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TERVEYSKYSELYN YHTEENVETO 05/22 

Vastauksia terveyskyselyyn saatiin 21kpl. 

 

 

Ikäjakauma vastaushetkellä (Vastauksia 21kpl joista elossa 15kpl, edesmenneitä 6kpl)  

• 2 – alle 3 vuotta = 1 kpl 

• 4 – alle 5 vuotta = 5 kpl 

• 5 – alle 6 vuotta = 2 kpl 

• 6 – alle 7 vuotta = 2 kpl 

• 8 – alle 9 vuotta = 4 kpl 

• 9 – alle 10 vuotta = 1kpl 

• 10 – alle 11 vuotta = 2 kpl 

• 11 – alle 12 vuotta = 2 kpl 

• 12 – alle 13 vuotta = 2 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jos koira kuollut, kuolinsyy? (Vastauksia 6 kpl) 

• Vanhuus ja nivelsairaus 

• Lonkka kivut ja huono hermo rakenne yhdistettynä märkäkohtuun 

• Eutanasia hoitoon vastaamattoman spondyloosin johdosta 

• Vanhuus x 2 

• Kasvain tassussa 

 

 

 

 

 

Mikäli koiralla on / oli säännöllinen lääkitys,mikä? (Vastauksia 3kpl) 

• Prednisolonia ja särkylääke 

• Gabapentin + mobic kuurina tarvittaessa 

• Glukosamiini 



Onko/oliko koirallasi jokin rakennevirhe (esim. purentavika, hammaspuutos, häntämutka, napatyrä, 

kivesvika tms.) 

 

Jos koirallasi on/oli jokin rakennevirhe, mikä ja minkä ikäisenä todettu? (Vastauksia 3kpl) 

• Huonot lonkat, ei virallisesti tutkittu / Näkyi liikkeessä varhain 

• Hammaspuutoksia ja hammasluusto viallinen, ali kasvaneita hampaita / 1,5 v iässä  

• 2xP2 puuttuu ylhäältä, mutta on 2xP1 / vajaa 2 v jalostustarkastuksen yhteydessä 

 

 

Onko/oliko koirallasi todettu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus (esim. eturistisidevamma, polvilumpion 

sijoiltaan meno, spondyloosi, nivelrikko, osteokondroosi eli kasvuruston luutumishäiriö, välilevytyrä tai 

jokin muu)?Jos  koirallasi on/oli todettu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,mikä? (Vastauksia 5kpl) 



Jos koirallasi on/oli todettu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,mikä/minkälaiset oireet/ missä iässä 

todettu? (Vastauksia 5kpl) 

• Moniniveltulehdus / Ontuminen, vaikeaa päästä ylös, turvotusta nivelissä, aristelua / 4v todettu 

• Epäilys ranteiden nivelrikosta / Järsi ranteita ja takapäätään, ravasi takajalat yhdessä / 4v todettu 

• Spondyloosi / Kipuilu, takajalkojen heikkolihaksisuus, jalkojen pettäminen alta / 6v todettu 

• Ristisidevamma / takajalan ontumista / 6,5v todettu 

• Nivelrikko / Jäykkyys, nivelten äänet / 10v 11 kk todettu 

 

Onko koirallasi ollut tulehdus-sairauksia (esim. ihossa, korvissa, silmissä, suolistossa, virtsateissä, 

kohdussa, eturauhasessa)? 

 

 

Jos koirallasi on ollut tulehdus-sairauksia kerran, joskus tai useasti, mitä tulehduksia? (Vastauksia 13kpl) 

• Hotspot 

• Hiivatulehduksia tassuissa 

• Hotspot 1 kerran 

• Hotspot 

• Kohtutulehdus 

• Korva- ja silmätulehdus kerran molempia 

• Korvapunkin aiheuttama korvatulehdus 

• Follikuliitti vilkkuluomissa, useita iho tulehduksia ympäri runkoa 

• Kivespussintulehdus kerran, verikorva kerran 

• Korvatulehdus nuorempana 1 -2 kertaa 

• Korvatulehduksia 

 

 



 

Jos koirallasi on ollut tulehdus-sairauksia kerran, joskus tai useasti, millaisia oireita esiintyi? (Vastauksia 

10kpl) 

• Tassujen kutinaa 

• Iho tulehtui takajalassa pienellä alueella 

• Karvanlähtö ja märkiä ihoalueita 

• Märän valuminen 

• Punotus/vihreä rähmä, haiseva/huomattava eritys korvista 

• Hännän tyvessä märkivä alue 

• Punainen koiraa häiritsevä kudosnestettä tihkuttava ihomuutos 

• Mätivää ihoa, kirsun ja anturoiden kuoriutumista, silmätulehduksia. Useita joka vuosi. 

• Kutina ja kuumotus 

• Kipua ja märkää eritettä korvista 

 

Jos koirallasi todettu atopia tai allergia, mitä oireita esiintyi / miten hoidettu / minkä ikäisenä todettu? 

(Vastauksia 1kpl) 

• Silmien turpoaminen umpeen, vatsaoireet, syömättömyys, ihon mätäläikät, kirsun ja anturoiden 

kuoriutumista. Limakalvo oireita / Ruokavalio hoidolla sekä kortisonilla / Noin 2v todettu 

 

 

 

Onko/oliko koirasi kuuro tai sokea? (Vastauksia 21kpl) 

• Ei 21kpl 100% 

• Kyllä, sokea 0kpl 0% 

• Kyllä, kuuro 0kpl 0% 



 

 

Jos koirallasi ollut kasvain tai todettu syöpä, mikä kasvain- tai syöpätyyppi, minkä ikäisenä todettu? 

(Vastauksia 2kpl) 

• Kasvainta ei tutkittu / 8 v todettu / Kasvain leikattu 

• Kasvain tassussa ei varmuutta tyypistä / 10 v todettu 

 

 

Onko koirallasi todettu munuaisten tai virtsateiden kehitys- tai toimintahäiriöitä? (esim. ektooppinen 

ureter, munuaisten vajaakehittyneisyys, munuaisten vajaatoiminta tai jokin muu)? 

 



 

 

Jos koirallasi todettu autoimmuuni sairaus, mikä sairaus / millaiset oireet / minkä ikäisenä todettu? 

(Vastauksia 1kpl): 

• Moniniveltulehdus / Nivelten turvotusta, aristelua, liikkumisvaikeuksia, särkyä / 4v todettu 

 

 

PURENTA: 

 

 

  



 

 

Jos koiraltasi poistetaan hammaskiveä säännöllisesti, kuinka usein? (Vastauksia 3kpl) 

• Kerran vuodessa, jos tarvetta esiintyy. 

• 2v välein 

• Itse kuukausittain 

 

 

Onko koirallasi hammaspuutoksia? 

 

 

Jos koirallasi hammaspuutoksia, mikä/mitkä puuttuvat? (Vastauksia 1kpl) 

• 2xP2 puuttuu ylhäältä, mutta on 2xP1 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Jos vastasit ruokintaa muu, mitä koirasi syö? 

• Teurastuksesta jääneitä lihatähteitä ja luita 

• Teurastuksesta jääneitä ylijäämä lihaa ja luita 



 

Jos koirasi saa/ sai lisäravinteita, miksi? (Vastauksia 3kpl) 

• Omistajan käsityksen mukaan hyötyy niistä 

• Täydentämään ruokavaliota 

• Työetu koirien ravintoöljy 

 

Jos koirasi saa/ sai lisäravinteita, kuinka usein? (Vastauksia 4kpl) 

• Päivittäin 

• Kerran viikossa 

• 2-3krt viikossa tai harvemmin 

• kuuriluontoisesti 

 

 

• Kyselyyn vastauksien perusteella, rokotuksen jälkeisiä reaktioita ei ole esiintynyt 

 

 



 

Jos koirasi sai sivuvaikutuksia tai komplikaatioita rauhoituksesta tai nukutuksesta, millaisen reaktion? 

(Vastauksia 1kpl) 

• Herääminen rauhoituksesta kesti 12h. Tosin ilman herätettä. Eivät uskaltaneet antaa, kun kyseessä 

laumanvartijarotu ja minä en ollut paikalla. Vastoin tosin tahtoani, mutta koronan takia rajoittivat. 



 

 

 

Jos nartullasi todettu muu vastaava, mikä? (Vastauksia 1kpl) 

• Nestepintaa kohdussa, ei ehtinyt tulehtua 



 

Jos yritetty käyttää jalostukseen onnistumatta, onko mahdollinen syy selvillä? (vastauksia 1kpl) 

• Ei ole, luonut pennut sikiö vaiheessa 

 

 

 



 

Muuta synnytykseen liittyvää huomiota? (vastauksia 1kpl) 

• Yhden pentueen pentueessa pentu kasvoi liian suureksi. Emä synnytti sen normaalisti, mutta pentu 

syntyi kuolleena. Tutkimuksissa (ruokavirasto) pennusta ei löytynyt mitään sairautta, vammaa tai 

virusta. 

 



 

Jos yritetty käyttää jalostukseen onnistumatta, onko mahdollinen syy selvillä? (Vastauksia 2kpl) 

• Tulos oli yksi kuollut pentu 

• Syy ei selvillä 

 


