.
Jokaisen koiran elimistö reagoi nokkosen syöttämiseen,
ja selkeästi suurin osa positiivisessa mielessä.
Kainuun ammattiopistossa
opiskelee eläintenkouluttamisen
perustaitoja sekä eläintenhoitajat
että heillä ohjauksessa olevat
projektikoirat. Projektikoirat ovat
hyöty- tai virkakoiratahon
omistamia koiria, jotka tulevat
Kainuun ammattiopistoon
pääsääntöisesti luovutusikäisinä
pentuina ja lähtevät
omistajatahon työtehtäviin
nuorina aikuisina, noin vuoden
iässä. Tähän mennessä Kainuun
ammattiopistossa on ollut
koulutuksessa 30 koiraa, joista on
lähtenyt koiria työtehtäviin

Poliisille, Tullille ja
Opaskoirakoululle. Jokaisella
koirayksilöllä on oma
henkilökohtainen ohjaajansa, joka
on valittu projektikoiraohjaajan
tehtävään halukkaista
eläintenhoitajista. Koira elää
opiskelijan kanssa normaalia
kotikoiran elämää, mutta sen
lisäksi sekä ohjaaja että koira
opiskelevat koiran omistajatahon
toiveiden mukaisia asioita kohti
hyöty/virkakoiran työelämää.
Projektikoiravastaavana toimii
opettaja Teija Viljanmaa.

Nokkosen syöttämisessä koirille on
todettu siis olevan hyvin suuri merkitys.
Osan edellä esitettyjen koirien
terveydelliset ongelmat ovat olleet
anatomisia tai fysiologisia, jonka vuoksi
koirat ovat aikaisemmin joutuneet
syömään vain tiettyä ruokaa tai
olemaan muuten rajoitetummassa
elämässä tai useilla lääkekuureilla.
Nokkosen syöttämisen aloituksen
jälkeen nämä oireet ovat lähes
kokonaan kadonneet tai ainakin
pysyneet niissä mittakaavoissa, mitä
voi anatomisten tai fysiologisten
ongelmien edessä olla. Se on tullut
tähän mennessä jo esille, että jokaisen
koiran elimistö reagoi nokkosen
syöttämiseen, ja selkeästi suurin osa
positiivisessa mielessä.
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Nokkosen

terveysvaikutuksia
monipuolisesti.

tutkitaan

Koirien hyvinvointia tutkivasta
kokeilusta myönteisiä tuloksia.
Kesän 2011 lähestyessä tuli
kahvipöytäkeskustelun kautta
projektikoiravastaavalla puheeksi luonnontuotealan opettajan, Heli Pirisen,
kanssa että voisiko nokkosta kokeilla
Kainuun ammattiopiston projektikoirille
ruokinnan tukena. Ihmiselle nokkosen
vaikutuksethan ovat jo laajalti tiedossa,
mutta eläimien kohdalta ei ole vielä niin
laajamittaista tietoa. Helin kautta
saimme yhteystiedot puolankalaiseen
Matti Veijolaan ja hänen Osuuskunta
Ärmättiin, joka tuottaa laadukasta
nokkosta puhtaasta luonnosta. Matti oli
halukas yhteistyöhön, jossa tutkittaisiin
ja seurattaisiin nokkosen vaikutuksia
koiriin. Yhteistyökuvion selkiytyessä
projektikoiravastaava otti yhteyttä
koirien omista-jatahoihin, ja kysyi
heidän mielipidettään tästä
ruokintakokeilusta. Kaikkien koirien
omistajatahot olivat halukkaita
osallistumaan tähän koirien hyvinvointia
tutkivaan kokeiluun.
Heinäkuussa 2011 aloitettiin
ensimmäiselle viidelle projektikoiralle
nokkosen syöttäminen ruokinnan
tukena. Joukossa oli koiria roduiltaan
sao miguelin fila, labradorinnoutaja,
sekarotuinen ja kaksi
saksanpaimenkoiraa. Kaikissa koirissa
tuli nopeasti nokkosen syöttämisen
muutokset esille sekä ulkoisesti että
sisäisesti. Kaikilla koirilla ulosteen määrä
pieneni sekä koostumus ja väri
ulosteessa muuttuivat jo heti
ensimmäisen nokkosen syöttöviikon
lopussa. Kahdella näistä koirista oli
silmien vuotoa ennen nokkosen
syöttämistä. Silmien vuotaminen
loppui, kun nokkosta oli syötetty
muutama viikko. Yhdelle koiralle,
sekarotuinen, nokkonen ei kuitenkaan
soveltunut ruokintaan. Tällä koiralla

myös reaktiot elimistössä olivat nopeat
ja voimakkaat. Koira rupesi kutisemaan
voimakkaasti. Lopetimme nokkosen
syöttämisen tälle koiralle.
Elokuun lopussa lisättiin ryhmään kaksi
koiraa; saksanpaimenkoira ja
belgianpaimenkoira malinois. Näistä
saksanpaimenkoiralla oli taipumusta
silmien rähmimiseen sekä
karvankiillottomuuteen sekä ruoan
heikkoon imeytymiseen. Nokkosen
syöttämisen aloitettua kaikki nämä em.
ongelmat katosivat. Koiran turkki
muuttui täysin ja ruoan imeytyminen
muuttui paljon parempaan suuntaan.
Silmien rähmiminen loppui, kun koira
oli syönyt muutaman viikon nokkosta.

Ärmätin nokkosta tutkitaan
ja testataan jatkuvasti.
Ärmätin nokkostuotteita tutkitaan
ja testataan Oulun yliopiston, Maaja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksen (MTT) sekä
Allergialiiton kanssa.
Yhteistyökumppaneina on myös
oppilaitoksia, kuten Kainuun
ammattiopisto Kao.
Terveysvaikutuksista kertyy koko
ajan uutta tietoa. Osuuskunta
Ärmätti osallistuu aktiivisesti
tutkimushankkeisiin.
Nokkostuotteet soveltuvat hyvin
koirille ja hevosille.

Nokkonen vaikuttaa yksilöllisesti.
Belgianpaimenkoira malinoisille puolestaan nokkonen ei soveltunut. Koiran elimistö
rupesi toimimaan turhankin nopeasti; pissaamisen ja kakkaamisen tarve kasvoi. Koiran
jo ennestään rähmineet silmät eivät rauhoittuneet, vaikka nokkosta syötettiin koiralle
reilut kaksi viikkoa. Nokkosen syöttäminen tälle koiralle kuitenkin aiheutti siinä määrin
muutosta elimistössä, että nokkosen syötön lopettamisen jälkeen koiran silmien
rähminen ei ole palautunut entiseen. Silmät kyllä vuotavat edelleen anatomisen
ongelman vuoksi, mutta silmiin ei ole enää tullut tulehdusta.
Marraskuussa lisäsimme ryhmään kolme uutta koiraa, jotka ovat roduiltaan
saksanpaimenkoira ja kaksi sekarotuista. Näistä kahdella sekarotuisella koiralla on
ollut ongelmaa ruoansulatuksen kanssa, toisella on ollut vatsalaukun laajentumia ja
toisella löysävatsaisuutta sekä herkkyyttä ruokinnan vaihteluihin. Molempien
sekarotuisten koirien ruoansulatuksen toiminnat ovat parantuneet. Toinen koirista on
vihdoinkin saatu siirrettyä uuteen ruokamerkkiin, joka ei aikaisemmin ole ollut
mahdollista. Muutoin merkit turkin laadussa ja karvan irtoamisen vähenemisessä ovat
olleet samat kuin aikaisemmillakin koirilla.
Teksti Teija Viljanmaa

