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Puheenjohtajalta

Tervehdys chessiväki!

Vihdoinkin saatiin taas lehti ulos. Pienen yhdistyksen aktiiveista leh-
dentekijän löytäminen on tuottanut hankaluuksia. Paperisen lehden 
tekeminen sisältää yllättävän monta työvaihetta, täytyy keksiä jutun-
juonta, kirjoittaa  juttu, tarvitaan kuvia, taitto, painaminen ja postitus. 

Syksyn vuosikokous valitsi minut puheenjohtajaksi kerholle nyt ensim-
mäiseksi kaudeksi, kiitos luottamuksesta. 

Esittelynä voin kertoa että olen 40 + v. eläinlääkäri Kangasalta, perhee-
seen kuuluu mieheni Pekka Mäki, seuran kassanhoitaja,  ja kolme lasta, 
Emma, Kalle ja Lasse, joista Emma on myös innostunut koiraharrasta-
misesta äitinsä seuraksi. Koiria on kuusi, kaksi chessiä, kultainen, cock-
eri ja kaksi russelia. Lisäksi meillä on kolme islanninhevosta ja kaikkea 
pientä elävää. Kasvatustoimintaa on jonkin verran koko ajan.

Minulla on ollut kultaisia noutajia vuodesta 1983 ja chessejä vuodesta 
2000. Essi-chessi, Batzis Mount Katmai,  on siirtynyt  pilvenreunalle pol-
skimaan, mutta saavutti kuitenkin elämänsä aikana neljän maan muo-
tovalion tittelit ja ensimmäisenä, ja toistaiseksi ainoana, suomalaisena 
chessinä WDQ-testin.  Essi oli koira joka opetti minulle enemmän kuin 
minä sille, ja persoonana syypää muutamaan chessiin tuttavapiiris-
säkin. 

Nykyään chessivahvuuteen kuuluu Klara, B. Fain of Arwen, ja tyttärensä 
Elva, B. Wise Friend. Klara on ollut enemmänkin isännän metsästyskoi-
ra, ja muutenkin käytännön töissä, mutta jos sillekin hiljalleen saataisiin 
koestartteja alle. Näyttelyitä kierretään varmasti myös. 

Jostain ihmeen syystä olen vielä innostunut järjestötoiminnasta, tällä 
hetkellä olen tämän pj-pestin lisäksi Pirkanmaan noutajakoirayhdi-
styksen pj, Golden Ringin edustajana nome-yhteistyötoimikunnan pj, 
cockereiden metsästystoimikunnan jäsen, ja lisäksi järkkäilen vähän 
russelitoimintaa välillä. Jalostuspuolella yritän pitää huolta chessien 
jalostusneuvonnasta, se tarkoittaa lähinnä jto:n ja pevisan vääntämistä 
ja yhteydenpitoa. 



Kaikki yllämainittu sähellys aiheuttaa valitettavasti sen että asioiden 
valmistuminen voi kestää. Tästä syystä toimiva ja aktiivi porukka 
ympärillä on kullanarvoinen, ja kun porukka on pieni, olisi hienoa jos 
jokainen jossain vaiheessa innostuisi ottamaan jonkun pestin hoitaak-
seen. 

Mainittakoon että viime vuoden puolella saatiin kasaan viisi suoritettua 
BH-koetta, ja näin ollen chessien pk-oikeudet ovat vain paperisinettiä 
vailla. (toim.huom. myönnetty 1.5.2010 alkaen)

Uusi vuosikymmen aloitetaan aktiivilla toiminnalla. Ensi kesän treffit 
ovat pitkästä aikaa enemmän kuin viikonloppu. Treffien vieraiksi tulevat 
Moira Frank Saksasta ja Janet Morris Englannista. Treffien yhteydessä 
järjestämme nou-kokeen ja WD/WDX/WDQ-testin, sekä mahdollisesti 
näyttelytuomareiden jatkokoulutusta. Järjestämme myös vuoden aika-
na luonnetestin, BH-kokeen, nomekokeet ja mejäkokeet. Toivottavasti 
näemme mahdollisimman monta chessiä näissä tapahtumissa! Jalos-
tuksen saralla on ajatus toteuttaa luonnekysely. 

 Tapaamisiin!

  Anne



Anne Lukkarinen

VAKAVAA ASIAA PUNKEISTA JA BORRELIOOSISTA

Ihana kevät ja kesä lähestyvät. Noutajamme pääsevät taas nauttimaan 
kesän riemuista metsiin, pelloille ja rannoille. Nyt aika kääntää katse 
tulevaan ja ottaa esille täällä meidänkin leveyksillämme kokoajan 
lisääntyvät punkit. Tällä kirjoituksella haluan muistuttaa meitä kaikkia 
noutajaihmisiä punkkien torjunnan tärkeydestä. 

Punkit

Hämähäkkieläimiin kuuluvia punkkeja eli puutiaisia tavataan 
suomessa aina Ahvenanmaalta Oulun korkeudelle saakka. Viime 
vuosina punkkien levinneisyys on laajentunut huomattavasti ja niitä 
tavataan yhä runsaampina määrinä vuosi vuodelta pohjoisemmassa. 
Elinympäristömme muuttuu ja rehevöityy ja tämä tarjoaa puutiaisille 
aina vain paremmat elinolot yhä laajemmalla alueella. Punkit ovat 
aktiivisia noin huhtikuusta loka- marraskuulle. Osassa maata ne ovat 
aktiiveja jopa maaliskuulta marraskuun loppupuolelle. Lämpötilojen 
noustessa keväällä n. 5-7 astetta plussan puolelle punkit käyvät töihin. 
Tätä työntekoa riittääkin sitten lumentuloon saakka. Punkien parasta 
elinympäristöä ovat lehtometsät ja rantalepikot. Aluskasvillisuuden 
seassa, pensaikoissa ja heinikoissa niitä esiintyy runsaimmin. 

Punkin elämänkiertokulku suomenoloissa kestää noin 2-4 vuotta. 
Kyetäkseen etenemään kehitysvaiheestaan toiseen punkin on saatava 
veriateriansa, jokaisessa välissä. Uusien punkkien maailmaan 
saattamiseksi myös aikuinen naaraspunkki tarvitsee verisen ateriansa. 
Punkit kehittyvät toukista nymfeiksi. Nymfivaihe on tässä yhteydessä 
sikäli merkittävä, että punkit ovat kaikkein vaikeimmin havaittavia 
juuri tällöin (kooltaan noin 1-2 mm.). Iän myötä punkin koko kasvaa, 
mutta sitä myötä myös infektoitumisaste kasvaa. Nymfin imiessä 
verta enimmillään noin 3 päivää voi aikuinen punkki aterioida 
jopa 7-9 päivää. Olipa punkki minkä ikäinen tahansa sen ateriointi 



isäntäeläimessä kestää kuitenkin pitkään. Punkin kautta kulkeva 
verimäärä nousee pitkän aterian aikana monikymmenkertaiseksi siihen 
verrattuna, mitä se ottaa talteen. Infektoitumisen riski nousee sitä 
korkeammaksi mitä pitkäkestoisemmasta ateriasta on kyse.

Borrelioosi eli Lymen tauti, Lymen Borrelioosi

Borrelioosin löytymiseen vaikuttivat tapahtumat 1970-luvulla 
Amerikkalaisessa Lymen kaupungissa. Kaupungin asukkailla alettiin 
tuolloin todeta huomattavan paljon nivelreuman kaltaista sairautta. 
Oireita alettiin tutkia tarkemmin ja havaittiin niiden olevan vain yksiä 
monista, jäävuoren huippu. Tätä jäävuorta alettiin tutkia tarkemmin ja 
1980-luvulle tultaessa taudinaiheuttaja saatiin kiinni Willy Burgdorferin 
toimesta. Borrelia  Burgdorferi, spirokeettoihin kuuluva bakteeri oli 
löytynyt. Uusi taudinaiheuttaja oli löytynyt, vaikka tauti sinänsä ei 
ollut uusi. Erästä sen ilmenemismuotoa iholla  (ACA- acrodermatitis 
atroficans)on kuvattu jo 1880-luvulla, samalta ajalta löytyy kuvauksia 
punkin pureman jälkeisestä vaeltavasta punoituksesta (EM- erythema 
migrans). 1900-luvulle tultaessa löytyy lääketieteestä muutamia 
mainintoja aivokalvontulehduksista ja hermojuuritulehduksista 
punkinpuremien jälkeen. 

Borrelia Burgdorferi jaetaan nykyään jopa yhdeksään eri alalajiin, 
näistä kolmen tiedetään voivan aiheuttavan borreliaa. Kaikkia näitä 
kolmea tavataan Suomesta. Moniko punkeista sitten levittää borreliaa? 
Kysymykseen on liki mahdoton vastata. Jossain lähteessä näin 
sanotaan olevan 10/100. Joissain tutkimuksissa bakteerin saastuttamia 
punkkeja oli jopa yli 50% tutkituista. Totuus lienee jossain näiden 
välillä, alueellisesti ja mahdollisesti myös vuosittain vaihdellen. 
Summa summaarum –liian moni punkki on tartuttava, liian moni jää 
huomaamatta kunnes on liian myöhäistä.

Suomessa arvellaan 2000-3000 ihmisen saavan vuosittain borrelian 
varhaisvaiheen infektion. Levinneitä infektiota näistä kehittyy noin 
300-400:lle. Varhaisvaiheen infektio jäädessä hoitamatta kehittyy 
puolelle ihmisistä levinnyt infektio. Vaikka elimistöön vasta-aineita 



muodostuisikin ne eivät suojaa myöhemmiltä infektioilta. 

Ihmisistä puhutaan tässä yhteydessä paljon siksi, että borrelioosin 
tutkimus on keskittynyt pääasiassa ihmisiin. Eläimien infektiosta on 
alettu puhua enenevästi vasta viimevuosina. Jokainen voi kuitenkin 
miettiä noita lukuja mielessään. Hyvin moni ihminen sairastuu 
suomessakin vuosittain borrelioosiin. Moni infektio voi jäädä helposti 
vuosiksikin pimentoon. Ihminen kulkee puskissa usein kunnolla 
vaatetettuna. Punkit on ihmisen iholta suhteellisen vähällä vaivalla 
havaittavia. Toisin on koiran laita. Kunnon koiranomistaja ulkoiluttaa 
parasta ystäväänsä usein punkkien paratiisissa. Samankaltaisessa 
paratiisissa noutajaharrastaja käy treenaamassa koiraansa. Kokeita 
järjestetään juuri siellä missä punkit mielellään elelevät. Jokainen voi 
käsi sydämellä muistella montako punkkia on tullut kustakin koirasta 
poistettua. Aika monta, luulisin. ja montako on jäänyt huomaamatta, 
kunnes ne ovat jättiateriastaan pullistuneet melkoisiksi. Ja mikä 
merkillisintä, myös punkkisuojan saaneista koirista niitä silloin 
tällöin löytyy. Tällä perusteella uskallan arvella, että koiriemmekin 
infektoitumisaste on jotain ihan muuta kuin yksittäiset infektiot. Koira 
ei osaa kertoa oireistaan ja ihminen ei kuule kun se yrittää. Seuraavaksi 
palaamme jälleen ihmistutkimuksen pariin. Me voimme kuitenkin 
miettiä itse kuinka koiramme sen kertoisi, jos sillä olisi joitain kuvatun 
kaltaisia oireita. Milloin me sen huomaisimme? Vai huomaisimmeko? 
Jos huomaisimme, osaisimmeko lähteä selvittämään asiaa oikein 
eläinlääkärillä asioidessamme? 

Ensioireet

Punkinpuremakohtaan muodostuu noin 7-9 päivän kuluessa laajeneva 
punoittava ihomuutos. Tällainen vaeltava punoitus, erythema migrans 
(EM) on kooltaan noin 5 cm läpimittainen. Muutos voi ilmetä jo 
vuorokaudessa puremasta, mutta sen kehittyminen saattaa toisaalta 
kestää viikoista kuukauteen. Ihomuutos voi pysyä ilmenemiskohdassaan 
viikkoja, jopa kuukausia. Punoitus voi vaihdella väriltään hyvin 
vaaleasta rengasmaisesta aina tummanpurppuranpunaiseen ja 



tasaväriseen. Oire on yleensä kivuton, joskus voi toki esiintyä arkuutta 
tai kutinaa.

Lääkärin hoitoon on syytä hakeutua niin ihmisen kuin eläimenkin 
kanssa kun erythema migrans oire on iholta havaittu. Tässä 
vaiheessa tauti on mahdollista taltuttaa muutamia viikkoja kestävällä 
antibioottikuurilla. Potilaista noin puolella ilmaantuu tällainen vaeltava 
punoitus, tai sitten sitä ei havaita tai siihen ei reagoida. Moniko meistä 
haravoi koiransa ihoa karvojen alta säännöllisesti, moneltako meistä 
jäisi tällainen oire huomaamatta?
 
Varhaisvaiheessa ( n. kuukauden kuluessa punkinpuremasta) voi 
esiintyä myös joitain ns. yleisoireita. Kuumetta, flunssankaltaisia 
oireita, lihaskipuja, päänsärkyä ja väsymystä kuvataan esiintyneeksi. 
Toisaalta alku voi olla myös täysin oireeton.

Borrebakteerit verenkierrossa

Borreliabakteerit kykenevät tarttumaan sidekudokseen ja sen 
rakennusaineeseen kollageeniin. Toistaiseksi ei kovin hyvin tiedetä 
tämän merkitystä taudinkulussa. Borrelioiden tiedetään kuitenkin 
pystyvän lyöttäytymään ihmisen omaan plasminogeeniin, joka 
sitten muuntuu plasmiiniksi. Plasmiinit tekevät likaisen työn ja 
toimivat monia valkuaisaineita hajottavina entsyyminä. Plasmiinin 
ympäröimänä borrelia salamatkustaa sidekudoskapseleiden ja 
verisuonien läpi elimistössä. Borreliabakteerit ovat kuitenkin samalla 
plasmiinien ”takana” itse turvassa elimistön puolustusjärjestelmän 
hyökkäykseltä. Immuunipuolustus järjestelmä on tehokas ja se yrittää 
tappaa borreliaa mm. ”syömällä” (fagosytoimalla). Elimistö kehittää 
oman ”tulehduksellisen” reaktionsa, jonka seurauksena valkosoluja ja 
muutamia muita puolustusjärjestelmään kuuluvia soluja takertuu suonen 
seinämiin. Puolustaakseen elimistöä mahdollisimman tehokkaasti nämä 
solut tunkeutuvat osin myös kudokseen. Soluissa käy tässä vaiheessa 
melkoinen kuhina ja suurin osa borreliosta tuhotaan tässä vaiheessa.

Osa borrelia bakteereista voi onnistua kuitenkin pääsemään 



puolustuksen ohi verenkiertoon. Soluissa käydystä ”kahakasta” 
huolimatta borreliat voivat olla suonistoon päästessään, edelleen täysin 
oireettomia. Nyt elimistö alkaa tuottaa vasta-aineita borrelioiden 
rakenteita vastaan. Vasta-aineet eivät kuitenkaan tepsi kaikkiin borrelia 
bakteereihin. Verenkierron vasta-aineiden ohi päässeet bakteerit 
hakeutuvat nykytiedon mukaan ilmeisesti kudoksiin hieman valikoivasti 
borrelia lajinsa mukaan. Borrelia burgdorferin alalajiesta eräs on 
erityisen mielistynyt ihoihfektioihin ( B. afzelii), toista miellyttää 
niveliin hakeutuminen (B. burgdorferi s.s) ja kolmas on erikoistunut 
neurologisten oireiden aiheuttamiseen (B. garinii).

Myöhäisoireet

Myöhäisoireet ovat nimenä varsin harhaan johtava. Myähäisvaiheen 
oireiksi kuitenkin kutsutaan viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien 
kuluttua ilmaantuvia oireita. Oireita voi olla yhdessä tai useammassa 
elimessä. Osa myöhäisvaiheen oireista johtuu borrelian laukaisemasta 
autoimmuniteetistä, joka kehittää infektion seurauksena vasta aineita 
elimistön omia kudoksia vastaan.

Levitessään borrelioosi voi aiheuttaa kuumetta, väsymystä, 
lihaskipua ja päänsärkyä. Myöhemmässä vaiheessa iholla oireilevasta 
borrelioosista voi kertoa turpea patti (lymfosytooma) tai ihoa voi alkaa 
surkastuttamaan borrelioosin aikaansaama acrodermatitis chronica 
atroficans (ACA).

Niveloireita esiintyy noin puolella borreliaan sairastuneista. Varsinaista 
niveltulehdusta (artriittia) kuitenkin kehittyy vain joka viidennelle. 
Tyypillistä borreliabakteerin aiheuttamalle niveltulehdukselle on 
muutaman ison nivelen oireilu sekä oireisten ja oireettomien jaksojen 
vaihtelut. Artriitin kehittyminen vie aikaa useamman kuukauden 
oireiden alusta. Sitä edeltävät usein erilaiset paikkaa vaihtavat nivel- 
ja lihaskivut. Usein borrelioosiin sairastyneilla esiintyy erilaisia 
nivelpussin tulehduksia, jänteiden tulehduksia sekä jänteiden 
liitoskohtien kiputiloja (fibromyalgia). 



Monimuotoisimpina, muttei vähäisimpinä borreliabakteeri 
aiheuttaa myöhäisoireina hyvin monimuotoisia neurologisia oireita. 
Aivohermojen halvauksia esiintyy melko runsaasti. Suoraan aivoista 
lähtevät hermot kuten kuulo-, näkö- kasvohermot tulehtuvat ja jopa 
halvaantuvat. Kasvohermohalvaus on näistä yleisin.  Borrelian 
aiheuttama aivokalvontulehdus on yleensä melko lieväoireinen, 
mutta pitkäkestoisena ja mahdollisesti uusiutuvana hankala vaiva. 
Erilaiset hermojuuritulehdukset ovat eräitä borrelioosin hankalimpia 
ja kivuliaimpia oireita. Hermojuuritulehduksessa repivät, polttavat 
kivut ja säryt sekä tuntomuutokset ja jopa halvaukset kiusaavat 
kehoa. Hermojuuritulehdukset ovat oireiltaan hyvin monimuotoisia 
ja voivat siirtyä toisten hermojuurien alueelle. Borrelia voi pesiytyä 
myös aivokudokseen. Pitkäänkin kestäneen oireettoman vaiheen 
jälkeen se voi aiheuttaa etenevän aivojen ja selkäytimen tulehduksen 
(enkefalomyeliitti). MS-taudin kaltaisia oireita, rakontoimintahäiriöitä, 
erilaisia halvausoireita, epileptisiä oireita ja aivojen tietyntyyppisiä 
toimintahäiriöitä (enkefalopatiaa). Ääreishermostossa voi esiintyä 
yhden tai useamman hermon toimintahäiriöitä tai tulehduksia. Silmän 
verkko- kova- ja värikalvon tulehdukset sekä näköhermohalvaukset 
ovat tyypillisiä borrelioosin myöhäisoireita.

Sydänoireet eivät ole kovin tyypillisiä, niitä esiintyy noin 10% 
sairastuneista. Tyypillisimpiä sydänoireita ovat erilaiset sähköiset 
johtumishäiriöt sekä sydänlihaksen- tai sydänpussin tulehdukset. 
Harvinaisempia ovat vaikeahoitoiset rytmihäiriöt tai sydäntä laajentava 
krooninen sairaus (dilatoiva kardiomyöpatia).

Muiden elimien oireina mainittakoon maksatulehdukset, 
imusolmukkeiden suurentuminen, pernan suureneminen, kivestulehdus, 
se voi myös aikaan saada keuhkojen kaasun vaihtoa vakavasti 
häiritsevän tilan. Sikiöön borrelioosi siirtyy harvoin, mahdollista se 
kuitenkin on. 



Diagnostiikka

Borrelioosin toteaminen lähtee liikkeelle oireiden kuvasta ja 
mahdollisista havaituista varhaisvaiheen oireista, joista tärkein lienee 
vaeltava punoitus (EM). Borreliavasta-aineiden määritys verestä on 
keskeisin diagnoosin selvittäjä. IgM-vasta-aineet kehittyvät noin 
kuukauden kuluessa infektiosta ja ne häviävät noin 6 kk kuluttua 
taudin saamisesta. IgG-vasta-aineet puolestaan kohoavat noin 1,5-2 
kk kuluttua tartunasta ja ovat korkeimmillaan noin 6 kuukauden 
kuluttua. Molempien vasta-aineiden korkealla pysyttelevät arvot 
viittaavat pitkittyneeseen infektioon. Varhaisvaiheen diagnosoinnin 
ongelmana on vasta-aineiden melko hidas kohoaminen, tämä vuoksi 
arvioidaan noin 30-70% infektoituneista jäävän varhaisvaiheessa 
diagnoosia vaille. Vasta-aine testien lisäksi voidaan käyttää ns. DNA:n 
monistamistekniikkaa (PCR-testi) sekä viljelyä. 

Varhaisvaiheen borrelioosin hoito

Varhaisvaiheen hoitona on 2-3 viikon antibiootti kuuri. Hoidossa 
käytetyt antibiootit ovat sekä ihmisillä, että koirilla pääosin samoja. 

”Myöhäisvaiheen” hoito

Myöhäisvaiheen hoitona on kuukausia kestävä antibioottihoito, joskus 
useammallakin peräkkäisellä antibiootilla. Lisäksi hoitoon kuuluu 
kortikosteroidin käyttö sekä monet muut oireenmukaiseen hoitoon 
kuuluvat lääkkeet.

Kokemuksia koiran borrelioosista

Koitko edellä olevan kirjoituksen liian synkisteleväksi tai syvälliseksi? 
Mitä sitä nyt punkeista noin vouhottamaan? Onhan niitä punkkeja ollut 
ennenkin. On varmasti –ja niin on ollut borrelioosiakin. Uskaltaisin 
väittää, että niin ihmisissä kuin eläimissäkin. Aihe on näin kevättä 
kohti mentäessä erittäin ajankohtainen. Nyt on aika kaivaa punkki 



pannat ja paikallisesti käytettävät torjunta-aineet esille ja aktiiviseen 
käyttöön. Tosin aina sekään ei riitä. Pannat ja torjunta-aineet ovat 
oikein käytettynä hyvä apu punkkien torjunnassa. Täysin nekään eivät 
aina punkkeja pysty koirista pois pitämään.  Ja täytyy muistaa, että 
borrelioosia vastaan nekään eivät auta.

Itse olen käyttänyt koirillani säännöllisesti ja ohjeenmukaisesti erästä 
kauppanimeltä mainitsematonta paikallisesti käytettävää punkkien 
torjunta-ainetta huhtikuulta myöhäiseen syksyyn saakka. Eihän se 
borrelioosi sitten voi koiraani tulla? Eihän? Niinhän sitä luulisi. 
Vuosi sitten tulin eräänä iltana töistä kotiin ja rappukäytävässä törmäsin 
töistä tuttuun hajuun. Vahva verioksennuksen ja –ripulin haju täytti 
rappukäytävän. Kotiovella se löi kasvoihin valtavalla voimalla. Kaksi 
huonetta oli täynnä veren kyllästämää ulostetta ja oksennuta, osin seiniä 
myöten. Vastassa minua oli ympärillä olevaan hävitykseen nähden 
vahvan oloinen koira. Oli myöhäinen ilta ja vein koiran kauhun sekaisin 
ajatuksin ulos. Se teki vielä muutaman veriulosteen, määrällisesti 
ei enää kovin paljoa. Soitin päivystävälle eläinlääkärille, mutta 
päivystysaikaan ei ollut tehtävissä. Yö meni jotenkuten, juotin koiraa 
paljon, pakkosyötin sille mahansisältöä koostavia tabletteja ja odotin 
aamua ja pääsyä omalle eläinlääkärille. Yöllä koiraa silitellessäni tutkin 
sen limakalvoja ja havaitsin sillä useassa kohtaa pieniä verenpurkaumia. 
Aamuun mennessä verenpurkaumia oli jo vatsalla, korvissa, ikenissä ja 
virtsaputken päässä. Niitä oli jo kaikkialla ja oman työni kautta tiesin, 
että ne merkitsevät jotain erittäin vakavaa häiriötä elimistössä. 

Pääsimme monen mutkan kautta omalle eläinlääkärillemme. Diagnosiin 
päästiin varsin nopeasti, kiitos Sinikalle siitä. Koiran borreliavasta-
aineet olivat tähtitieteelliset, veressä sillä ei käytännössä ollut juuri 
lainkaan verenhyytymiseen vaikuttavia trombosyytejä, sen perna oli 
valtavasti laajentunut ja sillä oli verenpurkaumia kauttaaltaan ympäri 
kehoa. Diagnoosin selvittyä alkoi rankka ja pitkään kestänyt hoito, jossa 
ei säästelty vaivaa, rahaa, eikä aikaa. 

Koira voi aluksi erittäin huonosti, oli väsynyt ja unelias. Alkuvaiheessa 
sillä oli jopa verenluovutus varaus treenikavereilta Faunilta ja Tit-



Tiniltä (Kiitos Taru ja Niko!).  Muutamien viikkojen jälkeen se vaikutti 
kuitenkin sille, että se alkaisi kuntoutua. Itsellänikin toivo heräsi. 
Halusin uskoa, että kyllä tästä selvitään. Oli aika alkaa purkamaan 
lääkitystä. Tulikin takapakkia. Lääkityksiä ja takapakkeja jatkuikin 
sitten koko kevään ajan. Pikkuhiljaa koira alkoi muuttua. Tauti oli 
saanut vallattua uusia elimiä. Siitä tuli arempi, äänekkäämpi. Kaikin 
puolin siinä vain oli jotain outoa. Ensin tämän tietysti huomasivat 
sellaiset, jotka eivät sitä jatkuvasti nähneet. Lopulta aloin itsekin 
nähdä –tai myöntää. Koira oli vieläkin vakavammin sairas kuin olin 
kuvitellut. Se pelkäsi asioita, joita ei ollut pelännyt edes pentuna. Se 
ei hahmottanut etäisyyksiä ja asioita normaalisti. Se käyttäytyi erittäin 
oudosti, välillä poissaolevasti, välillä peläten. Kaiken kaikkiaan se 
oli eri koira kuin ennen. Lopulta monien vaiheiden jälkeen koitti se 
päivä kun tein sille suurimman palveluksen mitä mielestäni parhaalle 
ystävälleen voi tehdä. Päästin sen vapaaksi sairauden runtelemasta 
ruumiistaan. Kipinä silmistä oli jo sammunut, tilalle oli tullut 
luopuminen. Oli aika luovuttaa ja antaa sen mennä metsästämään 
runsaammille riistamaille, joilla ampujat osuvat aina ja noudettava ei 
lopu koskaan.

Koirani sairauden aikana otin paljon selvää borrelioosista. Kun 
koiraa lähdettiin hoitamaan, oletin sen tietenkin paranevan. Ainakin 
kotikoiraksi. Toisin kävi. Tämän tiedon valossa se ei edes ollut mikään 
ihme. Kyseessä on erittäin monioireinen ja vakava sairaus. Toivon edes 
jonkun lukijan saaneen kirjoituksestani jotain mietittävää. Kesä tulee, 
suojataan koiramme punkeilta –tai ainakin yritetään suojata!

Aiheesta lisää:

www.punkki.net
www.therapiafennica.fi
www.fimnet.fi
www.aldf.com
www.lymenet.org
www.lyme.org



                           
              

Chesapeakekerho – Chesapeakeklubben

Sääntömääräinen

V U O S I K O K O U S

pidetään perjantaina 23.7.2010 klo 17.00 

Chessietreffien

yhteydessä Wuolteen Kartanossa, Hauholla. 

 Esityslistalla sääntömääräiset asiat.

              
Stadgeenligt  

Å R S M Ö T E  

hålles den 23.7.2010 kl 17.00 i samband med 

Chesapeaketreffen på Wuolteen Kartano, Hauho.

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden.

T E R V E T U L O A  +++  V Ä L K O M N A



     Chessietreffit 22. -25.7.2010 Hauho

Tänä vuonna treffit päätettiin järjestää Hauholla, Wuolteen Kartanossa.

Tarjolla on monimuotoista ohjelmaa: nome/wt/metsästyskäytön kou-
luttajaksi saapuvat Janet Morris (kennel Penrose) Iso-Britanniasta sekä 
Moira Frank (kennel Sedgegrass) Saksasta. Halukkailla on mahdolli-
suus päästä kokeilemaan vesipelastusta kokeneen kouluttajan, Marja 
Ala-Nikkolan johdolla. Mejä- eli verijälkitreeniin on myös mahdollista 
osallistua Tarja Tuholan opastuksella. Mejä-treeni on kaksipäiväinen, 1. 
päivänä perusteita ja jäljen teon opettelua ja seuraavana päivänä varsi-
naisten jälkien ajo.

Hinnat:
To, pe, la 80,-/vrk sisältäen ruuat, majoituksen, saunat
Su 50,- sisältäen ruuat sekä testin. Päiväkävijöille 50,-/pv sisältäen ruuat
Asuntovaunuhinta 15,-/henk./vrk sisältäen wc sekä sähköliittymän.
Ilmoittautumiset Caritalle 1.7.2010 mennessä kennelbatzis@gmail.com



Torstai:
Klo 9- Saapuminen
Klo 10-12 Tutustumistreeni
Klo 12 Lounas
Klo 13- Treeniä, Nome 13-16 Moira & Janet
                            Vepe 13-20 Marja Ala-Nikkola
Klo 16 Kahvit
Klo 18- Ulkomuototuomareiden koulutus, Janet
Klo 20 Iltapala

Perjantai:
Klo 6.30- Aamupala
Klo 8- NOU kokeet
Klo 9-12 Nome-treenit - Janet & Moira
Klo 12 Maastolounas
Klo 13- Mejä, Tarja Tuhola
             Nome-treenit jatkuu
Klo 15-17 WD/WDX/WDQ-kokeen suunnittelu
Klo 17 Vuosikokokous
Klo 18- Sauna & palju
Klo 20 Iltapala saunalla

Lauantai:
Klo 7.30- Aamupala
Klo 9 Nome treenit, Moira & Janet
          Mejä-jäljet, Tarja Tuhola
Klo 11.30 Maastolounas
Klo 15 Open Show, tuomareina Janet & Moira
Klo 17- Sauna & palju
Klo 20 Illallinen, Smetanahärkä

Sunnuntai:
Klo 6.30 Aamupala
Klo 9 WD/WDX/WDQ-testi
Klo 11.30 Maastolounas
Päätöskahvit



WD/WDX/WDQ-TESTI ja SÄÄNNÖT
WD
Useimmat chesapeakelahdennoutajat eivät ole niin tarkasti ja pitkälle 
treenattuja, kuin ne koirat jotka kilpailevat metsästyskokeissa. Tämän 
takia yksinkertaisen WD-testin tarkoitus on arvioida koiran luontaisia 
taipumuksia. American Kennel Club:in mukaan noutajan luontaisiin 
ominaisuuksiin kuuluu määrätietoinen markkeeraaminen, pudotusten 
muistaminen, älykkyys, tarkkaavaisuus, hyvä hajuaisti, rohkeus, 
sitkeys, tyyli ja työskentelyhalu.

Seuraavat tilanteet johtavat automaattisesti testin hylkäämiseen:

- toistuva osoitus huonosta hajuaistista
- koiran haluttomuus edetä vaikeakulkuisessa maastossa, esim.                
risukossa, vedessä..
- koiran palaaminen ohjaajan luo ilman riistaa
- työskentelyn lopettaminen
- riistan hylkääminen
- riistan omiminen siten, ettei riistaa saada koiralta kuin voimakeinoin
- kovaääninen haukkuminen pidemmän aikaa

Working Dog Certification Program WD

Tämän ohjelman tarkoitus on kannustaa kehitystä ja käyttöä chessin 
luontaisen työskentelyn ja noutamisen suhteen. Työskentelyyn, johon 
chessi on alun perin jalostettu. Toivon mukaan ohjelmasta on apua 
tulevaisuuden jalostusvalinnoissa.
WD-testi on sekä arvostelun että koealueen suhteen erilainen, kuin 
tavallinen noutajien metsästyskoe. Ensisijaisesti arvostellaan koiran 
luontaista toimintaa, eikä sitä mitä sille on opetettu. Testi ei ole mikään 
kilpailu, vaan arvostelu tulee olemaan joko hyväksytty tai hylätty. 
Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 6 kk ja rekisteröity 
Suomen Kennelliittoon tai vastaavaan.



Testin kulku:
1-markkeeraus maalle. Tämä osio koostuu kahdesta 1. 
erillisestä maamarkkeerauksesta. Ensimmäinen heitto tulee 
helppoon maastoon n. 50 metrin päähän. Toinen heitto suurin 
piirtein samalle etäisyydelle, mutta eri paikkaan ja hiukan 
peitteisempään maastoon. Molemmille heitoille tulee laukaus. 
Ampujan tulee olla n. 20 metrin etäisyydellä lähetyspaikasta.
1-markkeeraus veteen. Ensimmäinen heitto tulee lähetyspaikasta 2. 
n. 40 metrin päähän laukauksen kera, riistan tulee jäädä selkeästi 
näkyville. Lähetyspaikkaa vaihdetaan siten, että seuraava 
pudotus tulee täysin eri alueelle n. 30 metrin päähän. Toinenkin 
heitto tulee laukauksen kera.

Erityistä: 
Koiran saa pitää kytkettynä heittojen ja laukausten ajan, muttei - 
sitä saa päästää noutoon ilman tuomarin lupaa.
Käteen luovutusta ei vaadita.- 
Kokeessa ei saa käyttää häirintälintuja eli kaaveita- 

Working Dog Excellent Certification Program WDX

Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 6 kk ja sillä tulee olla 
hyväksytysti suoritettu WD-sertifikaatti.

Testin kulku:
1-markkeeraus maalle. Tällä markkeerauksella tulee olla n. 100 1. 
metriä pituutta ja pudotuksen tulee tapahtua riittävän peitteiseen 
maastoon ollakseen näkymättömissä lähetyspaikalta katsottuna.
2-markkeeraus maalle. Tämän tehtävän tulee olla selvä 2. 
kaksoismarkkeeraus, pudotusten väli tulee olla vähintään 45 
astetta lähetyspaikalta katsottuna. 1. heitto tulee helpohkoon 
maastoon n. 75 metrin päähän, kuitenkin niin ettei se ole 
näkyvillä lähetyspaikalta katsottuna. 2. heitto tulee helpohkoon 
maastoon n. 50 metrin päähän



1-merkkeeraus veteen. Heitto tulee helppoon maastoon 3. 
n. 75 metrin etäisyydelle, kuitenkin niin ettei riista näy 
lähetyspaikalle. Häirintälintuja tulee käyttää. Tämä tehtävässä 
arvioidaan koiran markkeerauskykyä, sitkeyttä sekä 
vesityöskentelyn varmuutta. 
2-markkeeraus veteen. Tämän tehtävän tulee olla selvä 4. 
kaksoismarkkeeraus, vähintään 45 astetta pudotusten välillä. 
1. heitto tulee 60 metrin päähän ja 2. heitto 40 metrin päähän. 
Molemmat riistat tulee olla uimasyvyisessä vedessä.

Erityistä:
Koiran tulee osoittaa riittävää tarkkaavaisuutta ja - 
tottelevaisuutta, koiraa ei saa pitää kokeen aikana kytkettynä.
Koiralta vaaditaan riistan luovutus käteen, muttei sivulle tuloa - 
palauttaessa.
Kaikkia heittoja tulee seurata laukaus. Vesinoutojen ei tule - 
rohkaista ???
Ohjaajan ei tule ohjata koiraa noudoissa.- 

Working Dog Qualified Certification Program WDQ

Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 6 kk ja sillä tulee olla 
hyväksytysti suoritettu WDX-sertifikaatti.

Testin kulku:
2-markkeeraus maalle. Kuollut lintu heitetään keskivaativaan 1. 
maastoon 100-130 metrin päähän. Toisen linnun kuuluu pudota 
noin 90 metrin päähän. Pudotusten välisen kulman tulee olla 
vähintään 30 astetta ja tehtävä tulee suunnitella niin, ettei koira 
pääse vaihtamaan noutolinjaa.
Maaohjaus. Kuollut lintu laitetaan keskivaikeaan maastoon 2. 
noin 80 metrin päähän lähetyspaikasta. Linjalla tulee olla 
pieni, maastollinen este jotta nähdään innostuuko koira työhön. 
Esimerkiksi oja lähetyspaikan edessä, tiukka kulma maastossa 
tai vaihteleva maasto tms. Lintu tulee laittaa vastatuuleen.



Yhdistelmä 3-markkeeraus, kaksi pudotusta veteen ja kolmas 3. 
maalle. Alueen tälle tehtävälle tulee olla tarkkaan valittu, jotta 
saadaan avointa, uimasyvyistä vettä sekä riittävästi rantaa 
keskipitkälle maamarkkeeraukselle. Ensimmäinen heitto maalle 
n. 80 metrin päähän keskivaikeaan maastoon. Toinen heitto tulee 
kaislikkoon tmvs. noin 40 metrin päähän. Kolmas lintu heitetään 
avoimeen uimasyvyiseen tai virtaavaan veteen n. 20 metrin 
päähän. maamarkkeerauksen ja 1. vesimarkkeerauksen välillä 
tulee olla 90 asteen kulma. Linnut saa noutaa valitsemassaan 
järjestyksessä.
Vesiohjaus. Tämän tehtävän täytyy sisältää ainakin osittain 4. 
vesialuetta. Kuollut lintu laitetaan noin 50 metrin päähän 
lähetyspaikasta. Maasto saa olla helpohkoa. Jos ei ole riittävän 
syvää vettä, hyväksytään myös virtaava vesi. Tässä tapauksessa 
ohjausmatkaa pidennetään, mutta pituus ei saa koskaan ylittää 
70 metriä. Lähetyspaikan tulee olla 1,5-3 metriä rannasta. 
Veteenmenossa suositellaan suoraa kulmaa.

Erityistä:
Kaikki WDX-testin erityismaininnat pätevät myös tässä - 
osuudessa
Lisäksi maaohjausten tulee olla tehtäviä, joissa testataan - 
koiran hallittavuutta. Koiran tulee osoittaa hyväksyttävissä 
määrin yhteistyöhalua pysähtymällä sekä ottamalla suuntia 
niin käskettäessä. Jos koira ”lähtee käsistä” ja löytää riistan 
haunomaisesti, suoritusta ei hyväksytä.
Jollei markkeeraus ole tehtävän päätarkoitus, on luvallista ohjata - 
koiraa siinä. Jos ohjaaja päättää avustaa koiraa, koiran tulee 
reagoida siihen.
Kaikkia heittoja tulee seurata laukaus- 
Koiran tulee luovuttaa riistat käteen, mutta - 
sivulle tuloa ei vaadita palautuksessa.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
                                   Vapaasti suomentanut Inka Virtanen                                                                                                              



KUMMAA PORUKKAA...

 Tämän kyseenalaisen otsikon alla haluamme tehdä tunnetuksi 
nyt alkajaisiksi hallituksessa vaikuttavia henkilöitä ja muuta 

puuhaporukkaa, toivottavasti tästä saadaan aikaan jonkinlainen 
”kiertokapula” joka tutustuttaa jäsenistöä toisiinsa erilaisten 

tapahtumien ulkopuolellakin! :)

Terve
Olen viisikymppinen lukion opettaja Oulusta. Ensimmäinen chessi 
minulla oli 80-luvulla Aatu. Sen jälkeen harrastin metsästystä labradorin 
Minnin kanssa, kunnes hankin perheeseemme Caritalta Vipen(Batzi`s 
Arnac Whimbrel). Nyt meillä on koulutuksen vaiheessa Metku(Batzi`s 
Wise Vampire).
 
T. Manu
manu.vahasalo@kempele.fi             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



HÖLÖKYNKÖLÖKYN!

Olen Oulunsalosta, viriili viiskymppinen viiksekäs vallu. Harrastelen 
hurttia huvikseen. Koskaan mulle ei puheeni jälkeen ole kukaan sanon-
ut että:  HÄH!?       
Ensimmäinen noutajani (kultainen noutaja Nöpö) tuli talooni v-85. Otin 
koiran summassa lehti-ilmoituksen perusteella, koska säälin suuren 
määrän haavakoksi ampumiani sorsia. Koira olikin todellinen ”lot-
tovoitto” noutamisen ja metsästyksen suhteen. Ensimmäinen chessi 
tuli v-86 ja samana vuonna elämän kumppanini (Arja) mukana myös 
yksi kultainen noutaja lisää. Koirat osallistuivat nome-B:hen, mutta 
pääasiallisesti olivat käytännön jahdissa. Koirien täytyi olla hyviä, koska 
mm. kultainen Arttu otti viimeisen AVO 1:n ja kilpaili vielä VOI-luokassa 
(VOI0) lähes sokeana.  Chessi Rutja näytti hyviä kilpailukoiran merkkejä, 
mutta pahan sydänvian takia se ei jaksanut rankkoja maastoja. Rutja 
voitti 80-luvun lopulla kaikki chessikerhon metsästystestit,  joihin osal-
listui. Näiden kolmen koiran kuoltua otimme kultaisen noutajan Ötyn 
jahtikoiraksi. Se oli meillä ainoana koirana 13 vuotta.   
Olin aina haaveillut toisesta toimivasta chessistä, ja 2005 otimme Nas-
tin jahti- ja nome B-koiraksi. Nasti on pärjännyt kokeissa suhteellisen 
hyvin, mutta on voittajaluokan parikokeisiin vielä liian kuuma. Nasti 
on täyttänyt odotukseni hyvästä chessistä: kotioloissa huomaamaton 
ja rauhallinen, mutta vetäessäni  jahtikamppeita päälle Nastin on vai-
kea pysyä nahoissaan. Onhan talouteemme eksynyt vielä yksi nuori 
kultainen noutaja Miisu, joka on oikea kettu koiraksi. Virtaa  kyllä on ja 
oikeaan suuntaan ollaan kehittymässä kovaa vauhtia.

Olen nuorempana toiminut pitkään OSN ry:n johtokunnassa ja monissa 
luottamustehtävissä. Nou-tuomarioikeudet sain v.-96. Nyt olen ensim-
mäistä vuotta chessikerhon johtokunnassa.

          
       Tapio Sihvonen



         
PENTUEILMOITUS :

          
         

Pentuja odotetaan syntyväksi noin 23.4.2010
Molempia vanhempia käytetään käytännön metsästykseen.

Sukutaulut nähtävissä Norjan noutajaliiton sivuilla retrieverklubben.
no

Uros:
NORD UCH, DKCH(+J), EUJW-06, WDQ, Nr 4 i Young dog NM 

(hunting)2006,, 2xfirst price in Open Class, 1st price hunting test in  
  Denmark, level A.      
         
Arnac Bay Wantuck -"Buddy" KCAF02131801  

HD: A    AD: A     EYES: Clear 02.02.2010 FRI PRA (parental)
 

Narttu:
INT FIN UCH, NCH, WDX, 2xfirst price in Open Class, Nr 3 i Young 
dog NM (hunting)2006, 1st price hunting test in Denmark, level A. 

Cheslabben Duck Dawg – “Iines” DK07617/2005

HD: B    AD: A    EYES: Clear 02.02.2010, FRI PRA (parental)

Yhteydenotot:
Nina Egeberg, Norja

ninaegeb (at) online.no
+4790660480



 

TAPAHTUMIA 2010 
          

 
CHESSIE-TREFFIT 22.-25.7. 2010 

23.7.  Taipumuskoe (Nou)  Ähtäri  tuomari Tapio Sihvonen  
24.7 treenipäivä koul. Moira Frank (Saksa)  

25.7   WD-testi  tuomari Moira Frank  
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 

NoMe-A KOE  
4.-5.12.2010 Ähtäri

  Merenkurkun Noutajat ry & Chesapeakekerho  
  Tuomarit: Fontell Ari-Pekka, Sivén Harri
      Ilmoittautuminen 15.10.-12.11.2010     

Carita Sulkava
Kaukolantie 181
63700 Ähtäri

040-5517465 csulkava@gmail.com
70€ tilille 495810-2100675

  Etusija järjestävien yhdistysten jäsenillä.   
    Karsinta A- kokeen sääntöjen perusteella.     
       
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

A-KOEKOULUTUS
6.12.2010 Ähtärissä

Kouluttajat sekä koulutuksen hinta vielä avoimet
Tiedustelut

Carita Sulkava
040 551 7465

csulkava@gmail.com


