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    Tiina ja Tuomas Illukka perustivat Turkuun Varsinais-Suomen ensimmäisen pieneläinklinikan yli 30 vuotta sitten. Nykyisin yrityksen omistaa tytär 
Elina Illukka, jonka rakennuttama uusi eläinsairaala valmistui Skanssiin viime vuoden helmikuussa.
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MICHAEL MONROE KERTOO VIIHTYVÄNSÄ ELÄINTEN PARISSA JOSKUS JOPA 
PAREMMIN KUIN IHMISTEN. RANKAN KEIKKAKIERTUEEN JÄLKEEN MIELUISINTA 
SEURAA OVAT VAIMON LISÄKSI KISSAT NUPU, SÖPÖ JA PIKKU-NEITI, JOTKA 
MICHAEL JA HÄNEN PUOLISONSA JOHANNA OVAT HANKKINEET TURUN 
ELÄINHOITOLASTA.       

Pyyteetöntä 
ystävyyttä

”K
issamainen rokkikukko” 
olisi saattanut päätyä 
jutun otsikoksi, ellei se 
olisi todellisuutta vää-
ristävä. Kissamaista not-
keutta ja omaperäisyyttä 
Suomen tunnetuimmassa 

rocktähdessä on yllin kyllin mutta kukkomai-
suutta ei nimeksikään. Menestys ei ole muut-
tanut Michael Monroeta ylimieliseksi eivätkä 
vastoinkäymiset katkeraksi. Värikkään ulko-
kuoren alta löytyy harvinaisen syvällisesti 
ajatteleva ihminen, joka kantaa huolta myös 
eläinten hyvinvoinnista.

Erityisen lähellä Michaelin sydäntä ovat 
kissat, jotka ovat kuuluneet hänen elämäänsä 
lapsuudesta alkaen.

– Meillä oli himassa alun perin kaksi maati-
aiskissaa, jotka saivat samaan aikaan pentuja. 
Yhdestätoista pennusta kolme jäi meille, joten 
kotona vilisti yhteensä viisi kissaa. Vanhin 
niistä eli 22-vuotiaaksi, eläinrakas rocklegen-
da kertoo.

 Hanoi Rocksin vauhdikkaat Lontoon vuo-
det Michael eli ilman omaa kissaa, mutta New 
Yorkissa kuvioihin astui harmaaturkkinen 
Susi. 

– Pelastin sen yhden väkivaltaisen tyypin 
kynsistä vuonna -86. Kissan turkki toi mie-
leen suomalaisen suden, mistä sen nimikin 
juontaa juurensa. Susi asui kanssani ensin 
kymmenen vuotta New Yorkissa ja sitten 
kuusi vuotta Suomessa. Se on varmasti yksi 
kuvatuimpia kissoja. Mieletön persoona.    

Munuaisviasta kärsineen Susin lopetta-

mispäätös oli Michaelille kova paikka, mutta 
muita vaihtoehtoja ei kärsimysten helpotta-
miseksi enää ollut.  

– Eläimestä luopuminen on aina vaikeaa. 
Eläinlääkäriaseman työntekijöiden myötätun-
to on näissä tilanteissa tärkeää. Pet-Vetissä 
osataan nähdä kokonaisuus. Täällä hoidetaan 
ja välitetään. Ihan huippu paikka, Pet-Vetissä 
useita vuosia asioinut Michael kiittelee.

Eläinten puolestapuhuja
– Pari vuotta Susista luopumisen jälkeen 
nykyinen vaimoni Johanna muutti luokseni 
mukanaan kolme kissaa, joista yksi oli tämä 
nyt jo 16-vuotias Pikku-Neiti, kertoo Michael 
ja rapsuttaa samalla muhkeaturkkisen kissan 
niskaa.

Pet-Vetiin vuositarkastukseen tulleen 
Pikku-Neidin alkutaival oli eläinrakkaan pa-
riskunnan mukaan ankea. 

– Se oli hylätty ja ehtinyt viettää jo jon-
kun aikaa ulkosalla, ennen kuin se tuotiin 
Turun eläinhoitolaan. Sillä oli lähes kaikki 
mahdolliset kissojen taudit, ja piti odottaa 
noin kuukausi, ennen kuin se oli hoidettu 
sellaiseen kuntoon, että vaimoni sai hakea 
sen itselleen.    

Maailmaa kiertänyt rocktähti arvostaa suu-
resti paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen te-
kemää työtä, jota hän omalta osaltaan itsekin 
tukee. Michael Monroe on ollut muun muassa 
keulakuvana Onnenpeli-arpajaiskampanjassa, 
jolla on kerätty varoja eläinsuojelutyöhön. 

Turun eläinhoitolasta on peräisin myös 
Pikku-Neidin vuositarkastusta vierestä seu-

Päässä on kyllä 
pahasti vikaa, 
jos pahoinpitelee 
viattomia 
eläimiä. 

”

 Nupulla on hieno luonne ja sen 
liikehdintää on lähes lumoavaa 
seurata, Michael Monroe sanoo.
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raava Nupu, joka epäilevin ilmein 
odottelee omaa vuoroaan.  

– Kampanjamateriaalin kuvauksis-
sa syliini annetiin upea, sinisilmäinen 
kissa, joka hurmasi meidät saman 
tien. Olen tosi iloinen, että se päätyi 
meille. Sillä on hieno luonne ja sen lii-
kehdintää on lähes lumoavaa seurata.  

– Jos haluaa itselleen lemmikin, 
kannattaa ehdottomasti tsekata en-
sin eläinhoitolasta. Siellä on hienoja 
yksilöitä, joiden elämän voi pelastaa 
tarjoamalla niille hyvän kodin.   

Lemmikkien heitteillejätön Michael 
tuomisee täysin ja perää myös eläin-
ten pahoinpitelijöille ankarampia ran-
gaistuksia.

– Päässä on kyllä pahasti vikaa, 
jos pahoinpitelee viattomia eläimiä. 
Nykymaailmassa on muutenkin pal-
jon välittämisen vajetta, jota pitäisi 

MONIEN MUIDEN eläinten tavoin myös 
kissat ovat mestareita salaamaan sai-
rautensa. Eläinlääkäri Sonja Wester-
holm suosittelee vuosittaisia terveys-
tarkastuksia erityisesti ikääntyneille 
kissoille, vaikka ne päällisin puolin 
näyttäisivät olevan kunnossa. 

– Kun kissa alkaa näkyvästi oireh-
tia, on sairaus usein vaivannut sitä jo 
pitkään. Kissan terveyttä kannattaa 
seurata säännöllisesti, sillä sairauksi-
en hoito on huomattavasti helpompaa, 
jos ongelmat havaitaan ajoissa. Tämä 
pätee tietysti kaikenikäisiin kissoihin, 
mutta iän karttuessa riskit kasvavat, 
Sonja sanoo. 

– Pitää paikkansa, ja siksi mekin 
olemme nyt täällä. Pikku-Neiti vaikut-
taa terveeltä, mutta 16-vuotiaalla saat-

taa jo olla jotakin piilevää häikkää. Ha-
luamme varmistua, että sillä on kaik-
ki kunnossa. Nupulla sen sijaan on 
ollut ongelmia korvissa, jotka täällä nyt 
tsekataan, useita kissoja omistanut 
Michale Monroe jatkaa.  

Verikoe kertoo paljon
Pikku-Neidin vuositarkastus käynnis-
tyy eläinlääkärin tekemällä kliinisellä 
tutkimuksella. 

– Katson ensin nenän, hampaat, sil-
mät ja korvat. Sitten käyn läpi lihakset 
ja tunnustelen vatsaontelon. Vatsassa 
ei tuntunut minkäänlaisia uudismuo-
dostumia tai aristavia kohtia, ja imu-
solmukkeet olivat normaalin kokoiset, 
Sonja luettelee.   

 

Myös potilaan sydän ja keuhkot 
kuulostivat hyvältä, joten kliinises-
sä tutkimuksessa ei löytynyt mitään 
poikkeavaa.  

– Tämänikäiseltä kissalta on hyvä 
tarkistaa säännöllisesti myös veriarvot. 
Vanhempien kissojen vaivana on usein 
hitaasti kehittyvä munuaisten vajaa-
toiminta, joka voidaan saada selville 
laboratoriotutkimuksilla. Pikku-Neidiltä 
katsotaan nyt pienen verenkuvan li-
säksi munuais- ja maksa-arvot sekä 
elektrolyytit, kertoo Sonja ja ojentaa 
verinäytteet hoitaja Anna Röntyselle 
toimitettavaksi Pet-Vetin laboratori-
oon. 

Ruoka-aineallergia syynä    
korvaongelmiin?
Sillä välin kun Pikku-Neidin verinäyt-
teet ovat analysoitavina, Sonja tutkii 
Nupun ärtynyttä korvaa. Vaivan taus-
toja selvitellessään Sonja kyselee muun 
muassa Nupun ruokavaliosta. 

–  Ruoka-aineallergia saattaa joskus 
olla syypää korvaongelmia aiheutta-
vaan hiivatulehdukseen. Korvasta kan-
nattaa nyt ottaa näyte, josta tutkitaan 

ryhtyä paikkaamaan. Asioiden muut-
tamiseen on yleensä edellytykset, jos 
vain tahtoa löytyy riittävästi.

Kissat rauhoittavat rokkarin
Michaelin mielestä ihmisillä olisi eläi-
miltä paljon opittavaa.

– Esimerkiksi kosto on eläimille 
täysin tuntematon käsite. Lemmikki 
voi ihmisen mielestä käyttäytyä huo-
nosti, mutta todellisuudessa sen käy-
töksen taustalla on aina jokin järkevä 
syy. Sen sijaan ihmisten keskuudessa 
järjettömät teot ja koston vaaliminen 
kylvävät jatkuvasti tuhoa. 

Kiireinen tähti haluaa nostaa esiin 
myös tutkimukset eläinten myöntei-
sistä vaikutuksista ihmisten hyvin-
vointiin.  

 – Allekirjoitan tämän täysin. Olo 
rauhoittuu kummasti, kun pitkän 

tulehdussolujen määrä. 
Sonja putsaa Nupun korvan tottu-

nein ottein, ja potilaskin vaikuttaa 
rauhalliselta.

– On tärkeää putsata korva riittävän 
syvältä, jotta kaikki eritteet saadaan 
pois. Jos tulehdussolujen määrä ei ole 
korkea, hoidoksi riittää huolellinen 
puhdistus kerran päivässä ja paikal-
lishoito korvatipoilla. Saatte mukaanne 
vielä tarkat ohjeet kotihoitoa varten.  
Tilanteen pitäisi rauhoittua parissa vii-
kossa, Sonja sanoo.

 Samalla tietokoneen näytölle ilmes-
tyvät Pikku-Neidin laboratoriokokeiden 
tulokset.

– Munuaisarvot ovat normaalit, 
mutta kaikki maksa-arvot ovat hieman 
kohonneet. Ne saattavat viitata kilpi-
rauhasen liikatoimintaan, joten kilpi-
rauhasarvo olisi hyvä vielä tarkistaa. 
Jos se on kunnossa, suosittelen maksa-
arvojen kontrollia kahden kuukauden 
kuluttua. Jos arvot ovat nousseet lisää, 
saattaa maksan ultraäänitutkimus olla 
paikallaan. Mitään hälyttävää ei kui-
tenkaan löytynyt, eli Pikku-Neiti on 
ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. 

keikkarundin jälkeen heittäytyy hi-
massa pitkäkseen ja kissa hyppää 
rinnan päälle kehräämään. Sen tasai-
nen hyrinä nollaa tilanteen nopeasti. 
Eläinten ystävyys on aitoa ja pyytee-
töntä.   

 Opittavaa ihmisillä olisi myös kis-
sojen tavasta venytellä itseään aamui-
sin. The Voice of Finlandin kuvaukset 
ja uuden Blackout States -albumin 
promokiertue ovat pitäneet rokkarin 
kiireisenä, mutta kuntonsa ylläpitä-
misestä hän huolehtii tiukoista aika-
tauluistaan huolimatta. 

– Voimistelen kotona säännöllises-
ti, jotta pysyn kondiksessa. Lisäksi ve-
nyttelen joka aamu, jotta keho välttyy 
turhilta jännitystiloilta. Tässäkin asias-
sa eläimistä olisi hyvä ottaa oppia, 
muistuttaa Michael ja nostaa tutki-
muspöydälle seuraavan potilaan. 

Eläinlääkäri Sonja Westerholm:

”Vuositarkastus voi paljastaa 
piilevän ongelman”

”Kun kissa alkaa 
näkyvästi oirehtia, 
on sairaus usein 
vaivannut sitä jo 
pitkään.

Tutustu terveydenhoito-
ohjelmiimme verkossa
ENNALTAEHKÄISY ON paras tapa 
välttyä ikäviltä yllätyksiltä ja ylläpi-
tää lemmikin hyvinvointia. Pet-Vetin 
kehittämien terveydenhoito-ohjelmi-
en tavoitteena on sairauksien ennal-
taehkäisy ja varhainen puuttuminen 
mahdollisiin ongelmiin. Ohjelmat on 
suunniteltu vastaamaan eri ikäryh-
miin kuuluvien kissojen ja koirien 
erityistarpeita.

Lue lisää terveydenhoito-ohjelmista 
www.petvet.fi/terveydenhoito      

 – Vanhempien kissojen vaivana on usein 
hitaasti kehittyvä munuaisten vajaatoiminta, 
joka voidaan saada selville laboratoriotutki-
muksilla, eläinlääkäri Sonja Westerholm kertoo.

 Sonja tutkii näyttöpäätteelle ilmestyneitä laboratoriotuloksia. Nupu odottaa omaa vuoroaan.

petvet6
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 – Rotan kynsistä ja hännästä on huolehdittava viikoittain, 
muistuttaa eläinlääkäri Sonja Westerholm. 

 Iltavirkku rotta on 
nopea oppimaan.

K
esyrotta polveutuu iso-
rotasta, josta sitä alet-
tiin jalostaa lemmikiksi 
1800-luvulla. Rotta on 
laajalti maailmalle levit-
täytynyt eläin, jota on 

käytetty nopean oppimiskykynsä 
vuoksi paljon muun muassa 
käyttäytymistieteellisissä 
kokeissa.

Kesyrotta elää noin 
2–3-vuotiaaksi, ja se 
on erittäin sosiaali-
nen ja aktiivinen 
lemmikki.

Rotta kiintyy omistajaansa
Kesyrotista on useita väri- ja ku-
viomuunnoksia. Suomessa virallisia 
turkkimuunnoksia on kaksi: sileä- 

  

KESYROTTA ON YLLÄTTÄVÄN ÄLYKÄS JA SEURALLINEN LEMMIKKI, 
JONKA HOITO JA KÄSITTELY ON SUHTEELLISEN HELPPOA. 
SIKSI SE SOPII MYÖS LAPSIPERHEEN LEMMIKIKSI.

kiloa.

Kesyrotta on laumaeläin, joka viih-
tyy lajitoverinsa seurassa sekä kiintyy 
omistajaansa. Siksi rottia kannattaa 
hankkia samalla kertaa vähintään 
kaksi. Rotta viihtyy hyvin myös hä-
kin ulkopuolella, kunhan kodista on 
tehty rottaturvallinen. Hampaiden 
narskutus kertoo hyvästä olosta.

Kiipeileminen on rotalle mieluista, 
siksi häkin tulisi olla tilava ja korkea 
sekä sisältää erilaisia kiipeilymahdol-
lisuuksia. Sopiva häkki on esimerkiksi 
80 senttiä leveä, 50 senttiä syvä ja 
90 senttiä korkea. Rotta kiipeää mie-
lellään myös pitkin omistajansa käsi-
varsia ja tarkkailee maailmaa ihmisen 
olkapäältä.

Älykäs ja sosiaalinen rotta innos-
tuu myös haasteita, kunhan ruoka-
palkkiot ovat kohdillaan. Rotalle voi 
opettaa erilaisia temppuja, ja sen 
kanssa voi harrastaa esimerkiksi agi-
litya ja näyttelyitä.

Oikeanlaista hoitoa
Rotan elinympäristöstä on huolehdit-
tava säännöllisesti: häkin kuivikkeet 
siivotaan noin kerran viikossa, ja 
kuivaruokaa sekä raikasta vettä on 

oltava tarjolla jatkuvasti. Kuivaruo-
aksi sopii rotille suunnattu pelletti 
tai siemenseos. Rotta tarvitsee myös 
monipuolisesti tuoreruokaa. Rotta on 
sekasyöjä, joten ruuaksi sopivat muun 
muassa kasvikset, lihat, kalat, puurot, 
marjat ja hedelmät. Rasvaisia ja maus-
teisia ruokia pitää välttää. Rotan ham-
paat kasvavat jatkuvasti, joten sillä on 
oltava jotakin nakerreltavaa häkissä.

Rotan kynsistä ja hännästä on huo-
lehdittava viikoittain. Kynnet voi lei-
kata lemmikkieläimille tarkoitetuilla 
pienillä kynsisaksilla. Häntää pitää 
pestä vähintään parin viikon välein 
ja rasvata ainakin kerran viikossa. 

Rasvaukseen sopii hajusteeton perus-
voide.

Rottien yleisimmät sairaudet ovat 
kasvaimet ja hengitystiesairaudet. 
Sairaalta vaikuttava rotta on vietävä 
aikailematta eläinlääkäriin. Sairaana 
rotta on apaattinen ja väsynyt. Hen-
gitystieoireinen rotta voi aivastella ja 
sen silmät voivat rähmiä. Jos rotalla 
todetaan kasvain, eläinlääkäri arvioi, 
onko se hyvän- vai pahanlaatuinen ja 
mitä sille voidaan tehdä. 

Lisätietoja rotan hoidosta ja han-
kinnasta www.kesyrottayhdistys.fi
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TIESITKÖ, että

Sehän on rotta!

karvainen ja kiharakarvainen. Naaras-
rotta painaa noin 300–600 grammaa, 
urosrotta noin 500–900 grammaa. 
Rotan erityistuntomerkki on sen kar-
vaton ja voimakas häntä, jota rotta 
käyttää muun muassa tasapainoiluun.

MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT ASIAT 
JALOSTUSKÄYTTÖÄ MIETITTÄESSÄ?
Rotu vaikuttaa asioiden painotuk-
seen. On otettava huomioon, onko 
kyseessä pieni seurakoira, metsäs-
tyskoira vai palveluskoira ja millaista 
käyttötarkoitusta tuleville pennuille 
suunnitellaan. Jalostusvalintojen pai-
navimpana kriteerinä pidän koiran 
luonnetta, mutta tietysti myös muu 
terveys on tärkeää. Lonkkien, kyy-
närpäiden, polvien ja silmien lisäksi 
on ajateltava monia muitakin tervey-
teen vaikuttavia asioita. Allergiat ja 
immuunijärjestelmän sairaudet ovat 
yleistyneet, ja ne on otettava jalos-
tusvalinnoissa huomioon. 

Jalostusarvoon vaikuttaa myös 
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koiran sukutaulu: edustaako se harvi-
naisia sukulinjoja vai onko samaa sukua 
käytetty jo runsaasti rodun sisällä? Löy-
tämällä uusia sukulinjoja ja tekemäl-
lä niin sanottua ulkosiitosta voidaan 
pienentää rodussa esiintyvien piilevien 
terveysongelmien riskiä. 

MINKÄ IKÄISENÄ NARTTU                     
KANNATTAA ASTUTTAA?
Siitokseen käytettävän nartun pitäisi 
mielellään olla yli kaksivuotias, vaik-
ka Kennelliitto ei olekaan asettanut 
emälle alaikärajaa pentujen rekiste-
röinnin suhteen. Keinosiemennystä ja 
pakastesiemennystä suosittelen nuorille 
nartuille, joilla kohdun terveys on vielä 
hyvä. Vanhemmiten kohdun limakalvol-

le voi tulla muutoksia, jotka ehkäisevät 
sikiöiden kiinnittymisen. Lisäksi märkä-
kohdun riski kasvaa.

MIKÄ ON ONNISTUNEEN                  
ASTUTUKSEN SALAISUUS?
Nartun on oltava oikeassa kiimavai-
heessa, ja molempien sukuvietin pitää 
olla kohdallaan. Astutus onnistuu, kun 
koirat kääntyvät ympäri ja jäävät niin 
sanotusti nalkkiin. Jos niitä joudutaan 
pitämään kiinni ihmisvoimin, parituksen 
onnistuminen on epävarmaa. Astutuksen 
onnistuminenkaan ei aina takaa pentu-
etta. Nartulla voi olla piilevä kohdun 
limakalvon tulehdus tai uroksen sperma 
voi olla huonolaatuista, jolloin hedel-
möittyminen epäonnistuu. 

Progesteronitestaus on 
tärkeää. Kantoaika 63 vrk 
lasketaan ovulaatiosta, kun 
progesteronitaso on noin 5 
ng/ml. Jos narttu astutetaan 
monta päivää ennen ovulaa-
tiota, se voi tulla kantavaksi, 
koska siittiöt elävät nartussa 
viikonkin. Toisaalta astutus 
voi onnistua vielä neljä päi-
vää ovulaation jälkeen, jol-
loin kantoaika on vain 58 vrk. 
Tarkka ajoitus on hyvä tietää, 
jotta voidaan valmistautua 
oikea-aikaiseen synnytykseen. 
Tieto auttaa tarvittaessa myös 
mahdollisen keisarinleikkauk-
sen suunnittelussa.  Kysymyksiin vastasi eläinlääkäri Tiina Illukka.

maailman suurin 
koira painaa

”Rotan kanssa voi 
harrastaa myös 
agilitya.

petvet8
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Koiranpentu vaatii
paljon aikaa 
SULOINEN KARVAPALLO NOSTATTAA KOIRAKUUMEEN USEIMMILLE SEKUNNEISSA, 
MUTTA HETKEN MIELIJOHTEESTA EI KOIRAA KUITENKAAN KANNATA HANKKIA. 
YHTEISELO ON PITKÄN PÄÄLLE ONNELLISEMPAA, KUN LEMMIKIN HANKINTAA ON 
MIETITTY ETUKÄTEEN USEAMMALTA ERI KANTILTA.

P
äätöstä koiran hankkimi-
sesta ei kannata tehdä 
hätiköiden, sillä kyse on 
pitkäaikaisesta ja sitou-
tumista vaativasta kump-
panuudesta. Tätä mieltä 

ovat Pet-Vetin pieneläinhoitaja Pirkko 
Visasalo ja asiakasvastaava Anne Kur-
ki, jotka molemmat tunnetaan myös 
kokeneina koirankasvattajina.

Mitä kaikkea pitäisi sitten ottaa 
huomioon, kun hankkii ensimmäistä 
omaa koiraansa? 

– Aivan ensiksi kehottaisin mietti-
mään, minkälainen olet itse ja mitä 
koiralta odotat. Laiskan liikkujan ei 
kannata hankkia sellaista rotua, joka 
vaatii keskimääräistä enemmän liikun-
taa. Pitkäturkkinen rotu on puoles-
taan huono valinta silloin, kun aikaa 
tai kiinnostusta turkin säännölliseen 
hoitamiseen ei ole, Anne opastaa.

Itselleen kannattaa selvittää, ha-
keeko koirasta harrastuskaveria esi-
merkiksi agilityradoille, seuraa lenk-
kipoluille vai olisiko vähemmän lii-
kuntaa kaipaava sylikoira sittenkin 
sopivin vaihtoehto.

– Omat harrastukset, tavat ja ajan-
käyttö antavat hyvää osviittaa rodun 
valintaan. Kannattaa myös miettiä, mi-
ten koira sopii olosuhteisiin, joihin si-
tä ollaan hankkimassa. Jättiläismäistä 
bernhardilaista ei välttämättä kanna-
ta hankkia pieneen kaupunkiyksiöön, 
eikä pikku-Mini ole paras väline ison 
tanskandogin kuljettamiseen, Pirkko 
lisää. 

Etukäteen on hyvä selvittää sekin, 
halutaanko perheeseen uros- vai nart-
tukoira. Vasta viimeiseksi valintakri-
teeriksi kasvattajat nostavat koiran 
ulkonäköön liittyvät tekijät.   

– Myös koirasta aiheutuvat kustan-
nukset olisi hyvä hahmottaa ennen os-
topäätöstä. Pentujen hinnat liikkuvat 
tuhannen euron molemmin puolin, ja 
lähes saman verran rahaa kuluu en-
simmäisen vuoden aikana rokotuksiin, 
madotuksiin, ruokaan ja erilaisiin tar-

vikkeisiin. Syytä on varautua myös 
yllättäviin eläinlääkärikuluihin, sillä 
pennut ovat alttiita tapaturmille. 

Hyvä kasvattaja                       
opastaa alkuun
Kun taustaselvitykset on tehty ja so-
piva rotu löytynyt, on aika ryhtyä et-
simään luotettavaa kasvattajaa.

– Hyvä maine kiirii usein puskara-
dion kautta, mutta pelkästään kuulo-
puheisiin ei pidä luottaa. Paras tapa 
varmistua kasvattajan luotettavuudes-
ta on pyytää päästä katsomaan emoa 
ja pentuja paikan päälle, Anne sanoo.

Kokeneelta kasvattajalta uusi koi-
ranomistaja saa hyviä neuvoja pennun 
hoitoon ja ruokintaan.   

– Rodunomainen ruokinta on en-
simmäisen elinvuoden aikana tärkeää. 
Valmisruoka on kotiruokaa varmempi 
vaihtoehto, koska se sisältää kaikki 
pennun tarvitsemat ravintoaineet oi-
keassa suhteessa. Kasvattajan neuvoja 
kannattaa kuunnella, Pirkko painot-
taa.

Oikeanlainen ja laadukas ruoka an-
taa hyvät kasvuedellytykset kaikenro-
tuisille pennuille.  

– Varsinkin isoille, nopeasti kasva-
ville roduille täysipainoinen ravinto on 
erityisen tärkeää. Pet-Vetissä pentujen 
kasvua seurataan rokotuskäyntien yh-
teydessä tehtävillä terveystarkastuk-
silla. Jos luuston kasvussa huomataan 
jotakin poikkeavaa, voidaan tilannet-

ta tuolloin vielä korjata eläinlääkärin 
antamilla ravintosuosituksilla. Asiak-
kaamme voivat myös itse käydä pun-
nitsemassa koiransa Pet-Vetin vaa’alla 
maksutta, Anne kertoo.

 Ravinnon ohella sopiva liikunta luo 
perustan pennun tulevalle hyvinvoin-
nille.

 

– Luonnossa vapaana liikkuminen 
vahvistaa lihaskuntoa ja parantaa mo-
toriikkaa. Pentutreffit ovat mukavia 
tapaamisia pentujen ja omistajien kes-
ken. On kuitenkin muistettava pitää 
huolta siitä, että luuston kehityksen 
kannalta riski-iässä olevat pennut ei-
vät riehu vapaana keskenään.

Koko perheen projekti
Koira hankitaan perheeseen monesti 
lasten toivomuksesta, mutta koiran 
hoito on viime kädessä aina vanhem-
pien vastuulla. Ensimmäinen vuosi uu-
den perheenjäsenen kanssa on työläs 
ja vaatii pitkäjänteisyyttä.

 – Pennun painoa kannattaa seurata, sillä 
ylipaino kasvukaudella johtaa helposti nivel-
ongelmiin, Anne Kurki ja Pirkko Visasalo (vas.)
muistuttavat.

”Rodunomainen ruokinta 
on ensimmäisen elin-
vuoden aikana tärkeää.
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O
mistaja pääsee huo-
mattavasti helpommal-
la, jos asiat opetetaan 
pennulle pienestä pi-
täen oikein. Parhaim-
millaan pentu oppii 

tottelemaan käskyjä muutaman har-
joituksen jälkeen, mutta asioiden uu-
delleen ehdollistaminen saattaa vaatia 
jopa satoja toistoja, tietää Johanna 
Tammiala, joka on kouluttanut koiria 
yli 20 vuoden ajan sekä Suomessa että 
ulkomailla. 

Tärkeintä pennun koulutuksessa 
on johdonmukaisuus, josta tinkimi-
nen poikii helposti ongelmia koiran 
aikuistuessa.

– Omistaja ei välttämättä näe mi-
tään ongelmaa siinä, että pieni pentu 
ryntää innoissaan tutustumaan toi-
seen koiraan tai vieraaseen ihmiseen. 
Hänen pitäisi kuitenkin miettiä, mi-
ten hän haluaa koiransa käyttäytyvän 
samassa tilanteessa vuoden päästä. 

Pennulle pitäisi alusta 
alkaen tehdä selväksi, 

että tervehtiminen 
tapahtuu omistajan 
sanelemin ehdoin. 
Isoille koiraroduille 
tämän oppiminen 

on erityisen 
tärkeää.

Opettele motivoimaan 
Jokaisen asian opettamiseen löytyy Jo-
hannan mukaan useita keinoja, joten 
sataprosenttisesti yleispäteviä koulu-
tusohjeita ei voida antaa.  

– Eri rodut ja erilaiset yksilöt op-
pivat asioita eri tavoin, mikä pitäisi 
ottaa huomioon. Kokenut kouluttaja 
havaitsee yksilölliset erot nopeasti ja 
osaa kertoa, missä on vika, jos koulutus 
ei suju niin kuin oli tarkoitus. 

Johannan vetämillä perustunneilla 
käydään aluksi läpi koiran kouluttami-
sen perusperiaatteet, oppimisteoria ja 
käytännön tekniikoita. 

– Tunneilla omistaja oppii motivoi-
maan, palkitsemaan ja kannustamaan 
koiraansa oikein. Pentujen kanssa har-
joitellaan muun muassa rauhoittumis-
ta, kontaktin säilyttämistä omistajaan 

PENNUN ENSIMMÄISEEN IKÄVUOTEEN MAHTUU MONTA KEHITYSVAIHET-
TA, JOISTA KANNATTAA HANKKIA ETUKÄTEEN TIETOA. LUOVUTUSIKÄISELLÄ 
PENNULLA ON KÄYNNISSÄ NOPEAN OPPIMISEN IKÄVAIHE, JOTEN KOIRA-
KOULUN ALOITTAMINEN ON SUOSITELTAVAA JUURI TÄSSÄ IÄSSÄ. 

Koulutuksessa tärkeintä 
johdonmukaisuus  

 Schapendoes nimeltä Komsu sekä kääpiösnautseri Menni osallistuivat Pet-Vetin tarjoamaan koulu-
tukseen helmikuussa. Omistajat Heidi (vas.) ja Hanna kaipasivat koirilleen oppia erityisesti hihnassa 
kulkemiseen. Molemmat olivat tyytyväisiä Johannalta (kesk.) saamiinsa neuvoihin.

– Pentu tarvitsee paljon huolenpi-
toa, ja sen koulutus vaatii aikaa. Pen-
tu pissaa lattialle kymmeniä kertoja 
päivässä, joten sen jälkiä pitää siivota 
jatkuvasti. Sisäsiistiksi se oppii noin 
puolivuotiaana, Anne kertoo. 

Pentu aistii maailmaa hampaillansa, 
joten koti kannattaa tehdä pennulle 
sopivaksi ennen kuin se tulee taloon.

– Arvokalusteet kannattaa suojata 
ja siirtää myrkylliset kasvit pennun 
ulottumattomiin. Myöskään pieniä esi-
neitä, kuten legoja, ei pidä jättää latti-
oille. Päiväksi kotiin yksin jäävä pentu 
on usein viisasta sijoittaa portilla va-
rustettuun huoneeseen, joka on tehty 
sille turvalliseksi. Portti on yleensä 
parempi vaihtoehto kuin suljettu ovi, 
sillä pentu haluaa nähdä ympärilleen. 
Yksi huone on myös helpompi siivota 
kuin koko koti.

Uutta tulokasta on hyvä ryhtyä so-

peuttamaan perheen rytmiin pienin 
askelin. Ruuan odottamista ja omaan 
makuupaikkaan totuttelemista on hy-
vä harjoitella päivittäin.

– Yksinoloon pentua voi totutella 
siten, että menee hetkeksi ulko-oven 
taakse ja avaa oven sekä palkitsee pen-
nun heti, kun se on pienenkin hetken 
hiljaa. Myös autossa kulkemista kan-
nattaa harjoitella. 

Koirakouluja Pirkko suosittelee 
siinä vaiheessa, kun rokotukset ovat 
kunnossa eli noin neljän kuukauden 
iässä. Tällöin myös pennun oppimisalt-
tius on parhaimmillaan.

– Olisi hyvä, jos omistajalla olisi täs-
sä vaiheessa ylimääräistä aikaa pennun 
kanssa puuhailuun ja sen kouluttami-
seen. Kun pentuaikaan jaksaa panos-
taa, saa itselleen hyvin käyttäytyvän, 
terveen ja onnellisen kaverin moneksi 
vuodeksi eteenpäin.   

sekä muiden koirien ohittamista ja 
tervehtimistä hallitusti. 

 Koirakoulussa pennut harjoittelevat 
myös luokse tulemista käskystä sekä 
seuraamaan omistajaansa hihnassa ma-
kupalojen jahtaamisleikin avulla.   

– Omistajan ohjeiden noudattaminen 
pitää tehdä koiralle niin palkitsevaksi, 
että omistajan antamien käskyjen nou-
dattaminen on sille aina kiinnostavin 
vaihtoehto, Johanna sanoo. 

Lisätietoja: www.koirakoulu.net

 Pet-Vet tarjoaa asiakkailleen 
35-vuotisjuhliensa kunniaksi ilmai-
sen oppitunnin Johanna Tammialan 
asiantuntevassa ohjauksessa. Pikku-
pentujen leikkikoulutunnille voivat 
osallistua veloituksetta kaikki Pet-
Vetissä toisen rokotuksensa saaneet 
pennut omistajineen. 

Tunnilla käydään läpi koulu-

tukseen liittyviä perusasioita sekä 
luodaan edellytyksiä hyvälle koira-
omistajasuhteelle. Koulutustilaisuu-
det järjestetään Turun Seudun Koira-
keskuksessa Liedossa tiistai-iltaisin. 
Tunnille osallistuminen ei vaadi en-
nakkoilmoittautumista. Pääsylipun 
koulutukseen saat rokotuskäynnin 
yhteydessä. 

Pet-Vetin nimikkotunti 
pikkupennuille

”Eri rodut ja erilaiset 
yksilöt oppivat asioita 
eri tavoin.

petvet 13
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Eläinlääkärin päivä
Eläinlääkärin työpäivä etenee harvoin käsikirjoituksen 
mukaan. Kiireellinen päivystystapaus pistää aikataulut 
hetkessä uusiksi, ja mutkia matkaan voi tulla myös silloin, 
kun rutiinileikkauksessa löytyy pahanlaatuinen kasvain. 
– Yllättävät tilanteet kuuluvat työn arkeen, sanoo eläinlääkäri 
LEILI LEMETTI, jonka työpäivää pääsimme seuraamaan.

Klo 10 vastaanotolle saapuvat Edith 
ja Jens seitsemän kuukautta vanhan 
Mitcho-kissansa kanssa. Mitcho on alka-
nut haikailla levottomana poikakissojen 
perään, joten omistajat ovat varanneet 
sille ajan sterilisaatioleikkaukseen. 

– Viime kesänä syntyneillä kissoilla 
alkaa juoksuaika maaliskuun tietämillä, 
joten nyt on oikein hyvä hetki tuoda 
Mitcho leikkaukseen, Leili sanoo.   

turkin leikkauskohdasta ja tekevät 
muut tarvittavat esivalmistelut, Leili 
selittää.  

Ennen toimenpidettä Leili kertoo 
Edithille ja Jensille, että rauhoitukseen 
sisältyy aina pieni riski.

– Kerron tämän aina jokaiselle asi-
akkaalle, vaikka vakava yliherkkyysre-
aktio onkin hyvin harvinainen. Se on 
kuitenkin hyvä tiedostaa etukäteen.

Leili punnitsee potilaan, merkkaa 
painon muistiin ja kertoo sitten omis-
tajille lyhyesti toimenpiteen kulusta. 

– Ensin varmistan, että Mitchon sy-
dänäänet ovat kunnossa. Jos poikkea-
vaa ei löydy, Mitcho rauhoitetaan ja 
odotellaan noin kymmenen minuuttia. 
Tämän jälkeen laitan hänelle kanyylin, 
jonka kautta anestesiaa jatketaan. En-
nen leikkausta hoitajat ajavat kissan 

Klo 10.20 Leilin tutkiessa 
Mitchoa vastaanottotiskille saapuu 
päivystyspotilaana mäyräkoiran pen-
tu Nuudeli. Eläinlääkäri Elina Illukka 
huikkaa ovensuusta ja kysyy, ehtisi-
kö Leili ennen leikkausta tutkia yli-
määräisen potilaan. Leili nyökkää ja 
Mitchon rauhoitettuaan kutsuu sisään 
tapaturmapotilaan. 

Leili kyselee tapahtumien kulusta 
ja sylissä tärisevän Nuudelin voinnista. 

Omistajan mukaan susikoira oli hyö-
kännyt pennun kimppuun ja yrittänyt 
purra vielä senkin jälkeen, kun pentu 
oli nostettu syliin. Puremajäljet näky-
vät hännässä selvästi.  

Leili puhdistaa ja tutkii haavan. 
Murtumien poissulkeminen vaatisi 
röntgenkuvia, mutta aivan välttämät-
tömiä ne eivät Nuudelin tapauksessa 
ole.  

– Voimme lähteä liikkeelle lääkehoi-

Klo 10.45 Leili saapuu Pet-Ve-
tin leikkaussaliin, jossa toimenpidet-
tä varten valmisteltu Mitcho odottaa 
levollisessa unessa. Vielä hetki sitten 
se yritti sähäkästi vastustaa koko ope-
raatiota, mutta hoitaja Anni Jalavan 
tultua avuksi kissa saatiin pysymään 
paikollaan ja rauhoitettua.

jälkeen kissa yleensä rauhoittuu, kun 
lisääntymiseen liittyvä stressi häviää.

Toimenpiteen jälkeen Mitcho vie-
dään heräämöön, jossa sen tilaa seu-
rataan noin klo 14 asti. Lopuksi se 
saa vielä kaulaansa haavaa suojaavan 
kaulurin, minkä jälkeen onnelliset 
omistajat voivat viedä kissansa kotiin.  

Mitchon leikkaus etenee suunni-
tellusti ja ilman ongelmia. Sterilisaa-
tioleikkauksessa naaraskissalta pois-
tetaan munasarjat, minkä jälkeen 
siitä tulee lisääntymiskyvytön. Steri-
lisaatio on rutiinitoimenpide, joka on 
hyvä tehdä, ellei suunnitelmissa ole 
teettää kissalle pentuja. Leikkauksen 

dolla ja seurata tilannetta, Leili sanoo.
Leili määrää pennulle tulehduski-

pulääkkeiden lisäksi antibioottikuu-
rin ja kehottaa omistajaa seuraamaan 
hännänpään lämpötilaa eli varmis-
tamaan, että sen verenkierto toimii. 
Kun hoitotoimet on saatu päätökseen, 
siteeseen kääritty häntä alkaa heilua 
vimmatusti. Toivottavasti Nuudeli 
toipuu ikävästä tapauksesta ilman 
traumoja.
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KLO 11.15 vastaanotolle saapuu korvavaivoista 
kärsinyt cockerspanieli Vili. Leilin mukaan kroonisten 
korvaongelmien taustalla on usein ruoka-aine- tai muu 
allergia. Korvat huuhdellaan nyt nukutuksessa, jotta 
kaikki eritteet saadaan pois ja tärykalvot näkyviin. Leili 
laittaa Vilille intubaatioputken ja hoitaja Kaisa Grönroos 
peittelee koiran lämpöhuovalla.

– Tärykalvot ovat ehjät. Otan korvasta vielä näytteen 
ja tutkin, löytyykö siitä bakteereja. Tilanne näyttää nyt 
kuitenkin melko hyvältä, Leili arvioi.

KLO 11.45 Leili piipahtaa kurkkaamassa kastraa-
tioleikkaukseen tullutta Mustis-kissaa. Kissan omistaja 
Sanna kertoo Mustiksen olevan kreikkalainen löytökissa, 
joka päätti lyöttäytyä Rhodoksella lomailleen suomalais-
pariskunnan matkaan.      

– Katukissoja saarella autteleva suomalaismies kannusti 
meitä adoptoimaan pennun. Hänen neuvostaan otimme yh-
teyttä paikalliseen eläinlääkäriin, joka kertoi meille, miten 
asiassa pitää edetä. Rokotusten ja karanteeniajan jälkeen 
saimme kissan Suomeen, Mustiksen uusi omistaja kertoo.

KLO 12 Vili on viety heräämöön, 
ja tutkimushuoneeseen saapuu päivän 
viides potilas. 

– Kahdeksanvuotias Lennart on 
bassethound, tulosyy rokotus, anaa-
lirauhaset ja perusterveystarkas-
tus, Leili lukee näyttöpäätteeltään.                                                                                                                              
   Leili tutkii ensin Lennartin silmät, 
jotka hieman rähmivät. Korvista löy-
tyy jonkin verran hiivaa, jota voi Lei-

Tutkimuksen jälkeen Lennart saa 
raivotauti- ja nelosrokotteen, jotka 
ovat voimassa kolme vuotta. Lopuksi 
tehdään vielä anaalirauhasten tyhjen-
nys. 

Lemmikkinsä tutkimusten lomassa 
Pet-Vetin pitkäaikaiset asiakkaat ke-
huvat eläinlääkäriaseman uusia tiloja.

– Tilat ovat upeat, ja tänne on to-
della helppo tulla. 

lin mukaan olla terveissäkin korvissa 
jonkin verran. Sitä ei siis tarvitse hoi-
taa, jos korvat eivät vaivaa. Leili tutkii 
myös huulipoimut ja kehottaa seuraa-
maan niitä. Lisäksi hän käy läpi ihosta 
löytyneet patit ja kuuntelee sydäntä.  

– Sydämestä kuuluu selvä sivuääni. 
Suosittelen varaamaan ajan jatkotutki-
muksia varten sydänspesialistiltamme, 
Leili sanoo.

KLO 13 tutkittavaksi saapuu kak-
si amerikan pitbullterrieriä, jotka on 
pelastettu Suomeen Espanjasta. Sui-
poiksi leikatut korvat kertovat siitä, 
että koiria on käytetty taistelukoiri-
na laittomissa kehätappeluissa. Koiri-
en ulkonäkö saattaa herättää pelkoa, 
mutta sekä Elli että Lenox vaikuttavat 
tutkimustilanteessa rauhallisilta ja hy-
vin käyttätyviltä.  

Leili ottaa ihosta näytteen ja tutkii 
sen laboratoriossa nähdäkseen, onko 
samppoo tehonnut.

– Jotta ihottuma pysyisi kurissa, 
kannattaa ruokavalioon kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Koirat varmasti tykkäi-
sivät kotiruuasta, mutta valmisruoka on 
turvallisempi ja helpompi vaihtoehto. 
Kosteussuihketta on myös hyvä käyt-
tää.

 
Molemmat koirat ovat kärsineet ihon 

hiivatulehduksista, joiden alkuperäksi 
Leili epäilee ruoka-aineyliherkkyyttä. 
Koirille on käytetty jonkin aikaa lää-
kesamppoota, joka ei ole kuitenkaan 
hillinnyt ihon kutinaa. Lenoxilla ku-
tisevin alue löytyy kaulapannan alta, 
minkä vuoksi Leili suosittelee vält-
tämään pantaa. Ellillä ihottumaa on 
ollut tassuissa.

KLO 16 mennessä Leili on lisäk-
si ehtinyt käydä pikaisella lounaalla, 
hoitaa saksanpaimenkoiran korva-
kontrollin, kirjoittaa lemmikkieläin-
passin sekä suorittaa lisääntymistut-
kimuksia suomenlapinkoiralle, jonka 
astutus ei lukuisista yrityksistä huo-

on jo iäkäs, mutta uskon sen toipuvan 
hyvin, Leili sanoo.

Työpäivän kiireet tasaantuvat per-
heen kanssa puuhaillessa.

–  Rentoudun muun muassa ruuan-
laiton parissa, sillä pidän kokkaami-
sesta, Leili sanoo. 

limatta ole onnistunut. Kaiken tämän 
jälkeen vuorossa on työntäyteisen 
päivän viimeinen potilas, joka on Lei-
lin oma adoptiokoira Pippi.

– Pipiltä löytyi ultraäänitutkimuk-
sessa uudismuodostuma, jonka vuoksi 
joudun poistamaan siltä pernan. Pippi 
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Kipua pitää hoitaa  
KIVUN TAUSTALLA VOI OLLA MONENLAISIA SYITÄ, JA SE VOI ILMETÄ 
MONIN ERI TAVOIN. KIVUN AIHEUTTAJAA EI AINA SAADA SELVILLE, MUTTA 
KIPUA PITÄÄ SILLOINKIN HOITAA. IKÄÄNTYVÄT LEMMIKIT KÄRSIVÄT 
USEIN NIVELKIVUISTA, JOIDEN LIEVENTÄMISEEN ON MONIA KEINOJA.
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K iinanharjakoirat Luna ja Tara 
ovat saaneet avun selkävaivoi-
hinsa laserhoidosta.  Säännöl-
lisissä ylläpitohoidoissa käy 

tällä hetkellä ainoastaan Luna, joka 
alun perin päätyi hoitoon Taran vana-
vedessä.

– Noin kolme vuotta sitten Lunan 
selkä ja takajalat muuttuivat kankeik-
si, ja se alkoi kulkea vaivalloisesti selkä 
pyöreänä. Se myös nuoli lonkan aluet-
ta usein ja murahti, kun yritin tutkia 
sitä tarkemmin. Röntgentutkimuksissa 
lannerangan alueelta löytyi ahtautuma, 
kalkkeutumia sekä välilevyn siirtymä. 
Sitä, onko ongelma synnynnäinen vai 
tapaturman aiheuttama, ei aivan var-

masti pystytty sanomaan, koirien omis-
taja Anne Moberg kertoo.

Koska Tara oli aiemmin saanut ju-
mittuneeseen selkäänsä tehokkaan ja 
nopean avun laserhoidosta, päätti An-
ne hakea Pet-Vetistä apua myös Lunan 
selkäongelmiin.

– Lunalle määrättiin aluksi viiden 
kerran tehokuuri, ja hoitoa annettiin 
joka toinen päivä. Kuurin jälkeen Luna 
on saanut laserhoitoa kerran kuussa. 

Annen mukaan hoitotulokset ovat 
olleet erinomaisia myös Lunan kohdal-
la, vaikka sen lähtötilanne oli huomat-
tavasti vaikeampi kuin Taran. Hoidon 
tehosta on ollut myös konkreettista 
näyttöä.

– Luna on esimerkiksi aamulla vin-
kunut sohvan edessä toivoen, että joku 
nostaisi sen sinne.  Illalla, laserhoidon 
jälkeen, se hyppää kuitenkin sohvalle 
ongelmitta aivan itse.  

Tara käy laserhoidossa tarpeen mu-
kaan eli silloin, kun sen selkä uhkaa 
jumiutua paljosta hyppimisestä.

Laserhoidossa laservalo läpäisee ku-
doksen, jossa se saa aikaan tulehdusta 
hillitsevän reaktion. Laserin teho perus-
tuu muun muassa siihen, että se vilkas-
tuttaa verenkiertoa, solujen aineenvaih-
duntaa ja kollageenin muodostumista. 
Lasersäteitä annetaan hoidettaville alu-
eille muutamia minuutteja. Hoitokerta 
kestää yleensä 4–10 minuuttia. 

P identynyt elämä merkitsee 
vanhenemiseen liittyvien sai-
rauksien lisääntymistä. On 
arvioitu, että 20 prosenttia 

kaikista koirista ja jopa 90 prosenttia 
yli 12-vuotiaista kissoista kärsii nivel-

rikosta. Nivelrikko aiheutuu nivelrus-
ton vaurioitumisesta ja johtaa ajoittai-
seen tai jatkuvaan kipuun. Nivelrikko 
on koirien ja kissojen yleisin kroonista 
kipua aiheuttava sairaus. Kipua aihe-
uttavat myös lihaskireydet, hermosä-
ryt sekä yleissairauksiin ja leikkauksiin 
liittyvät kiputilat. 

Tulehduskipulääkkeet ovat kivun 
lievityksen perusta. Kroonisen kivun 
hallinnassa käytetään usein myös  yh-
distelmiä, joissa tulehduskipulääkkeen 
lisäksi määrätään eri kipukanaviin vai-
kuttavia lääkkeitä tai pistoshoitoja. 
Painonhallinta on tärkeä osa hoitoa, 
sillä jo kuuden prosentin painonpudo-
tus lievittää selkeästi kipua ja parantaa 
yleisvointia. 

On tärkeää, että eläinlääkäri on 
perehtynyt kivun lievityksen moniin 
muotoihin ja osaa sekä uskaltaa mää-
rätä potilaalle riittävän kipulääkityk-
sen. Vanhempien lemmikkien kohdalla 

Laserhoidolla eroon 
selkävaivoista
Laserhoidolla eroon 
selkävaivoista
Laserhoidolla eroon 
selkävaivoista

 Eläinlääkäri Doychin Lyudovin mukaan akupunk-
tio soveltuu hyvin tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
hoitoon. Mari ja Darwin ovat hoitoon tyytyväisiä.

 – Nivelrikon lääkehoidon tukena voidaan 
kokeilla muun muassa laserhoitoa, akupunktiota 
ja osteopatiaa, eläinlääkäri Elina Illukka sanoo.

 – Laserhoidon ajaksi koiraa ei tarvitse rauhoittaa, Nan Salminen sanoo.

joudutaan usein tasapainoilemaan an-
nosten kanssa, jotta sisäelinten rasitus 
olisi mahdollisimman vähäistä. Kroo-
nisen kivun hoidon pitäisi tapahtua 
eläinlääkärin valvonnassa, ja potilasta 
tulisi kontrolloida puolen vuoden vä-
lein vastaanotolla. 

– Kipulääkityksen lisäksi käytämme 
Pet-Vetissä kivun lievitykseen useita 
tukihoitomuotoja, kuten laserhoitoa, 
osteopatiaa sekä akupunktiota, jotka 
löytyvät omasta palveluvalikoimas-
tamme. Tämän lisäksi lähetämme poti-
laita yhteistyökumppaneillemme muun 
muassa fysioterapiaan, hierontaan 
ja vesiterapiaan, eläinlääkäri Elina 
Illukka kertoo.     

– Kipua hoidettaessa pitää muis-
taa, että se, mikä toimii yhdelle, ei 
välttämättä toimi toiselle. Yksilölliset 
hoitosuunnitelmat ovat tie onnistu-
neeseen kivunhoitoon niin ihmisillä 
kuin lemmikeilläkin. 

Syksyllä 2014 kadonneita eläi-
miä työkseen etsivä Darwin 
loukkaantui kesken etsintöjen 
liukastuttuaan alas jäkäläiseltä 

kalliolta. 
– Aluksi ajattelin, että tilanteesta 

selvitään pelkällä säikähdyksellä, mut-
ta oireet alkoivatkin pahentua pikku-
hiljaa. Ensin Darwin rupesi ontumaan, 
ja lopulta sen vasen jalka alkoi pettää 
kokonaan alta, Darwinin omistaja Mari 
Tonteri kertoo.  

Radiologisissa tutkimuksissa Darwi-
nin selkärangasta löytyi useita välile-
vyn pullistumia. 

– Leikkaushoitoa ei suositeltu, kos-
ka pullistumia oli niin paljon. Ennuste 
näytti aika heikolta, mutta monien lau-
suntojen jälkeen Darwinia ryhdyttiin 
hoitamaan neurologiaan erikoistuneen 
eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

Etsijäkoiraliiton hajukoirana toimi-
neelle Darwinille määrättiin kuukauden 
lenkkeilykielto sekä vahva lääkitys. Li-
säksi potilaan arkea helpotettiin kaikin 
mahdollisin keinoin.

– Liukastumisen riski oli minimoita-
va, joten levitimme matot kaikille lat-
tioille. Myös hyppääminen oli kielletty. 
Tämän vuoksi sahasimme Darwinin 
vuoteen sängynjalat mataliksi ja raken-
simme auton takaluukkuun rampin, jo-
ta pitkin se pääsi nousemaan kyytiin 

turvallisesti.   
Kuukauden kuluttua Darwin sai 

aloittaa kävelylenkit, joiden jälkeen 
Mari tarkisti sen takajalkojen reflek-
sit ja kirjasi havaintonsa päiväkirjaan. 
Lääkitys kuitenkin jatkui.

– Mielessäni vuorottelivat toivo 
Darwinin paranemisesta ja pelko sen 
halvaantumisesta. Tässä vaiheessa 
eläinlääkäri suositteli kokeilemaan 
myös tukihoitoja, kuten akupunktiota, 
osteopatiaa ja laserhoitoa. 

Irti lääkkeistä
Päätimme hakea apua akupunktiohoi-
hin erikoistuneelta eläinlääkäri Doy-
chin Lyudovilta, joka magneettikuvat 
nähtyään arvioi Darwinin ongelmat va-
kaviksi. 

– Hän sanoi tekevänsä parhaansa 
mutta ei luvannut mitään. Tavoitteena 
oli vähentää kipuja siten, että Darwin 
voisi vähitellen luopua lääkkeistä ko-
konaan, Mari kertoo.

Neljännellä käynnillä Doychin ko-
keili Darwinille myös kiropraktiikkaa.

– Sivusta seurattuna tilanne kauhis-
tutti. Darwinin selästä kuului vähän 
väliä pieniä naksahduksia, ja olin aivan 
varma, että nyt se ainakin halvaantuu, 
Mari kuvailee. 

Toisin kuitenkin kävi. Darwinin ta-
kaosa alkoi vähitellen vahvistua, liik-

Akupunktio palautti Darwinin työkyvyn

keet parantua ja kynsien laahaminen 
maassa loppui. Joulukuussa lääkityk-
sestä voitiin luopua kokonaan.

– Darwin aloitti jälleen myös työn-
teon. Nuoremmat etsijät tekivät ran-
kimmat osuudet, ja Darwin keskittyi 
helpompiin maastoihin. Lisäksi se on-
nistui tammikuussa 2015 voittamaan 
kaksi pokaalia Turun koiranäyttelyn 
veteraaniluokassa, Mari iloitsee. 

Noin puolitoista vuotta tapaturman 
jälkeen Darwin käy edelleen säännölli-
sesti Doychinin vastaanotolla. 

– Hyppyjä ja toisten koirien kanssa 
riehumista on yhä vältettävä, mutta 
kevyt maastotyö mielenvirkistyksek-
si on sallittua. Lisäksi Darwin kiertää 
muun muassa vanhainkodeissa rapsu-
teltavana ja nauttii edustustehtävis-
tään suunnattomasti. 

HILL’S METABOLIC + MOBILITY sekä 
HILL’S J/D REDUCED CALORIES ovat 
koirille kehitettyjä valmisruokia, joi-
hin on lisätty runsaasti ruston uu-
siutumista tukevia rakennusaineita, 
kuten glukosamiinia ja kondroitiini-
sulfaattia sekä omega-3-rasvahappoja 
(EPA ja DHA), L-karnitiinia, L-lysiiniä 
ja antioksidantteja. Tuotteet vähentä-
vät rustokudoksen rappeutumista ja 
auttavat painonhallinnassa. Ylipai-
non välttämisellä voidaan ehkäistä 
nivelongelmia ja niiden etenemistä 
merkittävästi. 

ARTHROFLEX-ravintolisä sisältää ruston hyvin-
vointia edistäviä ainesosia korkeina pitoisuuksi-
na helposti imeytyvässä muodossa. Glukosamiini 
on sidekudosten aineenvaihdun-
nassa luontaisesti esiintyvä 
aminosokeri. Kondroitiini-
sulfaatti puolestaan on yksi 
nivelruston tärkeimmistä 
rakennusaineista. MSM eli 
metyylisulfonyylimetaani on 
elimistölle hyvin hyödynnet-
tävässä muodossa oleva rikin 
lähde, jota tarvitaan sidekudosten terveyden ja 
nivelten toiminnan turvaamiseen. 
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Iilimadoista apu nivelvaivoihin

Iilimatoa eli verijuotikasta on käy-
tetty eläinten ja ihmisten hoidossa 
satoja vuosia. Iilimadoilla hoitami-

nen eli hirudoterapia soveltuu erityi-
sesti jumittuneiden lihasten, hankali-
en iho-ongelmien ja niveltulehdusten 
hoitoon.    

Nivelvaivojen vuoksi hirudoterapi-
aan on tullut myös newfounlandinkoira 
Pomo. Eläinosteopaatti Mari Vidgren 
kertoo koiran omistajalle hoidon vai-
heista ja ryhtyy samalla parturoimaan 
Pomon turkkia.

– Sänkeä ei saa jäädä. Ihon pitää 
olla täysin sileä, sillä muuten madot 
eivät siihen tartu. Madot aistivat her-
kästi lääkeaineet ja jättävät aterian 
väliin, jos potilas on lääkekuurilla. Ne 
haistavat tarkasti myös tulehduksen 

ja tarttuvat hanakasti kiinni hoidet-
tavaan kohtaan, Mari selittää.   

Hoito kestää 30–45 minuuttia, min-
kä jälkeen madot irrotetaan. Madot 
voivat irrottautua myös itse syötyään 
itsensä kylläisiksi.

– Puremakohta voi tihkuttaa verta 
noin 6–12 tuntia, mutta se kuuluu asi-
aan. Puremakohdan voi sitoa kevyesti 
tai laittaa sen päälle tea tree -öljyä, 
jonka maku estää koiraa nuolemasta 
haavaa. Haavan pitää olla kuiva, jot-
ta sitä suojaava rupi voi muodostua. 
Hoidon jälkeen koira voi liikkua rajoi-
tuksetta.

Aiemmin iilimatojen tehon luultiin 
perustuvan veren poistumiseen, mutta 
nykytietämyksen mukaan parantavat 
vaikutukset johtuvat madon syljestä. 

– Iilimatojen syljessä on lukuisia 
biologisia ainesosia, jotka hillitsevät 
tulehduksia, estävät veren hyytymistä 
ja parantavat hoidettavan alueen ve-
renkiertoa. Muun muassa näiden omi-
naisuuksien vuoksi 
iilimadot ovat al-
kaneet kiinnos-
taa tutkijoita yhä 
enemmän. 

Lue lisää 
www.elain-
osteopaatti.fi

 Eläinosteopaatti Mari Vidgrenin mukaan säännöllinen lihashuolto on tärkeää urheileville koirille. 
Julia Pitkäranta saa Marilta vinkkejä jumppaliikkeistä, joita Rain kanssa olisi hyvä tehdä myös kotona. 

 Hoidossa käy-
tettävät iilimadot 
tilataan suoraan 
lääketehtaalta.  

E
läinosteopatiaan erikoistu-
nut Mari Vidgren istahtaa 
lattialla olevalle patjalle ja 
alkaa kokenein ottein käydä 
läpi agilitya harrastavan Rain 

lihaksia. Hän tunnustelee huolellisesti 
myös koiran nivelet ja rangan löytääk-
seen mahdolliset ongelmakohdat. 

– Agilityssa on paljon tiukkoja 
käännöksiä, haastavia kontaktiesteitä 
ja hyppyjä, jotka kuormittavat erityi-
sesti koiran etuvartaloa. Jumiutuneet 
lihakset tai lukkiutuneet nivelet nä-
kyvät nopeasti kisasuorituksessa ja 
aiheuttavat koiralle turhia vaivoja, 
Mari sanoo. 

Marin mukaan säännöllinen lihas-
huolto onkin erityisen tärkeää agili-
tya ja muita urheilulajeja harrastaville 
koirille.  

– Osteopatialla koiran keho pide-
tään hyvässä kunnossa ja ennaltaeh-
käistään näin vakavampia ongelmia. 

Rai käy vastaanotollani noin kerran 
kuussa, joten minulla on varsin hyvä 
tuntuma siitä, mihin suuntaan sen ti-
lanne on kulloinkin menossa. 

Osteopatialla voidaan hoitaa myös 
lieviä tapaturmia, joita agilitykisojen 
tiimellyksessä aika ajoin sattuu.  

– Jos kyse on hiemankin rajum-
masta tilanteesta, koira on vietävä 
aina ensin eläinlääkärin tutkittavaksi, 
jotta mahdolliset murtumat ja muut 
vakavammat vammat voidaan poissul-
kea, Mari muistuttaa.     

Laserhoidosta apu                      
rannevaivoihin 
Agilityharrastuksen aloittaminen edel-
lyttää, että koira on terve ja fyysisesti 
hyvässä kunnossa. 

– Ennen harjoittelun aloittamista 
olisi hyvä varmistaa eläinlääkäriltä, 
että koiralla ei ole piileviä vaivoja tai 
vikoja. Vaativa laji voi aiheuttaa on-

gelmia, jos koiralla ei ole perusedel-
lytyksiä lajin harrastamiseen, Rain 
hoidettavaksi tuonut Julia Pitkäranta 
sanoo.

Julian mukaan muutoin hyväkun-
toisen Rain ongelmana ovat olleet 
ranteet, jotka ovat vaivanneet sitä 
ajoittain siitä alkaen, kun se talvella 
liukastui. 

 – Röntgenkuvissa ranteista ei löy-
tynyt mitään poikkeavaa. Koska Rai 
kuitenkin ontui, eläinlääkäri suosit-
teli sille laserhoitoa molempiin ran-
teisiin. Hoidon ja levon myötä ontu-
minen loppui, mutta laserhoitoja on 
jatkettu ylläpitohoitona kuuriluontoi-
sesti. Hyvän huoltotiimin ansiosta Rai 
on voinut jatkaa harrastustaan, joka
on sille todella mieluisa, Julia hymyi-
lee. 

Lue lisää www.elainosteopaatti.fi

Osteopatia auttaa Raita 
pysymään kisakunnossa
VIISIVUOTIAS BORDERCOLLIE RAI ON INNOKAS AGILITYKOIRA, JOKA ON 
SAAVUTTANUT MENESTYSTÄ NIIN KOTIMAISISSA KUIN KANSAINVÄLISIS-
SÄKIN KILPAILUISSA. VAUHDIKAS LAJI VAATII KOIRALTA HYVÄÄ KUNTOA 
JA LIHASTEN SÄÄNNÖLLISTÄ HUOLTOA.   

Venda nauttii vesiterapiasta

Viisivuotias portugalinvesikoira 
Venda loikkaa tottuneesti 
suihkukaappiin ja vilkuilee 
innokkaasti vieressä kohise-

vaa vesiallasta omistajan huuhdellessa 
hiekkoja sen tassuista. Koira ei selväs-
tikään malta odottaa, että se pääsee 
pulahtamaan altaaseen yhdessä ohjaa-
jansa Anne Ristiniemen kanssa.  

– Vielä uimaliivit päälle ja sitten 
mennään, märkäpukuun pukeutunut 
Anne lupaa.   

Koira laskeutuu ohjaajansa kanssa 
vastavirta-altaaseen hetkeäkään epä-
röimättä ja alkaa uida rauhallisesti. 
Altaassa ei näy merkkiäkään lonkka-
vaivoista, jotka ovat häirinneet Ven-

dan liikkumista jo jonkin aikaa.  
– Viime syksynä se muuttui alaku-

loiseksi ja kieltäytyi lähtemästä len-
kille. Vendalla todettiin röntgenkuvis-
sa lonkkavika jo kolme vuotta sitten, 
mutta aikaisemmin sillä ei ollut min-
käälaisia oireita. Nyt se selvästi kärsi 
kivuista, joita ryhdyttiin hillitsemään 
särkylääkkeillä, Vendan omistaja Hanna 
kertoo.

– Myöhemmin syksyllä satuin kuu-
lemaan ystävältäni Vetree koira -yri-
tyksestä, joka on erikoistunut koirien 
kuntoutukseen. Otin yhteyttä eläin-
lääkäri Elina Illukkaan ja kysyin 
häneltä, suosittelisiko hän vastavir-
tauintia Vendalle. Hän kehotti ehdot-

tomasti kokeilemaan, ja nyt käymme 
täällä säännöllisesti noin kerran kuus-
sa.    

Vastavirtauinnilla saatuihin tulok-
siin Hanna on erittäin tyytyväinen. 
Venda jaksaa taas lenkkeillä maastos-
sa, ja koiran koko olemus on muuttu-
nut virkeämmäksi. 

– Olemme saaneet paljon tämänkal-
taista palautetta myös muilta asiak-
kailtamme. Erityisen hyvin uiminen 
sopii nivelongelmaisille ja ylipainoisil-
le koirille. Lihaskunnosta huolehtimi-
nen myös ehkäisee monia ongelmia ja 
ylläpitää tehokkaasti koiran kuntoa, 
kertoo Vetree koira -yrityksen omis-
tava Anne.  

 – Vastavirran voimakkuus säädetään aina 
yksilöllisesti koiran kunnon ja tavoitteiden 
mukaisesti. Vendan tavoin useimmat koirat 
nauttivat uimisesta, Anne Ristiniemi kertoo.

Uintiliikunnan hyödyt
• kohottaa ja ylläpitää lihaskuntoa
• parantaa liikkeiden elastisuutta
• tehostaa hengitys- ja verenkierto - 
   elimistön toimintaa
• vilkastuttaa aineenvaihduntaa
• vähentää stressiä ja virkistää

www.vetreekoira.fi 
www.turunkoirauimahalli.fi
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V
astaanotolle tuotua kissaa 
pitää Sarin mukaan lähes-
tyä aina mahdollisimman 
rauhallisesti ja kissan 
tuntoja tarkkaillen. 

– Etenkin aralle kissa-
potilaalle kannattaa ensin jutustella 
jonkin aikaa ja rapsutella sitä korvan 
takaa, jotta se ehtii rauhoittua ennen 
tutkimustilannetta. Hyvin rauhaton 
kissa saattaa vaatia esilääkityksen, jot-
ta sitä päästään ylipäätään tutkimaan, 
Sari kertoo.

Kissa stressaantuu helposti vieraista 
ympäristön ärsykkeistä, mikä on Pet-
Vetissä otettu huomioon. 

– Ylimääräisen stressin vähentämi-
seksi Pet-Vetissä on kissoille ja koirille 
erilliset odotustilat. Kissoille on myös 
oma heräämö, jotta niiden ei tarvitse 
haistaa koiria lähellään oudossa tilan-
teessa. On tärkeää, että kissa ei tunne 
itseään uhatuksi.  

Kissa kätkee kipunsa
Erityisesti kissojen sairauksiin pereh-
tyneen Sarin mukaan kissat osaavat 
peittää kipunsa paremmin kuin koirat, 
mikä vaikeuttaa sairauksien tunnista-
mista. 

– Kissa ei valita kipua. Tämän vuoksi 
omistajan voi olla hyvin vaikea huo-
mata, että kissalla ei olekaan kaikki 
kunnossa. Varsinkin iäkkäiden kisso-
jen muuttunut käytös liitetään usein 
pelkästään vanhenemiseen, vaikka to-

dellinen syy olisi sairauden aiheuttama 
kipu. Kissan syrjään vetäytyminen on 
aina hälytysmerkki, Sari muistuttaa.

Kissojen sairauksia on Sarin mukaan 
tutkittu vähemmän kuin koirien, mut-
ta tilanne on viime vuosina selvästi 
muuttunut.  

– Kissojen omistajat tuovat lemmik-
kejään yhä useammin eläinlääkärin 
vastaanotolle, joten saamme jatkuvasti 
lisää tietoa kissojen ongelmista. Kun 
hoidon tarve kasvaa, myös tutkimus-
menetelmiin panostetaan.

Nivelongelmat yleisiä
Yksi pitkään alidiagnostisoitu vaiva on 
nivelrikko, jonka vielä jokin aika sitten 
uskottiin olevan kissoilla harvinainen.  

– Nykytietämyksen mukaan jopa 
noin 90 prosentilla yli 12-vuotiaista 
kissoista on jonkinasteisia nivelmuu-
toksia. Usein alustava diagnoosi voi-
daan tehdä niveliä taivuttamalla ja 
tunnustelemalla. Varsinaisesti nivelrik-
ko todetaan röntgenkuvauksella, jon-
ka löydökset eivät välttämättä korreloi 
oireiden kanssa. Joskus vähäiset muu-
tokset voivat aiheuttaa voimakkaita oi-
reita, ja toisaalta vakavat muutokset 
voivat oirehtia lievästi, Sari sanoo.

Nivelrikon syntyminen on pitkälli-
nen prosessi, jonka taustalla voi olla 
monia syitä. Nivelrikkoa ei voida pa-
rantaa, mutta sen etenemistä voidaan 
hidastaa ja oireita lievittää monin eri 
tavoin. Kivun hoito on tärkeää. Pe-

rinteisesti hoitona on käytetty tuleh-
duskipulääkkeitä, mutta nykyisin on 
tarjolla myös muita kipulääkkeitä ja 
tehokkaita hoitoja.   

– Kissa on herkempi lääkeaineille 
kuin koira, joten lääkityksen suhteen 
täytyy olla tarkkana. Hyviä tuloksia 
saadaan myös laserhoidolla, akupunk-
tiolla ja eläinfysioterapialla. Nivelten 
liikkuvuutta parantavia harjoituksia 
olisi hyvä tehdä säännöllisesti myös 
kotona. Lisäksi kannattaa käyttää ra-
vintolisiä, jotka sisältävät niveliä hoi-
tavia yhdisteitä, Sari neuvoo.

Lahjomaton lemmikki
Kissojen salaperäinen viehätysvoima 
kiehtoo Saria, joka parhaillaan täyden-
tää osaamistaan osallistumalla kissojen 
sairauksia käsittelevään kansainväli-
seen jatkokoulutukseen.                                                                 

– Koulutus kestää puolisen vuotta 
ja siihen osallistuu noin 50 eläinlää-
käriä eri puolilta maailmaa. Meillä on 
pari lähiopetuspäivää Lontoossa, mutta 
muuten opetus toteutetaan verkossa. 
Netissä osallistujat voivat yhdessä poh-
tia hankalia tapauksia, mikä on hyvin 
opettavaista. 

 Sarin mukaan kissa on itsenäinen 
lemmikki, joka haluaa olla ihmisten 
kanssa tekemisissä omilla ehdoillaan.

– Kissan kiintymys on aitoa, ei pelk-
kää miellyttämisen halua. Kissan ystä-
vyyttä ei voi ostaa makupaloilla, sen 
luottamus pitää ansaita, Sari sanoo. 

Kissa on vaativa 
potilas
– KISSA ON VARSIN VAATIVA POTILAS, JOTA PITÄÄ HOITOTILANTEESSA-
KIN LÄHESTYÄ PITKÄLTI SEN OMILLA EHDOILLA. HAASTEELLISUUTTA LISÄÄ 
MYÖS SE, ETTÄ KISSA OSAA KÄTKEÄ KIPUNSA TAITAVASTI, ELÄINLÄÄKÄRI 
SARI RYTKÖNEN KERTOO.   

”Kissan ystävyyttä ei voi 
ostaa makupaloilla, se 
pitää ansaita.
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K
linikkaesimies Emmi 
Niemi viihtyy nopea-
tempoisessa työssään 
erinomaisesti. Työpäivät 
pitävät sisällään monen-
laisia asioita, mutta hal-

linnolliset tehtävät ja niihin liittyvät 
paperityöt ovat Emmin vastuualueen 
ydintä. 

– Klinikkaesimies hoitaa suurim-
man osan hallinnollisista tehtävistä, 
jotta eläinlääkärit ja hoitajat saisivat 
rauhassa keskittyä omaan työhönsä. 
Pidän huolta siitä, että tilat ovat su-
juvassa käytössä ja että ajanvaraus 
toimii mahdollisimman hyvin. Kiireel-
linen päivystyspotilas saattaa joskus 
sotkea sovittuja aikatauluja, joten tar-
vittaessa junailen aikatauluja uusiksi, 
Emmi kertoo.

– Tehtäviini kuuluu muun muassa 
yhteydenpito tilitoimistoon, tavaran-
toimittajiin ja työterveyshuoltoon. 
Myös työvuorojen suunnittelu sekä 
henkilöstön hyvinvointiin ja kehittä-
miseen liittyvät asiat ovat olennainen 
osa työtäni. 

Perinteisiä vuosittaisia kehityskes-
kusteluja ei Pet-Vetissä käydä, sillä 
Emmi haluaa vuoropuhelun olevan 
jatkuvaa. 

– Minua voi koska tahansa nykäis-
tä hihasta ja ehdottaa juttutuokiota. 
Viime syksynä perustimme ohjaus-
ryhmän, johon kuuluu sekä hoitajia, 
lääkäreitä että laboratorion työnteki-
jöitä. Hoitajilla ja lääkäreillä on lisäksi 
omat palaverinsa. Tieto kulkee moneen 
suuntaan, jolloin saamme käyttöömme 
laaja-alaista osaamista ja monia näkö-
kulmia toiminnan kehittämiseksi.    

Työntekijöiden koulutuksiin Pet-
Vetissä panostetaan säännöllisesti. 

– Juuri nytkin yksi työntekijöistäm-
me on koulutuspäivillä Roomassa. Mie-

timme, missä kukin on parhaimmillaan 
ja kannustamme heitä hankkimaan 
siltä osa-alueelta lisäkoulutusta. Myös 
uusiin laitteisiin on tehty ja tehdään 
jatkossakin merkittäviä investointeja.

Asiakkaita kuunnellaan
Pet-Vetin toimintaa kehitetään myös 
asiakkailta saatujen palautteiden 
pohjalta. Emmin mukaan eri kanavien 
kautta tulleet palautteet käydään huo-
lellisesti läpi ja etsitään niistä mahdol-
lisia kehittämisideoita.   

–Erityisesti kasvattajilta olemme 
saaneet hyviä ehdotuksia. He ovat 
palveluidemme suurkuluttajia, joilla 
on myös paljon tietämystä ja koke-
musta takanaan. Hyviä ideoita olemme 
saaneet myös muilta asiakkailtamme, 
kiittelee Emmi, joka aiemmin työs-
kenteli Bernerin eläinlääkintäosaston 
aluemyyntipäällikkönä. 

Pet-Vet oli tuttu entuudestaan 
Työnsä Pet-Vetin klinikkaesimiehenä 
Emmi aloitti viime vuoden huhtikuus-
sa. 

– Yritys oli minulle jo entuudestaan 
tuttu, sillä Bernerillä työskennellessä-
ni Pet-Vet oli yksi isoimmista asiak-
kaistani. Nykyiseen tehtävääni siirryin 
kuitenkin elintarvikealan hallinto- ja 
johtotehtävistä. 

Koulutukseltaan Emmi on yritysta-
louteen suuntautunut agrologi, jolle 
myös isot tuotantoeläimet ovat tut-
tuja. 

– Eläinlääkäriasemalla olen työs-
kennellyt vain vuoden verran heti luki-
on jälkeen. Noista ajoista diagnostiset 
laitteet ja tutkimusmenetelmät ovat 
kehittyneet valtavasti. Pet-Vet on iso 
klinikka, joka tarjoaa kattavasti eri-
koiseläinlääkäreiden palveluja. Opitta-
vaa on siis ollut paljon.

Vastapainoa kiireisille työpäiville 
tuo omien koirien kanssa puuhastelu. 

– Treenailen koirieni kanssa lähin-
nä omaksi iloksi. Toinen koiristani on 
kiharakarvainen noutaja, jonka kanssa 
harjoittelemme pelastuskoiratoimin-
taa. Talvisin koirat vetävät pihapiirin 
lapsia pulkalla, mikä on tehnyt meistä 
naapuruston suosikkeja, hyväntuuli-
nen Emmi naurahtaa. 

 

Eläinrakas 
monitoiminainen
PETVETIN KLINIKKAESIMIES EMMI NIEMI PITÄÄ HUOLEN SIITÄ, ETTÄ ELÄIN-
LÄÄKÄRIASEMAN ARKI ON MAHDOLLISIMMAN SUJUVAA SEKÄ ASIAKKAILLE 
ETTÄ TYÖNTEKIJÖILLE. TYÖTEHTÄVIEN KIRJO ON LAAJA, JOTEN TOIMETTOMIA 
HETKIÄ EI TYÖPÄIVIIN JUURI MAHDU.  
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NYT VOIT tilata etukäteen Omakoira-
palvelusta sähköisen lähetteen terveys-
tutkimuksiin.

Voit tilata lähetteitä polvi-, syringo-
myelia-, lonkka- ja kyynärtutkimuksia 
sekä pian myös sydäntutkimuksia varten. 
Etukäteen tilattu lähete on edullisempi 
ja säästää aikaa. 

PET-VETIN kasvattajaklubi täyttää tä-
nä vuonna vuoden. Vähimmäisvaatimus 
jäsenyydelle on kaksi pentuetta kahden 
viime vuoden aikana. Jäsenyys on mak-
suton ja voimassa vuoden kerrallaan. 
Breeders Clubiin liityttyään kasvattaja 
saa henkilökohtaisen jäsenkortin, jota 
esittämällä hän saa jäsenyyden oikeut-
tamat edut käyttöönsä.
Voit hakea mukaan osoitteessa
www.petvet.fi/kasvattajat. 

ELÄINLÄÄKÄRI Elina Illukka tekee 
Pet-Vetin 35-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi virallisia silmä-, polvi-, ja sydän-
kuuntelututkimuksia joukkotarkastus-
hintaan keskiviikkoisin klo 14–15.
Varaa aika osoitteesta www.petvet.fi/
ajanvaraus. 

Kennelliiton polvi-
lomake muuttui 
sähköiseksi

Liity Breeders 
Clubiin

Happy Hour 
Pet-Vetissä 
keskiviikkoisin

 – Pet-Vet on iso klinikka, joka tarjoaa katta-
vasti erikoiseläinlääkäreiden palveluja. Opitta-
vaa on siis ollut paljon, Emmi Niemi sanoo.

”Toimintaa kehitetään 
myös asiakkailta saatujen 
palautteiden pohjalta.
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M
oni nuori olisi iki-
onnellinen, jos 
uranvalinta olisi 
viimeistään luki-
oon mentäessä yh-
tä selvä kuin se oli 

aikoinaan eläinlääkäri Aija Mehtälälle.
– Haave eläinlääkärin ammatista 

ulottuu niin kauas kuin pystyn muis-
tamaan. Tuntuu kuin olisin jo synty-
essäni tiennyt, että jonakin päivänä 
minusta tulee eläinlääkäri, Aija nau-
rahtaa.

Vahvan visionsa alkuperää Aija ei 
osaa itsekään selittää.   

– En ole kasvanut eläinten keskellä, 
suvussamme ei ole ketään alalla työs-
kentelevää, eikä kukaan ole minua 
eläinlääkäriksi koskaan patistanut. 
Pikemminkin päinvastoin. Äitinikin 
sanoi aina, että kyllä se mieli muut-
tuu, kunhan kasvat isommaksi. 

Määrätietoisen Aijan mieli ei kui-
tenkaan muuttunut. Lukiossa hän 
kertoo valinneensa johdonmukaisesti 
kursseja, jotka edesauttaisivat eläin-
lääketieteelliseen pääsyä. Kilpailu alan 
opiskelupaikoista on erityisen kovaa, 
mutta Aija onnistui tavoitteessaan ja 
pääsi sisään. 

– Valmistuin eläinlääkäriksi vuonna 
2009, minkä jälkeen ryhdyin hankki-

maan lisäkoulutusta pieneläinlääketie-
teestä. Olen muun muassa osallistunut 
Helsingin yliopistollisen pieneläinsai-
raalan vuoden mittaiseen Internship-
jatkokoulutusohjelmaan, joka kattoi 
sisätaudit, kirurgian, tehohoidon ja 
anestesian. 

Suomen parhailta asiantuntijoilta 
saadut opit ja mahdollisuus perehtyä 
uusimpiin hoitokäytäntöihin antoivat 
Aijan mukaan erinomaiset edellytykset 
pieneläinten parissa työskentelyyn.  

– Pieneläinsairauksien erikoiseläin-
lääkäritentti on nyt suoritettu, mutta 
virallinen erikoiseläinlääkärin päte-
vyys odottaa vielä yhden tieteellisen 
artikkelin julkaisua, Pet-Vetissä viime 
syksynä vastaanottonsa aloittanut Aija 
kertoo.

Kirurgia kiinnostaa eniten
Aijan erityisiä mielenkiinnon kohteita 
pieneläinlääketieteessä ovat tehohoi-
to, ensiapu ja erityisesti kirurgia. Hän 
on ainakin toistaiseksi yksi harvoista 
varsinaissuomalaisista eläinlääkäreis-
tä, jotka tekevät ortopedisiä tähys-
tysleikkauksia pieneläimille.

– Olen aina tykännyt tehdä asioita 
käsilläni, mikä ainakin osin selittää 
kiinnostustani kirurgiaan. Erityistä 
vetoa tunnen tähystyskirurgiaan, jon-

ka yleistyminen on parantanut mer-
kittävästi leikkaushoidon laatua myös 
eläinlääketieteen puolella.

Aijan mukaan pieneläinlääketiede 
on kehittynyt ja kehittyy edelleen 
nopeasti, mikä lisää myös eläinlääkä-
reiden tarvetta erikoistua.

– Tutkimustietoa eläinlääketieteen 
eri osa-alueilta tulee jatkuvasti lisää. 
Samaan aikaan tarjolle tulee myös uu-
sia diagnostisia menetelmiä, kuten eri-
laisia kuvantamis- ja laboratoriotutki-
muksia. Tietoa on niin paljon, että yksi 
ihminen ei voi millään hallita kaikkea. 
Erikoisosaajien tarve kasvaa.               

    

                    

Eläinlääkärin työnkuvan monipuoli-
suus onkin Aijan mukaan samanaikai-
sesti sekä etu että haaste. 

– Eläinlääkäri hallitsee periaattees-
sa koko hoitoketjun. Hän ottaa itse 
esimerkiksi röntgenkuvat, tulkitsee ne, 
suunnittelee jatkohoidon ja tarvittaes-

Eläinlääkäriksi 

   syntynyt

AIJA MEHTÄLÄLLE URANVALINTA EI OLE KOSKAAN 
TUOTTANUT ONGELMIA, SILLÄ ELÄINLÄÄKÄRIN 
AMMATTI ON OLLUT HÄNELLE PIENESTÄ PITÄEN AINOA 
VARTEENOTETTAVA VAIHTOEHTO. ELÄINLÄÄKÄRIKSI 
RYHTYMISTÄÄN HÄN EI OLE KATUNUT HETKEÄKÄÄN. 

Tähystysleikkaukset parantavat leikkaushoidon laatua

 – Tähystysleikkauksella saadaan tarkka näkymä leikattavaan 
kohteeseen, eläinlääkäri Aija Mehtälä sanoo.

 Tähystysleikkaukset ovat lisääntyneet viime vuosina myös 
eläinlääketieteessä. Tähystyskirurgiaa käytetään melko ylei-
sesti muun muassa sterilisaatioiden tekemiseen, mutta orto-
pediassa menetelmä on vasta yleistymässä. Tähystysleikkaus-
ten etuna on muun muassa huomattavasti parempi näkyvyys 
leikattavaan kohteeseen, tasainen anestesia, pieni leikkaus-
haava ja lyhyempi toipumisaika. Menetelmä on potilaalle 
kudosystävällisempi kuin avoleikkaus, joten myös toipuminen 
on kivuttomanpaa. Pet-Vet on aloittanut ortopediset tähys-
tysleikkaukset ensimmäisten joukossa Varsinais-Suomessa.

”Pyrin hoitamaan 
jokaista potilasta 
kuin omaani.

 – Haave eläinlääkärin ammatista ulottuu niin 
kauas kuin pystyn muistamaan, uravalintaansa 
tyytyväinen Aija Mehtälä kertoo.

petvet28
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sa myös nukuttaa sekä leikkaa. Tämä 
on mielenkiintoista mutta haastavaa. 

Aijan mukaan eläinlääkärin ammat-
titaitoon kuuluu myös se, että poik-
keuksellisen vaativissa tilanteissa asi-
akas osataan ohjata eteenpäin sinne, 
missä vaadittavaa erityisosaamista on 
tarjolla. 

– Pyrin hoitamaan jokaista poti-
lasta kuin omaani. Jos joskus tuntuu 
siltä, että oma osaaminen ei ole riit-
tävän syvällistä, ohjaan potilaan juuri 
kyseiseen ongelmaan erikoistuneelle 
kollegalle. Näin pyrin varmistamaan, 
että jokainen potilas saa parhaan mah-
dollisen hoidon. Tällä tavoin toivoisin 
muidenkin toimivan, tähystyskirurgi-
aan perehtynyt Aija sanoo. 

Työyhteisö tärkeä
Uravalintaansa Aija ei ole katunut het-
keäkään, vaikka työ on välillä myös 
henkisesti raskasta.

– Paraskaan hoito ei aina auta, mikä 
on opittava hyväksymään. Lopettamis-
päätös koskettaa myös eläinlääkäriä. 
Vaikeina hetkinä työyhteisön tuki on 
erityisen tärkeää. Työkavereiden kans-
sa voi käydä läpi asioita, joita ulko-
puolisten voisi olla vaikea ymmärtää. 
Pet-Vetissä on aivan mahtava porukka. 
Täällä osataan myös iloita yhdessä, 
mikä sekin on jaksamisen kannalta 
tärkeää.

Pet-Vetiin Aija kertoo sopeutuneen-
sa erinomaisesti. 

– Pet-Vetissä panostetaan toiminnan 
jatkuvaan kehittämiseen, ja täällä pää-
sen hyödyntämään omaa erikoisosaa-
mistani. Käytössämme ovat toimivat ja 
hyvin varustetut työtilat, ilmapiiri on 
hyvä ja potilaat mukavia. Aina täältä 
ei malttaisi edes lähteä ajoissa kotiin, 
Aija tunnustaa.    

Joskus työasiat on kuitenkin hyvä 
jättää kokonaan taka-alalle, ja silloin 
Aija suuntaa talleille tai lavatansseihin.  

– Ratsastus ja tanssi vaativat kum-
pikin niin intensiivistä keskittymistä, 
että niiden parissa kaikki muu unoh-
tuu.  

Oletko jo tutustunut 
uuteen Pet-Vet
Mobiiliin?

LATAA SOVELLUS 
JA VOITA 

LIPUT FESTAREILLE!

Ota käyttöösi uusi palvelumme, 
joka löytyy muun muassa App Storesta 

hakusanalla Pet-Vet mobiili. Toimi 
nopeasti, sillä sata ensimmäistä saa 

kaksi lippua Pet-Vetin synttäri-
festareille Uittamoon.

P et-Vet Mobiili on uusi 
kännykkään tai tablet-
tiin ladattava sovellus, 
jonka kautta pääset 

tarkastelemaan lemmikkieläin-
tesi tietoja ja hoitotapahtumia. 
Mobiilisovelluksen kautta voit 
lähettää tietoja ja kuvia poti-
laasta suoraan klinikalle ja saa-
da nopeita vastauksia mieltäsi 
askarruttaviin kysymyksiin.  

Pet-Vetin mobiilipalvelu hel-
pottaa asiakkaiden arkea esi-
merkiksi silloin, kun lemmikin 
oireet huolestuttavat, mutta 
matka klinikalle on pitkä. Pal-
velun kautta voit nopeasti var-
mistaa Pet-Vetistä, vaativatko 
oireet välitöntä käyntiä lääkä-
rissä vai voiko tilannetta jäädä 

vielä seuraamaan. Samalla saat 
ohjeet lemmikkisi oireiden lie-
vittämiseksi. 

Palvelun kautta näet lisäksi 
kätevästi muun muassa lem-
mikkisi rokotushistorian, sille 
määrätyt lääkkeet ja kotihoi-
toa varten annetut ohjeet.

Pet-Vet Mobiilin voit ladata 
Google Play -kaupasta tai App-
len App Storesta. Pet-Vet mo-
biili on asiakkaillemme mak-
suton.

Jos lataamisessa ilmenee 
ongelmia tai tietosi kaipaavat 
päivitystä, ota yhteyttä asia-
kasvastaavaamme Anne Kur-
keen. 

Annen tavoitat sähköposti-
osoitteella anne.kurki@petvet.fi
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Eläinlääkäriasema
Pet-Vet Oy

Eläinlääkärit 

Keskity

rakastamaan,

me hoidamme.
Eläinlääkäriasema Pet-Vet Oy

ELINA ILLUKKA
Silmäsairaudet 
ja ortopedia

TUOMAS ILLUKKA
Silmäsairaudet 
ja ortopedia

TIINA ILLUKKA 
Lisääntyminen

LOTTA CEDER
Hammassairaudet

JAANA HILLGEN
Sisätaudit

LEILI LEMETTI
Ihotaudit ja 
lisääntyminen

AIJA MEHTÄLÄ
Ortopedia,
tähystykset

SARI RYTKÖNEN
Kissojen sairaudet

SONJA WESTERHOLM
Sisätaudit

MARI ANDERSSON
Hoitaja

MARIA GRÖNQVIST
Hoitaja

KAISA GRÖNROOS
Hoitaja

MAIJA HALTSONEN
Hoitaja

LIINA HEINONEN
Hoitaja

ANNI JALAVA
Hoitaja

ANNA RÖNTYNEN
Hoitaja

NAN SALMINEN
Hoitaja

PIRKKO VISASALO
Hoitaja

EMMI NIEMI
Klinikkaesimies

ANNE KURKI
Asiakasvastaava

Hoitajat 


