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Olet valinnut turkkirodun ja näin ollen kai-
ken A & O on saada koirasi pitämään turkin-
hoidosta. On myös tärkeää löytää hoitotyyli, 
joka sopii juuri sinulle ja koirallesi. 
 Pentu on siis totutettava olemaan pai-
koillaan ja rauhallinen, kun sitä hoidetaan. 
Alusta asti pentua “näprätään” ja käsitellään 
paljon, aloita heti, kun pentu on asettunut 
taloksi! Tarkasta hampaat, korvat, turkki, 
tassut... jne. Aina pehmein käsin, mutta 
päättäväisesti, sinä päätät milloin tarkastelu 
päättyy, lopeta pusuin ja namein, kun pen-
tu on rauhallinen ja hyväksyy tarkastelun. 
Harjaa joka päivä, mutta vain lyhyitä hetkiä. 
Totuta koiraa makaamaan kyljellään, tästä 
asennosta on helpompi päästä käsiksi esim. 
mahaan, kainaloihin ja nivusiin. 
 Jaa turkki osioihin/jakauksille ja käy näin 
läpi koko koira systemaattisesti. Samaan 
tyyliin kuin käännetään kirjan sivuja. Työs-
kentele rauhallisesti, älä vedä tai nyi. Tue 
kädellä koiran ihoa karvojen juuresta, jotta 
käsittely ei nipistä ihoa. 

  Mikäli löydät takun, työstä sitä ensin kä-
sin, vedä sitä sormin auki ihan juuresta asti. 
Jatka sitten harvapiikkisellä takkukammalla 
takun jaottelua pieniin osioihin, jotka lopul-
ta voit kammata selviksi. Vaihtoehtoisesti 
voit käyttää karstaa kamman sijasta. Jos 
takku on muodostunut kivikovaksi laatak-
si, joudut ottamaan sakset avuksi. Leikkaa 
takun juuresta pystysuoraan kohti takun 
kärkeä. Näin jaat takun muutamaan osaan 

Kertaus on opintojen äiti! Seuraavassa Ruotsin Partacollieyhdistyksen kotisivuilta lainattu turkin-
hoito-ohje. Juttu löytyy kokonaisuudessaan ruotsinkielisenä www.sbc-beardedcollie.com. Otat-
han huomioon Suomen Kennelliiton antidoping-säännöt hoitaessasi turkkia kilpailua varten. 
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ja sitten jatkat sormin sekä kammalla ihan 
normaalisti. Joskus ei ole muuta vaihtoeh-
toa kuin leikata takku kokonaan pois.
  

 
 

 Voit myös hankkia takunselvitysainetta, 
joka suihkutetaan ja hierotaan takkuun en-
nen avaamista. Itse käytän tuota hankaliin 
takkuihin ja se todellakin auttaa. Suihketta 
voi käyttää aina tarvittaessa!

 
  

 Ryhtyessäsi harjaamaan, päätä mistä 
kohdasta aloitat ja etene systemaattisesti, 
koira vain hämmentyy, jos hyppelet harjalla 
edestakaisin. Ota yksi ruuminosa käsittelyyn 
kerralla ja harjaa se määrätietoisesti lop-
puun. Tämä on erityisen tärkeää, kun käsit-
telet nuorta koiraa, jolla on sekä pentu- että 
aikuisturkkia. Voi tuntua paniikinomaiselta, 
kun turkkia on loputtoman paljon, eikä tah-
do löytää kohtaa mistä aloittaa. Tällöin on 
viisasta tehdä harjaussuunnitelma jakaen 
homman muutamalle päivälle, jotta ei tur-
haan väsytä koiraa tai itseään.   
 Minulla on ollut yksi “karvamonsteri”, jol-
le minun piti teiniajalla tehdä neljän päivän 
suunnitelma; mihin olin lopettanut edellise-
nä päivänä ja mistä taas aloittaisin seuraa-
vana. Näin tein suunnilleen 14 päivän välein 
muutaman kuukauden ajan kunnes turkin 
kasvu oli rauhoittunut. Tulee liian työlääksi 
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sekä sinulle että koiralle harjata liian pitkiä 
aikoja putkeen ja teille molemmille voi tur-
kinhoito silloin muodostua negatiiviseksi 
tehtäväksi. Omat koirani tulevat heti luokse-
ni, kun otan harjausvälineet esiin. Usein ne 
nukahtavat harjauksen aikana. Muista myös 
pitää taukoja, kun harjaat. Hiero koiraasi hiu-
kan ja leiki sen kanssa. Koiran ei kuitenkaan 
pidä koskaan antaa päättää milloin harjaus 
lopetetaan tai pidetään taukoa! Jos sallit sen 
tekevän niin, tulee turkinhoidosta erittäin 
työlästä sinulle. Lopeta aina harjaussessio 
siihen, että kaikki menee hyvin ja koira on 
rentoutunut. Itse istun harjatessa yleensä 
lattialla TV:n ääressä koira sylissä, tämä on 
rentouttavaa sekä minulle että koirille.   
 Partiksen turkin tulee olla puhdas, kun 
harjaat sitä. Monet pohtivat usein miten ja 
milloin koiran kylvettäminen tulisi tehdä. 
Jos käytät mietoa shampoota, voit kylvet-
tää koirasi aina, kun se mielestäsi on likai-
nen. Itse kylvetän koirani noin joka toinen 
kuukausi ja silloin, kun olemme menossa 
näyttelyyn. Minulla on shampoo, jota voi 
laimentaa jopa 1/10 suhteessa veteen. Käy-
tä hoitoainetta! Se tekee turkin pehmeäm-
mäksi, karvat eivät katkeile ja on myös 
helpompaa selvittää takkuja. Kostea turkki 
kannattaa harjata läpi ja mielellään kuivata. 
Turkilla, jonka annetaan kuivua itsestään, il-
man harjausta, on taipumus takkuuntua. 
 Uroskoirat virtsaavat usein turkkiinsa 
nostaessaan jalkaa. Näitä turkin osia voit 
halutessasi pestä vaikka joka päivä. Leikkaa 
mielellään koiraltasi intiimialueen karvat. 
Näin hygienia pysyy kunnossa eikä takkuja 
muodostu herkälle alueelle. Älä myöskään 
unohda pitää peräaukon aluetta puhtaana. 

 
 

 Muita takuille alttiita alueita ovat kor-
vien taustat, nivuset ja reisien sisäpinnat. 
Tarkista, ettei suupieliin ole muodostunut 
pieniä kovia takkuja ja huolehdi aterioinnin 
jälkeisestä parran puhdistuksesta. Parta pi-
detään helpoiten selvänä kampaamalla.
 Jos haluat nopeasti ja vaivattomasti 
siistiä koiraasi, perunajauho on oiva keino. 
Esimerkiksi, jos minulla on kiire ja koirani 
takamukseen on jäänyt pieni nökäre löy-
sää ulostetta, pyyhin pahimman pois wc-
paperilla, suihkutan suihkepullosta hiukan 
vettä päälle, laitan runsaasti perunajauhoa, 
annan vaikuttaa hetken ja harjaan pois. Tas-
sut ja parran saat myös hienoksi, jos ensin 
kostutat suihkepullolla käyttäen vettä, laitat 
perunajauhoa, annat vaikuttaa hetken ja 
harjaat pois. Perunajauho imee kosteutta ja 
likaa lähes taianomaisesti. 
 Harjauksen yhteydessä tarkista, että 
koirasi iho on kunnossa. Tällöin on helppo 
nähdä mahdolliset pikkunirhamat, punkit, 
jne. Takiaiset saa helpoiten irti ensiksi kas-
telemalla ne ja sitten harjaamalla. Kerran 
yksi koiristani sai molempiin etutassuihinsa 
metsäkoneesta valunutta öljyä. Tämän sain 
pois hieromalla tassuihin ensin tavallista 
ruokaöljyä, jonka jälkeen pesin normaalis-
ti koirashampoolla. Toistin toimenpiteen 
muutaman kerran ja puhdasta tuli. Älä kos-
kaan käytä puhdistukseen vahvoja rasvan-
poistoaineita, tms. Ruoka- ja/tai vauvaöljyllä 
saa pinttyneimmätkin liat pois em. teknii-
kalla. 
 Minulta kysytään usein, miksi turkki vär-
jäytyy punaruskeaksi suun ympäriltä sekä 
anturoiden välistä. Tämä johtuu siitä, että 
kosteus sekä bakteerit yhdistyvät ja voivat 
muodostaa sienitulehduksen (apteekista 
löytyy shampoota tähän vaivaan). 
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Anturoiden välistä kannattaa leikata vär-
jäytynyt turkki pois, pidä turkki mahdol-
lisimman kuivana, käyttäen apuna myös 
perunajauhoa. Mikäli itse iho on punainen 
ja tahmea, käy eläinlääkäriltä hakemas-
sa tehokkaammat lääkeaineet. Parran voi 
myös pestä sienitulehdukseen tarkoitetulla 
shampoolla. Leikkaamalla turkkia antu-
roiden väleistä, vältät myös kovia takkuja, 
likaa sekä talvisia jääklimppejä. Voit myös 
siistiä tassukarvojen pitkiä päällishaivenia, 
jos ne kasvavat kovin nopeasti. Muista kui-
tenkin, että näyttelypartikselle kaikenlainen 
trimmaaminen on kielletty. Vaihtoehtona 
trimmaamiselle on antura- ja tassukarvojen 
kampaaminen pikkukammalla pitääksesi ne 
siistinä. 

 

 Hyvä keino saada koirasi nopeasti suht’ 
puhtaaksi, on huuhdella likaiset tassut ve-
siämpärissä (voi sisältää tilkan shampoota) 
ja pyyhekuivata ne. Kun olemme olleet pai-
mentamassa lampaita, en halua mutaisia 
koiria, joilla on lampaanjätöksiä varpaiden-
väleissä, autooni. Pidän siis ämpäriä autos-
sani, jotta voin pikahuuhdella koirien tassut 
em. tavalla ennen kotireissua.   

 

 Kynnet pitää tietenkin myös pitää hoi-
dettuna ja hyvin leikattuina. Muista erityi-
sesti koiran jalan sivussa oleva viides kynsi, 
johon turkki helposti kiertyy.
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Tarkista harjauksen yhteydessä aina koiran 
korvat. Vedä varovasti pois ylimääräiset 
karvat korvakäytävästä. Tarvittaessa putsaa 
korvat niille tarkoitetulla aineella. Korvan-
puhdistusainetta voi ostaa eläinkaupoista 
sekä apteekeista. Jos epäilet koirallasi ole-
van korvatulehdus, ota yhteyttä eläinlää-
käriin. Muista myös kuivata koirasi korvat 
uinnin sekä pesun jälkeen, jottei mitään jää 
muhimaan. 
 Hampaat harjataan pehmeällä, koiril-
le tarkoitetulla hammasharjalla. Jos ham-
maskiveä on päässyt muodostumaan, se 
voidaan poistaa siihen tarkoitukseen ke-
hitetyllä hammasraspilla. Näitä voi ostaa 
hyvinvarustetuista eläinliikkeistä. Jos olet 
pennusta asti totuttanut koiraasi suun tut-
kimiseen, hammaskivenkin poisto yleensä 
käy vaivatta. Näin säästät myös pitkän pen-
nin eläinlääkärikuluissa. 

 
  
Olet varmaan saanut paljon hyviä neuvoja 
koirasi kasvattajalta, mutta joskus se ei vielä 
riitä. Sitä unohtaa, tulee uusia tilanteita tai 
välimatka saattaa olla pitkä silloin, kun on-
gelmia syntyy. Älä siis koskaan epäröi kysyä 
neuvoa muiltakin kokeneilta rodun ihmisil-
tä. Jos itselläsi ei ole aikaa tai resursseja koi-
rasi huoltoon, lähialueeltasi löytyy varmasti 
alan ammattilaisia, esim. trimmausliikkeitä 
(nämä myös harjaavat!), jotka huoltavat koi-
raasi sopivaa korvausta vastaan. Älä koskaan 

jätä koiraasi vailla säännöllistä huoltoa! ON-
NEA MATKAAN..... 
 Muutamia hyviä huoltovälineitä....  Ta-
karivissä: Koirashampoo ja -hoitoaine, 
Spraypullo, haavanpuhdistusaine, hoitoai-
ne-spray, perunajauho, korvanpuhdistusai-
ne sekä kynsisakset.
Eturivissä: Erilaisia harjoja (metallipiikkinen 
helpoin), sakset, kampoja (harva- ja tiheä-
piikkinen), hammasraspi, pehmeä koiran 
hammasharja ja koirille tarkoitettua ham-
mastahnaa. 
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