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Matkalla ulkomailla
MATKUSTUS SHELTIN KANSSA
Marjo Kuivala

Nyt, kun rajat ovat vihdoin kunnolla auen-
neet, on myös ulkomaanmatkailu nostanut 
päätään. Koiran kanssa ulkomaille matkus-
tavilla tulee eteen monenlaisia kysymyk-
siä, sillä eri maiden käytännöt poikkeavat 
jonkin verran toisistaan. Tähän juttuun on 
koottu tietoa ulkomaan matkailua suun-
nitteleville koirakoille. Itse paljon koirien 
kanssa matkustaneena niin omalla autolla, 
bussimatkoilla, junassa, laivassa kuin len-
tokoneella, rohkaisen kaikkia reissaamaan 
koiran kanssa myös ulkomaille. Matkailu 
avartaa niin omistajan kuin koiran maail-
maa monin tavoin! 
 
MATKUSTAMINEN OMALLA 
AUTOLLA 
Ulkomaille autolla matkustaessa pitää ot-
taa mukaan voimassa olevan vakuutuk-
sen lisäksi passi, kansainvälinen ajokortti, 
eurooppalainen sairaanhoitokortti, auton 
rekisteriotteen tekninen osa ja vahinkoil-

moituslomake. Lisäksi autossa tulee olla 
viralliset EU-kilvet ja auton ollessa toisen 
nimissä, tulee reissuun lähtijällä olla kirjal-
linen lupa omistajalta tai rahoitusyhtiöltä 
auton viemiseksi ulkomaille. Pyydä vakuu-
tusyhtiöltä kirjallisesti Green Card, joka on 
todistus voimassa olevasta liikennevakuu-
tuksesta. Green Card on pakollinen tie-
tyissä maissa ja ilman sitä joudut ottamaan 
rajavakuutuksen kyseisestä maasta. 
 
MATKUSTAMINEN LENTOKO-
NEELLA 
Koiralle tulee varata ja ostaa lemmikkilip-
pu lentokoneeseen ja sen osalta lähtösel-
vitys tehdään yleensä erikoismatkatava-
ratiskillä. Koiran koko ja paino vaikuttavat 
siihen, missä lentokoneen osassa koira 
voi matkustaa – matkustamossa vai ruu-
massa. Pienet koirat ja koiranpennut voi-
daan kuljettaa yleensä käsimatkatavarana 
matkustamossa, mutta lentoyhtiöillä on 

vaihtelevia sääntöjä kuljetushäkin koon ja 
enimmäispainon suhteen. Pääsääntönä pi-
detään, että alle 8 kg painoinen koira kul-
jetuskasseineen saa matkustaa matkusta-
mossa. Osa lentokenttävirkailijoista vaatii, 
että koiran tulee mahtua seisomaan myös 
kantokassissa, osa ei. Koiranpennun pitää 
olla yleisimmin vähintään 8 viikkoa vanha 
lentääkseen. Koiraa ei saa pitää lentoko-
neessa irrallaan, vaan lemmikin on pysyt-
tävä kuljetushäkissään koko matkan ajan. 
Jos koira on liian iso matkustaakseen mat-
kustamossa, se voi matkustaa ruumassa, 
mikäli ruuma on valaistu ja ilmastoitu. Koi-
ran matkustaessa ruumassa, se matkustaa 
IATA:n hyväksymässä lentoboksissa. Len-
toboksin pohjalle kannattaa laittaa esimer-
kiksi imevä pentualusta ja huopa. Vesikup-
pi kannattaa kiinnittää oven ritilään ja ovi 
kannattaa laittaa mekanismillaan lukkoon. 
Joskus on kuultu, että lentokenttävirkaili-
joiden toimesta on sattunut vahinko, jonka 
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periaatteessa matkata myös matkatavaroiden joukossa, jos punk-
keja on lymyillyt majoituspaikassa. 

Alla esitellään yleisimpiä tartuntatauteja, jotka matkustavaa 
koiraa voivat uhata. Tauteja on paljon eikä tässä esitellä niistä 
kaikkia. Kukin käydään läpi vain lyhyesti. Jutun lopussa olevasta 

TURVALLISTA MATKAA!
Rescue-taustaisten koirien tautiriskeistä puhutaan paljon. Kuiten-
kin myös esimerkiksi näyttely- ja astutusmatkoilla olevat koirat 
altistuvat tarttuville taudeille. Samoin ulkomaiselta kasvattajalta 
tuodut rotukoirat voivat olla tautiriski. Suomi on toistaiseksi edel-
leen eräänlainen lintukoto monien tarttuvien tautien suhteen. 
Emme välttämättä tule ajatelleeksi, mille kaikille taudinaiheutta-
jille koiramme mahdollisesti altistuvat niiden kanssa matkustet-
taessa. 

MAALAISJÄRKEÄ
Jo pelkän maalaisjärjen avulla pääsee hyvin alkuun. Ulkomailla 
kontaktit paikallisiin koiriin kannattaa pitää niin vähäisinä kuin 
mahdollista. Koiraa kannattaa mahdollisuuksien mukaan ulkoi-
luttaa alueella, missä ei ole muiden koirien jätöksiä ja virtsaa. 
Uroskoiran ei tule antaa lipoa maasta hajujälkiä. Lätäköt eivät ole 
turvallisia juomapaikkoja. Punkeille mieluisissa elinympäristöissä, 
kuten heinikoissa ja vehreissä puistoissa liikkumista kannattaa 
välttää. Monet pistävät hyönteiset liikkuvat vasta hämärässä, jo-
ten ulkoilut kannattaa ajoittaa muille ajankohdille. Myös vuoden-
aika voi vaikuttaa tartuntariskeihin. 

VEKKULIT VEKTORIT
Iso osa ulkomailla vaanivista tartuntataudeista leviää vektorien, 
eli taudinaiheuttajia kantavien eliöiden välityksellä isäntäeliöstä 
toiseen. Vektoreina toimivat esimerkiksi punkit, kirput, hietasääs-
ket ja hyttyset sekä etanat ja kotilot. Useat taudinaiheuttajat leviä-
vät vain tietyn vektorieläimen välityksellä, toiset taudinaiheuttajat 
taas useamman. Niinpä vektorieläinten esiintyvyyden perusteella 
pystytään kartoittamaan myös tautien esiintyvyyttä. Myös vekto-
rieläimen elintapoja tuntemalla pystytään suojautumaan taudeilta. 
Erittäin olennainen osa matkustamista onkin sopivan ulkoloishää-
tölääkityksen hankkiminen, tai jos kyseessä on pidempi matka, yl-
läpitäminen. Pohjolaa pidemmälle matkustettaessa näkisin ehdot-
tomasti ulkoloislääkkeiden käytön aiheuttaman riskin pienempänä 
kuin loisista mahdollisesti leviävien tartuntatautien aiheuttamat 
riskit. Lääkityksen lisäksi punkkisyyni on tarpeen tehdä päivittäin. 
Esimerkiksi useimmilla punkkivälitteisillä bakteeritaudeilla kestää 
yli 24 tuntia siirtyä punkista toiseen isäntäeläimeen.

Yksi vektorieläin kannattaa painaa erityisesti mieleen: rus-
kea koirapunkki (Riphicephalus sanguineus). Toisin kuin kotoinen 
puutiaisemme, eli punkkimme (Ixodes ricinus), ruskea koirapunkki 
menestyy myös sisätiloissa, ja voi perustaa punkkikolonnan vaik-
kapa seinänrakoon. Ruskeaa koirapunkkia on äärimmäisen vaikea 
häätää sisätiloista. Onnistunut häätö vaatii useita tuholaistorjuji-
en käsittelyjä. Ruskea koirapunkki voi levittää monia ikäviä bak-
teeritauteja. Kannattaakin olla todella tarkkana, että koiran turkin 
mukana ei tule salamatkustajia Suomeen. Ruskea koirapunkki voi 

Leptospiroosin endeeminen esiintyvyys Euroopassa ja lähialueilla.

lähdeluettelosta saa lukuvinkkejä, jos haluaa perehtyä aiheeseen 
tarkemmin ja ymmärtää tarkemmin esimerkiksi eri loisten elin-
kiertoa eri isäntälajeissa. 

PELOTTAVAT BAKTEERITAUDIT
Leptospiroosi on Leptospira spp. -bakteerisuvun bakteerien ai-
heuttama tauti. Bakteeri pesiytyy koiran munuaisiin, jonne se 
yleensä aiheuttaa paikallisen tulehduksen. Oireet voivat olla 
moninaisia kuumeilusta virtsaamisongelmiin ja oksenteluun. 
Koira voi saada tartunnan joutumalla kontaktiin sairastuneen 
eläimen (tarttuu kaikkiin nisäkäslajeihin) virtsan tai veren kaut-
ta. Tartunta voi tulla myös epäsuorasti esimerkiksi bakteereilla 
saastuneen veden tai maaperän kautta. Sairastuneet yksilöt erit-
tävät bakteeria pitkään, jopa kuukausia, ja sopivissa olosuhteis-
sa bakteeri säilyy myös ympäristössä kuukausia.  Koira on mah-
dollista rokottaa leptospiroosia vastaan. Tämä tuleekin muistaa 
tehdä, jos matkustaa koiran kanssa alueelle, jossa leptospiroosia 
esiintyy. Rokote suojaa kliinisen taudin kehittymiseltä, mutta ei 
estä mahdollista bakteerikantajuuden kehittymistä. Leptospi-
roosi on zoonoosi, eli eläimistä ihmiseen tarttuvat tauti. Myös 
ihminen voi sairastua! 

Brucella canis on bakteeri, joka aiheuttaa koirille lisääntymiseen 
liittyviä ongelmia. Koira saa tartunnan toiselta koiralta limakalvo-
jen kautta, etenkin suun ja vaginan sekä silmän sidekalvon kautta. 
Usein tartunnan välittäjänä on uroskoiran siemenneste ja virtsa. 
Bruselloosia on syytä epäillä aina, jos narttu luo pennut noin kaksi 

Eläinlääkärillä
KOIRIEN MATKUSTAMINEN
Aino Patjas 
aino.patjas@gmail.com
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Erikoisnäyttely
NÄYTTELYPÄIVÄ 11.6.
Teksti: Näyttelytoimikunnan sihteeri, tuomarisihteeri ja kehätoimitsija Marja Rantalainen
Kuvat: Sirpa Saari

Lännen Shelttien järjestämä vuoden 2022 erikoisnäyttely pidet-
tiin Tuorlassa Kaarinassa 11.6. Tämä näyttely oli toinen korona-
tauon jälkeinen erikoisnäyttely ja ensimmäinen, jossa oli tuomarit 
rodun kotimaasta. Tämä onnistui koronarajoitusten helpotuttua.  
Tuomareina uroksilla oli Sharon Main (kennel Shenachie), nartuilla 
Stuart Gruszka (kennel Samphrey) ja pennuilla Lisa Pettitt (kennel 
Lakebank). Kukaan heistä ei ollut aiemmin arvostellut Suomessa, 
kaksi oli aiemmin arvostellut Pohjoismaissa. 

Näyttelypaikkana oli Tuorlan maatalousoppilaitoksen mailla 
sijaitseva nurmialue. Ruoho oli shelteille vähän liian pitkä, mutta 
sitä ei voitu leikata lyhyemmäksi, ettei nurmikko palaisi. Alku-
peräisellä näyttelypaikalla ruoho olisi ollut taatusti lyhempää, 
mutta urheilukenttä oli remontissa. Sää oli hyvä, aurinkoinen, ei 
liian kuuma. Tuuli vilvoitti mukavasti niin, että iho saattoi palaa 
huomaamatta.  

Lännen sheltit toivottivat päivän aluksi kaikki tervetulleeksi 
antamalla osallistujalahjaksi hymyä huuleen huulirasvan muo-
dossa ja myöhemmin luokkavoittajille omat Lännen shelttien tas-
supyyhkeet muistoksi päivästä. Syksyn ja talven tullen voi sitten 
muistella erkkaripäivää vaikka sipaisemalla huulirasvaa huuliin! 
Upeat sponsorimme Nutrolin ja Dagsmark huolehtivatkin muuten 
hienoista palkinnoistamme. 

Näyttelyssä oli sähköinen tulospalvelu ja sähköinen arvostelu, 
joten oli mahdollista seurata kehiä myös mukavasti kotona. Tekni-
siä ongelmia tuli päivän aikana, ohjelma saattoi heittää arvostelut 
väärälle koiralle, joten niitä korjailtiin kehien jälkeen ja vielä seu-
raavalla viikollakin. Näitä ongelmia oli ollut samana viikonloppu-
na muissakin näyttelyissä. Navigaattori ohjasi osan väestä ensin 
vähän muualle, myös tuomarit saivat pienen Varsinais-Suomen 
sightseeingin. Koiramäärä jäi alle tavoitteen, samana päivänä oli 
peräti viisi muuta näyttelyä, eri puolilla Suomea. Näistä vain osa 
oli tiedossamme näyttelypäivää anottaessa.

Uroksia oli paikalla 46, narttuja 58 ja pentuja 19. Sininen väri 
näytti olevan valttia tässä näyttelyssä, kun katselee voittajien lis-
taa. Kaikki sertifikaattivoittajat mukaan lukien neljä kuudesta oli 
blue merlejä, yksi soopeli ja yksi tricolour. Rodun parhaista kaikki 
kolme (ROP, ROP-JUN, ROP-VET) olivat blue merlejä, vsp:t taas 
soopeleita.  Luokkavoittajista pennut mukaan laskien tilanne oli 
tasaisempi: 5 soopelivoittajaa, 4 tricolourvoittajaa ja 5 blue merle 
-voittajaa. Voimmekin olla ylpeitä blue merle shelteistämme!

Urokset arvosteli Sharon Main. Hän valitsi urosten voittajaksi 
Ruotsista tulleen Birgit ja Ingemar Anderssonin omistaman multi-
valion ja -voittajan blue merle  Frostice Makeoverin. Urosten 
sertifikaatin sai Jaana Illikaisen ja Maria Ojalan omistama blue 

ROP-kasvattajaryhmä kennel Usvatar



36 SHELTIT – Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenlehti 

Meidän sheltti
TARINA SIITÄ,  
KUN SAULI SUKAN SÖI 
Heli Kauppila

Pentukoirilla on tapana kokeilla hampaita, 
vaikka ja minne, ja suuhun eksyy melko 
lailla kaikki mitä nenän eteen osuu. Sauli 
pennun jäätyä kotiin, on meille ilmestynyt 
rikkinäisiä sukkia. Sen kummemmin asiaa 
ajattelematta niitä roskiin heittelin, kunnes 
alkoi tapahtua.

Eräänä päivänä kahvitauolla ollessani 
Sauli oksensi. Ensin tuli aamullista ruokaa, 
mutta pian ulos oksennettiin myös tiukalle 
pötkölle myttääntynyt sukka, sekä kaksi 
kankaan palasta - niin ikään sukista. Het-
ken ihmeteltyäni mietin, että olipa hyvä, 
kun tulivat ulos. Jatkoin töitä ja koirat tou-
hujaan. Kunnes työpäivä päättyi ja tarjosin 
Saulille päiväruokaa. Suureksi ihmeeksi se 
ei maistunutkaan. Pentukoirasta oli tullut 
vähän väsähtäneen oloinen. Tässä kohtaa 
vielä ajattelin, että masu saattoi olla kipeä 

oksentamisesta, eiköhän se siitä helpo-
ta pian. Iltaa kohden mentäessä ei Saulin 
olo kuitenkaan helpottunut, päinvastoin. 
Ennen niin vilkas, leikkisä ja iloinen pentu 
nukkui vain kerällä eikä reagoinut oikein 
mihinkään. Ei juonut eikä syönyt, kaikki 
mitä masuun meni, oksennettiin ulos. 

Ei muuta kuin pentu autoon ja päivys-
tykseen. Meillä kävi tässä kohtaa jo huo-
no tuuri, eläinlääkäri oli juuri aloittamassa 
leikkausta ja jouduimme odottamaan. Sy-
lissä nukkui kerällä pentu, joka välillä nosti 
päänsä ylös, mutta muuten ei oikein rea-
goinut mihinkään. Vihdoin kahden jälkeen 
yöllä pääsimme lääkärin tutkittaviksi. Sauli 
ei reagoinut, vaikka lääkäri kävi mahan ko-
konaan painellen läpi. Ei reagoinut, vaik-
ka selkään laitettiin appelsiinin kokoinen 
nesteytys nahan alle. Ei reagoinut, vaikka 

nahkaan laitettiin pahoinvoinninestolääke. 
Eläinlääkäri oli sitä mieltä, että kun masu 
ei arista niin kotiin päästään, pentu kipeä 
oksentamisesta. Huokasin helpotuksesta 
ja ajelin kotiin. 

Kotona ei Saulin olo helpottanut, kävi 
selväksi, että se on erittäin kipeä. Heti kun 
kello tuli kahdeksan ja eri eläinlääkärit au-
kesivat, aloitin soittorumban. Meillä Tam-
pereella on siitä mukavasti asiat, että eläin-
lääkäriasemia on todella monta. Emme 
kuitenkaan päässeet mihinkään edes näy-
tille, sillä kaikkialla päivät olivat täynnä. 
Onneksi työkaverini vinkkasi Valkeakoskel-
la olevasta Profivetistä. Soitto sinne ja vaik-
ka heidänkin päivänsä oli täynnä, sanoivat, 
että voivat tutkia Saulin muiden asiakkai-
den välissä. Ei muuta kuin pentu taas au-
toon ja kiireen vilkkaa Valkeakoskelle. 



Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydetään palauttamaan osoitteeseen: Jaana Karonen, Koivumäenpuisto 15, 05200 RAJAMÄKI


