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Lehti tulee tilaamatta kaikille Nu-Pun Koiraklubin jäsenille. Lehdessämme julkaistut kirjoitukset edustavat 
tekijänsä mielipiteitä. Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia, suuremmista muutoksista 
neuvotellaan aina kirjoittajien kanssa.  
Materiaali lehteä varten; 
Materiaali lähetetään Taina Kaarlellalle sähköpostitse e-mail: taina.kaarlela(at)gmail.com 
llmestyminen 
Vuonna 2018 ilmestyy kolme lehteä, yksi keväällä, yksi kesällä ja viimeinen talvella.  
 
Hallitus 2018 
Matti Rantanen (puheenjohtaja) 
Elisa Nurmi(varapuheenjohtaja) 
Minna Sjöberg 
Ringa Loskin 
Taina Kaarlela (sihteeri) 
Pia Kontturi (varajäsen) 
Sanna Manner (varajäsen) 
Hallitukseen yhteys ensisijaisesti hallitus[at]koiraklubi.com 
 
Hallituksen ulkopuolelta; 
Mari Rantanen(Rahastonhoitaja) 
Kaisa Ruokonen (Jäsensihteeri) 
Jäsenasioissa yhteys nupun[at]koiraklubi.com  
 
Yhdistyksen toimihenkilöt ja toimenkuvat 2018 
Puheenjohtaja on yhdistyksen organisaattori ja toimii puheenjohtajana hallituksen kokouksessa. Puheenjohtajan 
palstan löydät aina joka lehdestä. 
Sihteeri hoitaa yleisiä yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita.  
Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista. Hänelle lähetetään kaikki kuitit yhdistyksen tarpeista 
aiheutuneista kuluista.  
 
Jäsenmaksut 2018 
Varsinainen jäsen 20 euroa 
Perhejäsen 10 euroa 
Yhdistyksen IBAN FI8340062220001855  
Viestiosaan PITÄÄ kirjoittaa jäsenen nimi+osoite. Sähköpostiosoitteen voi lähettää kerhon omaan osoitteeseen. 
Jäsenmaksu tulee maksaa tammikuun aikana. 
  
Koulutuksista voit kysyä; 
Arkitottelevaisuus  : Taina Kaarlela p. 050 512 5883 / iltaisin klo 20 jälkeen tai viikonloppuisin tai 
taina.kaarlela(at)gmail.com  
Agility:  Sanna Röntynen 040-752 3281 ja sähköpostiosoite rontynensanna7(at)gmail.com. 
Toko ja PK Elisa Lindqvist : elisalindqvist52(at)hotmail.com,  
Pennut  - Taina Kaarlela p. 050 512 5883 / iltaisin klo 20 jälkeen tai viikonloppuisin tai taina.kaarlela(at)gmail.com 
Rallytoko – Mari Rantanen  marne08(at)gmail.com 
Vepe – Anna-Maria Sainio  amsainio(at)gmail.com 
 
Koulutuksista ja muista tapahtumista tiedotamme ensisijaisesti nettisivuillamme 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
 
Tervehdys! 
Tänään maanantaina, kun deadline ja päätoimittaja painaa päälle, ulkona paistaa mitä ihanin aurinko. 
Onhan siellä toki kylmä, mutta ei se näin ikkunasta katsoen haittaa. 
Väkisinkin mieleen hiipii ajatus, että tulee se kevät sittenkin, ehkä piankin, kohta on jo maaliskuu. 
Näinhän se on monessa muussakin asiassa, pitkän kaamosajan jälkeen aurinko yleensä paistaa, tai 
ainakin pilkistää pilven takaa, kun vain jaksaa uskoa ja odottaa. Itselläni viimeiset runsas puoli vuotta 
on ollut vähän raskasta ja stressaavaa aikaa, moni asia on varmasti jäänyt tekemättä ja vastauksia on 
saanut odottaa, joskus jopa turhaan. Pyydän sitä nyt julkisesti anteeksi kaikilta asiasta jotenkin 
kärsineiltä. 
Mutta nyt on siis melkein kevät ja mieli virkistyy. nyt suunnitellaan jo kovasti ensi kesän ohjelmaa ja 
treenejä. Kaikkea pitäisi taas olla saatavilla, siis mitä ennenkin. Koiratanssia ei vieläkään ole tulossa, 
mutta heti kun löytyy vetäjä, niin ehkä sitten. Yhteislenkkejä käsittääkseni jatketaan ja jotain 
vaelluksiakin on kenties luvassa. Ehdotelkaa vapaasti, mitä mieleen juolahtaa, hullutkin ajatukset ovat 
tervetulleita, kaikki tervejärkinen onkin jotenkin vähän tylsää. 
Kyllä, se kentän kunnostus on edelleenkin mielessä. 
Matti 
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NuPun koiraklubi ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous  

 
Sunnuntaina  11.3.2018 klo 16.00 

 
 ST1, Sammatintie 1, Saukkola 

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 
 
•Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös 
sekä toiminnantarkastajien lausunto sekä edellisiin perustuva 
yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva selostus. 
•Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle 
•Muut hallituksen esittämät asiat tai kokouskutsussa mainitut 
asiat: Hallituksen esitys kentän kunnostamiseksi (puiden kaato, 
puolen kentän pinnoittaminen 
 Lisäksi: 
•Jaetaan Vuoden koira-kilpailujen palkinnot (kiertopalkinnot 
pyydetään toimittamaan viimeistään kokoukseen)  
 
Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu: hallitus(at)koiraklubi.com viim. 9.3. 
 

Kahvitarjoilu! Runsasta osanottoa toivotaan! 

 





Arkitottelevaisuuden  ja pentukurssien  
uusille ohjaajille pakollinen 

ja  kaikille avoin 
 

TEORIALUENTO 
 

Mäntynummen kirjastossa maanantaina 9.4. klo 18.00 
Tilaisuus kestää noin tunnin ja sinne on kaikille vapaa 

pääsy 
 

Tervetuloa! t. Arkittottiksen ja pentukoulujen 
puolesta: Taina 
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Kenttätalkoot 
 

 La 7.4.2018 klo 9.00, 
 

 kalenterit siis esiin ja päivämäärä ylös. 
 

Tarkoitus olisi järjestää pitkästä aikaa kentällä talkoot.  
 
Ohjelmassa on mm.                                          
    ✱ Kontin siivousta ja järjestelyä kesän koulutuksia ja tapahtumia          
         silmällä pitäen 
    ✱ Roskisten ja tuhkiksen tyhjennys 
    ✱ Vessan tyhjennys / siivous 
    ✱ Kentän haravointia ja kivien yms. siirtoa  
    ✱ yms.  
    ✱ Talkoolaisille on tarjolla evästä 
 
Toivon että talkoolaisia saapuisi sankoin joukoin paikalle, koska hommaa riittää varmasti 
kaikille ja tehtävät sellaisia että niihin pystyy jokainen. 
Aloitetaan heti aamusta, niin saadaan homma nopeammin valmiiksi. Toivoen tietysti että 
lumet ovat jo siihen mennessä sulaneet pois kentältä ja jäsenet innolla osallistuvat. 
Mukaan tarvitset hanskat, haravan ja iloisen mielen. 😸 😸 😸  
 
terv. Kaisa  kysyttävää?     S-posti:   ihmelissu33@gmail.com 
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Kesän agilitykoulutukset! 
 
Kesäkausi Nu-Pun koiraklubin kentällä (osoite Sähkötie 1, Saukkola) starttaa agilityn 
osalta huhti-toukokuussa ja kestää kouluttajasta riippuen Juhannuksen tienoille tai heinä- 
elokuuhun. Ryhmien tarkemmat aloitusajankohdat ilmoitetaan lähempänä Koiraklubin 
Facebook-sivuilla ja kotisivujen keskustelupalstalla.  
 
Kesäkaudella pyörivät seuraavatkoulutusryhmät: 
 
- Agilityn alkeisryhmä tiistaisin klo 17:30-18:30 (kouluttajana Heli Lahtinen, 
apuohjaaja Kaisa Ruokonen) 
 
-Lasten agilityryhmä torstaisin klo 16:30-17:30 (kouluttajana Heli Saukkola) 
 

-Mölli agilityryhmä torstaisin klo 17:30-18:30 (kouluttajana Heli Saukkola) 
 

-Kisaavien ryhmä torstaisin klo 18:30-19:30 (kouluttajana Marju Kiri) 
 

Ilmoittautuminen koulutusryhmiin on nyt avoinna osoitteessa: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfctagognSF- 
xyfnvDmJ47la3IwJBjmhqhmjnyDyBIp0SLjTQ/viewform 
 
Ilmoittautumiset viimeistään ma 2.4. mennessä! 
 
Kesäkauden ryhmäpaikan hinta on 25 €/koirakko. Ensisijaisesti jokainen ohjaaja saa 
yhden ryhmäpaikan, mutta mikäli tilaa jää voidaan ryhmiin ottaa myös useampia koiria 
samalta ohjaajalta. Mikäli haluat ilmoittautua ryhmiin useamman koiran kanssa, täytä 
jokaisesta koirasta oma ilmoittautumislomake ja merkitse lomakkeeseen ensisijainen toive. 
Lisätiedot/kyselyt sähköpostitse osoitteesta rontynensanna7@gmail.com 



Arkitottelevaisuuskoulutukset kesä 2018 
 
    Alkaen 16.4. 

Alkeet 18.00-18.45 
 Yli 1-vuotiaat koirat, jotka ovat aivan vasta-alkajia tai pentukoulun käyneet   
 nuoremmatkin. 
 (max 8 osanottajaa, väh. 3, että ryhmä toteutuu) 
  
Alkeis-jatko 18.45-.19.30 
 Jo hieman ”osaavat” koirat, jotka kuitenkin vielä tarvitsevat paljon ”apuja”  
 ja  talutinta. 
 (max 8 osanottajaa, väh. 3, että ryhmä toteutuu) 
  
Jatko 19.30-20.15 
 Pidemmälle edistyneet koirat  (mahdollisesti voivat olla ainakin osan aikaa 
 ilman talutinta) 
 (max 10 osanottajaa, väh. 3 että ryhmä toteutuu) 
  
Harrastajat 20.15-21.00 
 Pitkään harrastaneet, osaavat koirat. 
 (max 10 osanottajaa, väh. 3 että ryhmä toteutuu) 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 1.4.2018 
Uudet koirakot vain soittamalla puhelimitse: 050 5125883 / Taina Kaarlela 
vanhat kävijät joko puhelimitse tai s-postilla: taina.kaarlela@gmail.com  
TEKSTIVIESTILLÄ TAI SOSIAALISEN MEDIAN KAUTTA TEHTYJÄ ILMOITTAUTUMISIA 
EI HUOMIOIDA! 
Varaathan paikan vain, jos todella aiot sen käyttää. Piloillaan varattu paikka on pois 
joltain toiselta todella haluavalta! (Viime kesänä näitä pilailupaikkoja oli paljon!) 
 
Tavoitteena ennen kaikkea yhteiskuntakelpoisuus, että koira halukkaasti työskentelee 
ohjaajansa kanssa vaikka on häiriöitä. Harjoittelu tapahtuu pääosin toko-kokeen 
tehtävien kautta painottaen mukavaa yhdessäoloa koiran kanssa. 
 
 

Porukassa on kivaa! 
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Näyttelykoulutukset 

Sunnuntai ”aamu” klo 11:00/ 1.4.2018 alkaen  kesto n. 1h /  
Iloitsen ennakkoon ilmoittautumisista, mutta voi tulla suoraankin. Rokotustodistus 
mielellään esitettävä tai voi olla kuvaviestinäkin.  Makupalat, nlyhihnat ja hyvät kengät 
ohjaajalla, hiekkakenttä. Omista toiveista ja erityistavoitteista voi laittaa tietoa jo 
ilmoittautumisen yhteydessä.  
  
Teksiviesti-ilmo 0445528687 tai sähköposti elina.jarvinen@dnainernet.net 
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Rally-Toko koulutukset kesä 2018 
 
Perjantaisin 

Ryhmät ALO/AVO, VOI/MES, Mölli-ALO,  kouluttajana Rantanen 
* tehdään ratoja 
 
Alkeiskurssi vasta-alkajille, kouluttajana Kaarlela 
•Käydään aluksi ALO-luokan tehtäväkyltit läpi, sen jälkeen pieniä ratoja 
 

Alkamisajat ja tarkempi aikataulu selviää, kun tiedetään ilmoittautuneiden 
määrä. Seuraa facebook-ryhmää ja keskustelupalstaa! 
 
Ilmoittautumiset Mari Rantaselle  marne08(at)gmail.com viimeistään  
1.4.2018 
 
 
 
 

 

FIRST PRICE 
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Pentukoulut kesä 2018 
 
MAANANTAISIN 
Pentukoulut 17.30-18.00 
 Pentu 1:    16.4.-28.5. (ei 30.4.) 
 Pentu 2:  4.6.-9.7. 
 Pentu 3: 16.7.-20.8. 
 Pentu 4:  27.8.-1.10 
Penturyhmiin otetaan max. 6 pentua. Ryhmä toteutuu jos väh. 3 ilmoittautunutta. 
”Pääsyvaatimuksena” koiralle Kennelliiton määräysten mukainen rokotussuoja 
varoaikoineen, yläikäraja 1 v. ja ohjaajalle NuPun voimassaoleva jäsenyys. 
Kyseessä EI ole ”pentuleikkikoulu”, jossa koirat  leikkivät keskenään, vaan 
harjoitellaan nimenomaan sitä, että koira oppisi kuuntelemaan ohjaajaansa vaikka on 
muita koiria läsnä. Harjoitukset toteutetaan lähinnä tottelevaisuuskokeen liikkeiden 
alkeiden kautta, korostaen erityisesti leikin merkitystä nuoren koiran harjoitteissa. 
 
Ilmoittautumiset ensimmäiseen ryhmään viimeistään 8.4.2018, (loppuihin 
myöhemminkin jos tilaa on) puh 050 5125883 / Taina Kaarlela tai s-postilla 
taina.kaarlela@gmail.com  (huom. Sosiaalisen median kautta tai tekstiviestillä 
ilmoittautumisia EI  huomioida.  
 
Varaathan paikan vain, jos todella aiot sen käyttää. Piloillaan varattu paikka on pois 
joltain toiselta todella haluavalta! (Viime kesänä näitä pilailupaikkoja oli paljon!) 
 
 

Emon turvasta suuren maailman 
koulutettavaksi…. 
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TOKO-koulutukset 

Treenit keskiviikkoisin klo 18 alkaen 
 
Kelle avoinna: Kaikille rokotetuille koirille karvoihin, ikään, väriin, sukupuoleen katsomatta. 
  
Minkälaiselle ohjaajalle: Sinä joka nautit yksilösuoritustreeneistä 
 
Joka kerralla: Paikkamakuu treenit tarpeen mukaan 
 
Varaa TOKOn Tuntikalenteristamme tunnit joille haluat osallistua. Osallistuminen jokaiselle 
kerralle ei ole pakollinen. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep6vaJ55... 
Yhteyttä voit ottaa joko Nu-Pun FB sivujen kautta kysymällä, tai laittamalla sähköpostia 
vaikka minulle:  elisalindqvist52(at)hotmail.com 
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Vepe-koulutukset kesä 2018 

Tulevalla kaudella 2018 aloitamme VEPE treenit heti kun sää antaa keväällä myöden. 
Kauden aloituksesta ilmoitetaan NuPun facebook ryhmässä. Mukaan mahtuu tänä 
vuonna muutama uusi lajista kiinnostunut. 
 
Tulemme treenaamaan ti ja to pääsääntöisesti joka viikko. Olemme saaneet luvan 
treenata myös tulevalla kaudella Lohjan Roution rannassa. Pyrimme mahdollisuuksien 
mukaan treenaamaan myös muualla esim. 
Pusulassa. Lajiin tulee sitoutua, sillä treenit pyörivät vain kun riittävä määrä ihmisiä on 
paikalla. Seuralla on myös tavoitteena järjestää tulevalla kaudella VEPE kokeet. Jos et 
pelkää kastumista ja koirasi tykkää uida, tule ihmeessä kokeilemaan lajia. Järjestämme 
keväällä kiinnostuneille mahdollisuuden tulla treeneihin mukaan tutustumaan meidän 
mahtavaan porukkaan ja lajiin joka vie mennessään vapaat kesäiltasi. 
 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: 
 
 Anna-Maria Sainioon p. 040-3559928  /  amsainio(at)gmail.com. 

Kuva: Tomi Leskelä 



KEVÄÄN MATCH SHOW  
 
 
Aurinko lämmittää ja kevät lähenee. Niin lähenee myös Kodintavaratalon kanssa yhteistyössä 
pidettävä match show. Tänä vuonna mätsäri päivä on 28.4. Innokkaita suunnittelijoita ja talkoo- 
porukkaa tarvitaan jälleen että saadaan hyvä tapahtuma pystyyn. Kodintavaratalon lisäksi myös 
muu kauppapuisto on mukana tukemassa tapahtumaa. Olemme saamassa kodintavaratalon 
kautta jälleen Primapetiltä pallomeren koirille tapahtumaan. Pistäkääpä päivä ylös. 
Suunnittelusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Anskuun 040-3559928 amsainio@gmail.com 

Pyrimme saamaan Kaisa Kuutin haastattelun seuraavaan lehteen. 
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Ilman reseptiä saatavat punkkikarkoitteet 

Kesä, kärpäset ja punkit, tuo jokakesäinen vitsaus, ovat kohta taas täällä. Koirat ovat sikäli meitä  
ihmisiä onnellisemmassa asemassa, että apteekin valikoimista löytyy runsaasti erilaisia valmisteita  
punkkien karkoittamiseen. Mutta miten valita sopiva tuote suojaamaan koiraa ja samalla myös  
meitä ihmisiä koirien turkissaan kantamilta punkeilta?  
Puutiaset (tuttavallisemmin punkit) kuuluvat hämähäkkieläimiin ja niitä esiintyy useita eri lajeja.  
Suomessa tunneituin laji on Ixodes ricinus 
. Ne levittävät virus-, bakteeri- tai alkueläiasairauksia  joista tavallisin on koiraankin tarttuva 
borrelioosi.  
 
Puutiaisen elämään kuuluu neljä eri vaihetta: muna-toukka-nymfi-aikuinen. Elinaikanaan, joka on  
noin kolme vuotta Suomen oloissa, se tarvitsee kahdesta kolmeen veriateriaa: toukka ja  
nymfivaiheessa sekä naaraat munimiseen. 
Nymfivaiheen puremat ovat tavallisimpia, sillä vain 
1–2 millimetrin mittainen nymfi on hankalampi 
havaita iholta kuin täysikasvuinen punkki.  
Puutiaset aktivoituvat jo varhain kevään koittaessa 
kun yöpakkaset väistyvät ja lämpötila on pidempiä 
aikoja +5 asteen yläpuolella. Kaikkein aktiivisin aika 
on touko-kesäkuu mutta punkkikausi voi kestää 
marraskuulle asti. Parhaiten punkit viihtyvät 
varjoisissa ja vehmaissa paikoissa väijyen pahaa 
aavistamattomia ohikulkijoita. 
 

Puutiaisia tappavia ulkoloislääkkeitä on markkinoilla useita. Ilman reseptiä on saatavilla vain  
ulkoisesti käytettäviä valmisteita (liuokset, pannat ja sumute). Kaikista valmistemuodoista  
lääkeaineet leviävät koiran ihon pinnan ja karvapeitteen rasvassa ja vaikuttavat kaikkialla ihon  
pinnalla ulkoloisia vastaan. Leviäminen koiran koko iholle kestää noin 1–2 vuorokautta.  
Paikallisvaleluliuos annostellaan koiran iholle kerran kuukaudessa. Pantojen vaikutusaika on 5-8  
kuukautta. Lääkeaineesta riippuen tuotteilla on joko karkottava eli puremista ehkäisevä ja 
tappava  tai vain tappava vaikutus punkkeihin. Oikean tuotteen valintaan voivat vaikuttaa 
esimerkiksi koiran uimisen määrä, pesemisen tarve, mahdolliset aiemmat yliherkkyysreaktiot 
sekä perheen muut lemmikit 
Punkkisuojavalmisteet soveltuvat myös kirpputartuntojen hoitoon. Vaikka kirput ovatkin vielä  
toistaiseksi Suomen oloissa harvinaisia, niin ulkomaille matkustava koira on syytä suojata myös  
kirpputartuntojen varalta. 
 
Fiproniili  
on lienee käytetyin lääkeaine puutiaisten torjuntaan. Sitä on saatavilla iholle  
annosteltavana liuoksena sekä sumutteena. (Kauppanimiä: Effipro, Exproline, 
 Flevox, Frontline, Frontline Comp, Fyperix). Samaan lääkeaineryhmään kuuluu myös  
Pyriproli (Prac-tic paikallisvaleluliuos).  
Nämä valmisteet eivät estä puutiaisia kiinnittymästä eläimiin, ne eivät siis ole karkoitavia  
valmisteita. Kirput ja puutiaiset saavat kuitenkin myrkkyä jo niiden joutuessa kosketuksiin 
lemmikin ihon ja turkin kanssa. Se ei kuitenkaan estä niitä käymästä puremassa lemmikkiä ennen 
loisten kuolemaa.  
 



Jos eläin on hoidettu ennen puutiaisille altistumista, puutiaiset kuolevat seuraavien 24– 
48 tunnin kuluessa kiinnittymisestä. Tämä tapahtuu yleensä ennen kuin puutiaiset ovat imeneet  
verta, mikä minimoi muttei sulje pois tautien tarttumisen vaaraa. Kun puutiaiset ovat kuolleet, ne  
putoavat usein eläimestä. Mahdollisesti jäljelle jääneet puutiaiset voidaan poistaa kevyesti  
Vetämällä 
 
Eläimen pesu tai uittaminen vielä tuntia ennen valmisteiden käyttöä eivät vaikuta valmisteen  
tehoon. Käsittelyn jälkeen pesua ja veteen menoa (vaikuttava aine on haitallista vesieliöille) tulee  
välttää kahden vuorokauden ajan valmisteella käsittelyn jälkeen. Valmisteet ovat vedenkestäviä  
mutta mikäli lemmikkiä pestään tai uitetaan useammin kuin kaksi kertaa viikossa, voi tuotteen teho 
heikentyä.  
Ei saa käyttää 2 kuukautta nuoremmilla tai alle 2 kg painoisilla koiranpennuilla, koska  
tutkimustuloksia ei ole. Fronline Comp sopii käytettäväksi tiineyden ja imetyksen aikana. Muilla  
valmisteilla tiineyden ja imetyksen aikaista käyttöä ei suositella tutkimusten puutteen vuoksi. 
Permetriiniä sisältävä valmiste (Expot), on vaikutustavaltaan puutiaisia, täitä ja kirppuja  
Tappava sekä karkottava. Jos saman talouden kissoilla on läheiset välit koiran kanssa, on huomioitava 
että  tuotetta  ei saa käyttää kissoilla, eikä kissan saa antaa nuolla käsiteltyä koiraa!  
Ei sovellu alle 5 kg painaville koirille, eikä alle kaksiviikkoisille pennuille. Ei saa käyttää tiineillä  
nartuilla. Lääkittyä eläintä ei saa päästää uimaan tai kahlaamaan 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.  
Koiran peseminen ennen käsittelyä heikentää valmisteen tehoa (ihon pinnalla olevan rasvan määrä 
Vähenee. 
 
Permetriiniä ja Imidaklopridia 
sisältävällä Bayvanticilla on niinikään sekä tappava että  
karkottava vaikutus. Se tehoaa myös hyttysiä, väiveitä, kirppuja sekä pistokärpäsiä vastaan.  
Bayvantic säilyttää tehonsa myös koiran kastuessa. Mikäli eläin kuitenkin kastuu usein, voi  
valmisteen tehoaika lyhentyä. Käsittelyn voi tällöin uusia useammin, silti korkeintaan kerran  
viikossa. Jos koira tarvitsee sampoopesua, se tulisi tehdä muutama päivä ennen tuotteen annostelua  
tai kaksi viikkoa sen jälkeen, jotta varmistetaan toivottu vaikutus. Ei kissoille. 
Kissojen tahattoman altistumisen estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koirat pitää erossa kissoista, 
kunnes  annostelukohta on täysin kuiva. On tärkeätä varmistaa, ettei kissa pääse nuolemaan valmisteella  
hoidettua koiraa annostelukohdasta. Ei saa käyttää alle seitsemän viikon ikäisille tai alle 1,5 kg:n  
painoisille koiranpennuille, koska tutkimustuloksia ei ole. Tuotetta voidaan käyttää tiineille ja 
Imettäville eläimille. 
 
Deltametriinia sisältävä panta (Scalibor) on puutiaisia karkottava ja tappava. Lisäksi se suojaa  
koiraa myös hietasääskiltä ja hyttysiltä. Suoja puutiaisia vastaan kestää 5-6 kuukautta. Täysi  
vaikutus saavutetaan viikon kuluessa pannan asettamisesta. Pantaa voi käyttää 7 viikon iästä lähtien  
ja myös tiineillä tai imettävillä nartuilla. Koiran painolle ei ole alarajaa. Pannan teho ei vähene,  
vaikka se joutuisi satunnaisesti kosketukseen veden kanssa. Panta on kuitenkin irrotettava ennen  
koiran päästämistä uimaan, koska vaikuttava aine on haitallinen vesieliöille.  
Pantaa ei tule käyttää kissoilla! 
 
Uusimpana valmisteena markkinoille on tullut Imidaklopridia ja Flumetriinia 
sisältä lääkepanta (Seresto). Puutiaisia tappavan ja karkoitavan vaikutuksen lisäksi se tehoaa myös 
kirppuihin ja  täihin. Pannan vaikutusaika on 8 kuukautta. Panta on vedenkestävä eikä sitä tarvitse 
poistaa koiran mennessä uimaan. Pitkäaikainen vedessä oleilu ja ahkera shampoopesu voi kuitenkin 
lyhentää tehonkestoa. Suojaava vaikutus alkaa viimeistään kahden päivän sisällä pannan laitosta. 
Valmiste soveltuu myös kissoille.  
Ei saa käyttää alle seitsemän viikon ikäisille koiran pennuille. Tämänkin valmisteen kohdalla tietojen 
puuttuessa valmisteen käyttöä ei suositella tiineyden eikä imetyksen  
 
 
 



Kaikkiin mainittuihin valmisteisiin yleisesti liittyviä vasta-aiheita ja varoituksia: 
 
-Ei saa käyttää sairailla (esim. systeemisiä sairauksia sairastavilla tai kuumeisilla) tai sairaudesta  
toipuvilla eläimillä. 
-Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttaville aineille tai apuaineille 
Paikallisvaleluliuokset: 
-Vältä valmisteen joutumista eläimen silmiin. Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava heti 
runsaalla vedellä. 
-On tärkeää varmistaa, että valmiste levitetään alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä, ja pitää  
huolta siitä, etteivät eläimet pysty nuolemaan toisiaan hoidon jälkeen. 
-Valmisteita ei saa antaa haavoihin tai vaurioituneelle iholle 
- Paikallisvalelulioksilla hoidettuja eläimiä ei tule käsitellä, ennen kuin antokohta on kuiva, eikä  
lasten tule antaa leikkiä hoidettujen eläinten kanssa ennen kuin antokohta on kuiva. Tästä syystä on  
suositeltavaa, ettei eläimiä hoideta päivällä vaan aikaisin illalla, eikä äskettäin hoidettujen eläinten  
anneta nukkua omistajien, varsinkaan lasten, kanssa.  
Pannat: 
-Älä anna lasten, varsinkaan alle 2-vuotiaiden, käsitellä pantaa, leikkiä sen kanssa tai laittaa sitä  
suuhun. On huolehdittava siitä, etteivät pienet lapset ole pitkään kiinteässä kosketuksessa, esim.  
nuku, pantaa käyttävän koiran kanssa.  
Haittavaikutuksista tavallisimpia ovat harvinaisena raportoidut ohimenevät paikalliset ihoreaktiot  
(ihon värjäytymistä, paikallista karvattomuutta, kutinaa, punoitusta) antokohdassa ja yleistä kutinaa  
tai karvattomuutta. Lievemmät oireet menevät yleensä ohi muutamassa viikossa. Mahdollisia joskin 
vieläkin harvinaisempia haittoja ovat neurologiset oireet (tuntoherkkyyttä, masennusta,  
rauhattomuutta), oksentelua tai hengitysteiden oireita käytön jälkeen.  
Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, joka pääasiassa 
johtuu kantaja-aineesta. 
Mikäli ongelmia ilmenee, panta poistetaan, antokohta tai koko koira pestään haalealla vedellä ja  
pesuaineella. Oireet häviävät yleensä muutaman tunnin kuluessa mutta tarvittaessa tulee kääntyä 
eläinlääkärin puoleen. 
 
Teksti: Sanna Manner 
(Lähde: Pharmaca Fennica Veterinaria 2017 
 
 





Muistithan jäsenmaksun? 
 
Jos unohtui:  
 
Jäsenmaksut 2018  
 
Varsinainen jäsen 20€  
Perhejäsen 10€ 
Yhdistyksen tilinumero:  
IBAN FI8340062220001855  
 
 
Haluatko liittyä jäseneksi?  
Koiraklubiimme pääset jäseneksi maksamalla voimassa olevan 
jäsenmaksun ja ilmoittamalla tietosi kerholle sähköpostilla; 
nupun@koiraklubi.com.  
Ilmoita:  
nimesi  
kotiosoitteesi  
sähköpostiosoitteesi  
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