
Vehnäterrierin turkinhoito ja  trimmaus 

Vehnäterrierin turkki vaatii paljon aikaa ja huolenpitoa, jotta se olisi rotumääritelmän mukainen, 

pehmeän ja silkkisen tuntuinen, ei karkea.  

Turkkien laatu vaihtelee yksilöittäin ja näin ollen hoitokin on yksilöllistä. Kaikkia turkkilaatuja on 

kuitenkin harjattava tai kammattava säännöllisesti. Harjaus tai kampaus suoritetaan 

teräväpiikkisellä kammalla tai karstalla ja se on syytä ulottaa ihan karvan tyveen asti. Mitä 

useammin turkin selvittää, sitä helpompaa se on seuraavalla kerralla. Ennen harjausta voit hieroa 

turkkia käsilläsi, jotta koiran verenkierto vilkastuu. Aloita harjaus niskan takaa ja siirry sen jälkeen 

kohti häntää ja takaosaa. Harjaustuokio on myös erinomainen tilaisuus tarkastaa koiran iho.  

Turkinhoitotarvikkeita 

Metallipiikkinen karsta, metallikampa, koirashampoo ja –hoitoaine, pyyhe, kuivaaja 

 

 

 

 

 

 

 

PESEMINEN 

 

Trimmatessa turkin on oltava ehdottomasti TÄYSIN 

PUHDAS ja TAKUTON., sillä sakset kärsivät likaisesta 

turkista. 

Näyttelyyn vietävää vehnäterrieriä on syytä pestä 

hieman useammin ja ainakin viikkoa ennen näyttelyyn 

menoa. Totuta koirasi pesemiseen jo pentuna, jotta se 

pitäisi kylvetystuokiotaan itsestäänselvyytenä aikuisena 

koirana. Turkki harjataan ennen kastamista läpikotaisin, 

koska harjaamalla saa poistettua pahimmat liat 

päällyskarvoista. Kun alat kastella turkkia, muista 

tarkistaa veden lämpötila: se ei saa olla liian kuumaa tai kylmää. Käytä suihkua, jotta saat kasteltua 

ja huuhdeltua turkin perusteellisesti. Lisää seuraavaksi turkkiin koirashampoota ja vaahdota sitä 

kunnolla. Koiraa ei kannata pestä ihmisille tarkoitetuilla shampoilla, sillä ne ovat liian vahvoja ja 

poistavat koiran turkista ja iholta suojaavia öljyjä, jotka tekevät turkista vettähylkivän. Pese pää 



viimeiseksi, jotta shampoo ei valu koiran silmiin pestessäsi sitä. On myös tärkeää pyrkiä 

välttämään veden valuttamista koiran korvakanavaan. 

Kun koira on pesty perusteellisesti, se tarvitsee yhtä perusteellisen huuhtelun, sillä turkkiin jäänyt 

shampoo voi ärsyttää koiran ihoa. Muista, että pesun jälkeen koiran täytyy antaa ravistella itseään.  

Latvoihin, muttei suoraan iholle, voi hieroa myös hoitoainetta, joita löytyy sekä pois huuhdottavia , 

että turkkiin jätettäviä. Lopuksi koira kuivataan imukykyisellä pyyhkeellä. Voit käyttää turkin 

kuivaukseen myös kuivaajaa. Pyyhi koiran silmät ja suu kostealla kankaalla tai paperipyyhkeellä. 

Myös KORVAT tulee puhdistaa aina turkinpesun yhteydessä tai silloin, kun ne ovat likaiset. 

Vehnäterrierin korvat ovat herkät tulehduksille, koska ne eivät tuuletu hyvin. Korvista on syytä 

nyppiä mahdolliset ylimääräiset korvakäytävässä kasvavat karvat pois. 

 

KYNNET kannattaa leikata  koirien kynsisaksilla, etteivät ne lohkea tai repeä väärästä kohtaa. 

Tassut ja kynnet on syytä tarkistaa muutaman viikon välein ja leikata kynsiä sen mukaan, minkä 

pituiset ne ovat. 

 

VEHNÄN TURKKI TRIMMATAAN   

kahden – kolmen kuukauden välein. 

Näyttelyyn menevä koira trimmataan joka kerta ennen näyttelyä. 

Trimmaus auttaa pitämään turkin hyvännäköisenä ja 

hyväkuntoisena.  

Kotitrimmauksen oppii helposti tekemään itsekin, mutta mikäli olet 

menossa koiranäyttelyyn niin silloin kannattaa hakeutua hieman 

kokeneemman trimmaajan luo. 

 

Sitten hommiin: Ensin kampaan koko koiran läpi ja selvitän takut. Aloitan trimmaamisen yleensä 

konehommilla päästä, mutta tässä voit hyvin käyttää myös ohennussaksia, jos konetta ei ole. 

Mielessä pidän tiiliskiven muodon. Posket leikataan lyhyeksi. Parta jätetään pitkäksi kuten myös 

otsatukka. Päälaki tasoitetaan siistiksi. Leikkaa posket ja kaula sakset alaspäin. Silmäkulmat voit 

leikata halutessasi esiin.  

 

 

 

 



Korvat :  Leikkaan yleensä koneella päältä, sisäkorva sileäksi korvakäytävä nypitään sormilla. 

Reunat siistitään leikkaamalla saksilla suoriksi, mutta senkin yleensä teen koneella. 

Saksia käytettäessä kampaa karvat korvan päältä ylöspäin. Leikkaa ohennussaksilla korvan kärjistä 

ylöspäin niin, että kärjistä karva on lyhyttä ja pitenee ylöspäin mentäessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaula ja rintakehä: Koneella ajelen myös kaulan lyhyeksi pieneltä alalta. Kaula viimeistellään 

saksilla koiran kaulasta rintakyhmyyn saakka. Lyhyestä alueesta muodostuu kolmion mallinen alue. 

Eturinnan tulee olla suora joka suunnalta katsottuna. 

 

 



Takapuoli ja häntä: Koneella ajelen myös koiran takapuolen pyllyreiän ja sukuelinten ympäriltä 

sekä hännän tyvi. Pyllyn karvat leikataan kulmauksia muotoillen. Hännästä leikataan porkkanan 

muotoinen. Takajalkojen välissä olevat karvat leikataan lyhyemmiksi, sekä reiden ulkosivu 

muotoillaan niin, ettei jää ”pussihousuja”. 

Takaosan karvat nostetaan pystyyn ja muotoillaan, saksien asento ja suunta kärki ylöspäin. Leikkaa 

vähän kerralla ja kampaa alas, niin näet edistymisen. 

 

 

                           

 

Kuva oik. uroksen takaosa 

 

 

 

 

 

                                                            



Selkälinja ja vatsalinja sekä kyljet: 

Selkälinjan tulee olla suora, joten leikkaa selkäkarvat vaakasuoraan lapojen tienoilta lähes hännän 

tyveen asti. Hännän tyveen jätetään hieman pidempää karvaa, jotta hännänkiinnitys ei näytä 

hullulta. 

Leikkaa vatsalinja hieman laskevaksi takapäästä etupäähän. Alalinja ja takajalat muotoillaan. Varo 

jättämästä ”helmaa” kylkien alaosaan. Sen voit tasoittaa ohennussaksilla. Saksien asento hieman 

viistosti mahan alle.  

 

 

 

Yläkuvassa nartun mahalinja. Kuvassa V.J. Bella Donna 

 

 

Uroksen mahalinja on hivenen jyrkempi. Kuvassvas. V.J. Ceasar, oik. Tysonin ylä ja alalinja 



Kylkikarvat sekä rinnan lyhyet karvat yhdistetään. Nostele kylkikarvoja 

vaakatasossa kammalla ylös kohden selkälinjaa ja leikkaa vähänä 

kerrallaan karvoja lyhyemmiksi. Etene ylhäältä alaspäin siten, että lyhyt 

selkäkarva yhdistyy tasaisen kauniisti kylkikarvoihin. Pyöristä myös 

vatsalinja samalla nostelutekniikalla aiemmin leikkaamaasi 

vatsakarvojen pituuteen siten, että kylkien alaosaan ei jää helmaa. 

Häivytä pitkät kylkikarvat sulavasti etuosan lyhyeen alueeseen.  

Niskaan saa jäädä ”harja”, joka on selvästi pidempää karvaa. Häivytä 

tämäkin sulavasti muuhun leikkaukseen. 

 

Tassukarvat: 

Takajalkojen karvat sulautetaan muuhun leikkaukseen. Reisistäkin siistitään liika karva pois samalla 

tekniikalla kuin leikkasit kylkikarvat. Tassunympärykset siistitään. Etujalkakarvat saavat olla myös 

suht pitkät. Nosta jalan ranteesta vaakatasoon suoraan eteenpäin ja leikkaa epäsiististi roikkuvat 

karvat pois. Jalkojen tulisi olla suorat mistä vaan tahansa katsottaessa.  

Leikkaa karvat varpaiden väleistä lyhyemmiksi. Tassunympärykset siistitään koiran seisoessa. 

Etutassuissa pitäisi näkyä kaksi varpaankynttä. 

 

 

 

 

 

 

Ja valmista tuli!  

Kuvassa trimmattu vehnäterrieri Von Jungfruborg Bella Donna ”Daisy”   

 

Kuvat ja ohjeet:  

Kennel Von Jungfruborg 

 

 

 


