suomenpystykorva - sankari siis sekin.
Kennelliitto palkitsee jälleen urotöistä useiden rotujen edustajia. Jokaisella niillä onkin taustallaan merkittävä sankariteko.
Myös suomenpystykorva nähdään tällä kertaa palkittavien
sankareiden joukossa.
Tänään sankarikoiria löytyy useista roduista, mutta jos
palkintoja olisi jaettu jo aiemmilla vuosikymmenillä, olisi
saajana ollut takuuvarmasti juuri suomenpystykorva. Se on
todellinen suomalaisuuden perusrotu - suomalaisen maaseudun pihaan kuuluvat vakioina Suomen lippu salkoineen
ja suomenpystykorva. Se on maaseudun maiseman perusta,
joka avautuu silmiemme eteen edelleen, vaikka sitä ei enää
kovin runsaasti olekaan nähtävissä.
Me suomalaiset arvostamme omaa rotuamme, ja helposti
asetamme sen ansiot meidän kylmässä ilmastostamme johtuen
muiden edelle. Onhan suomenpystykorva ollut metsästyskoiraroolinsa lisäksi merkittävä vahtikoira - maaseudulla
miltei jokaisen talon portaiden pielessä oli pystykorvalla oma
nukkumapaikkansa. Siellä koira nukkui ja oli tarvittaessa
valveilla heti, jos piha-alueilla tapahtui jotain normaalista poikkeavaa liikehdintää. Pystykorva on estänyt monen
huonoissa aikeissa pihalle tulleen vieraan suunnitelmat niin
yöllä kuin monasti päivälläkin ja erityisesti silloin, kun talon
asukkaat ovat olleet poissa.
Vaikka me suomalaiset korostamme juuri omaa kansalliskoiraamme ylitse muiden, maailmassa on runsaasti muitakin
hienoja rotuja. Siitä kertovat tämänkin vuoden palkitut koirat.
Jokainen rotu on erilainen ja jokaisen saama palkinnon
peruste on erilainen.
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Koiramessuille!

Suomen suurin koiratapahtuma, Koiramessut, järjestetään
15.–16. joulukuuta Helsingin
Messukeskuksessa.
Viikonlopun aikana tapahtumassa nähdään lähes 15 000
koiraa yli 300 rodusta. Koiramessuilla voi nähdä melkein kaikki
Suomesta löytyvät koirarodut.
Lauantain pohjoismainen
NORD-näyttely Helsinki Winner 2018 tuo Messukeskukseen
yli 6000 koiraa. Samana päivänä
järjestetään myös epävirallinen
pentunäyttely Helsinki Puppy
Show, johon osallistuu yli 1000
pentua.
Sunnuntain perinteinen kansainvälinen Voittaja 2018 -näyttely kerää halleihin lähemmäs
7000 koiraa. Royal Canin Puppy
Cupin viimeiseen osakilpailuun
Voittaja Puppy Show -pentunäyttelyyn puolestaan osallistuu noin
900 pentua.
Voittaja-näyttelyissä on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn reaaliaikaisen tulospalvelun
tuottava mobiilisovellus. Se on
julkaistu kesällä ja on nyt ensimmäistä kertaa käytössä Koiramessuilla.
Sovellus on ladattavissa Androidille Google Play -kaupasta
ja iOSille App Storesta nimellä
’Showlink-mobiili’. Luettelon
voi ostaa jo vaikka näyttelyä
edeltävänä päivänä. Sähköisen
luettelon koiratiedot julkaistaan
näyttelypäivän aamuna kello 6.
Sähköisten näyttelyluetteloiden lisäksi myydään edelleen
rajoitettu erä paperisia luetteloita.
■ ■ ■

Pelastuskoirien MM
Pelastuskoirien IRO MM-kilpailut järjestettiin Sloveniassa,
Ljubljanassa.
Suomen Palveluskoiraliittoa
kilpailussa edustivat: hakukoe
Karoliina Finnilä ja bcu Felltop
Samurai, jälkikoe Liia Rikkinen
ja bpmn Blaze Cobra ja rauniokoe Rina Leo-Granström ja rwn
Musanterin Qide.
Joukkueenjohtajana toimi
Kirsi Karmala.
Rikkinen ja Blaze Cobra sijoittuivat jälkikokeessa sijalle 4.
kokonaistuloksella 236 pistettä.
Finnilä ja Felltop Samurai olivat
hakukokeessa sijalla 17. kokonaistuloksella 240 pistettä.
Leo-Granström ja Musanterin
Qide eivät saaneet tulosta.

