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Päivittäinen turkinhoito

Normaalisti kiharakarvaisella noutajalla on karvanlähtö kah-
desti vuodessa. Silloin vanha turkki kuolee. Jos karva olisi 
suoraa, putoisi se samantien pois. Rasva ja lika sen sijaan 
sitovat kiharat karvat muun turkin sekaan. Nämä saa pois 
kastelemalla koiran läpikotaisin aivan ihoon asti, jonka jäl-
keen sormenpäillä hieromalla kuolleet karvat ja lika irtoavat. 
Jotta koiran iho ja kiharat pysyvät hyvässä kunnossa, tämän 
käsittelyn voi toistaa myös muulloin kuin karvanlähtöaikana. 
Shampoota ei tarvitse käyttää kuin muutamana kertana vuo-
dessa, mutta toisaalta tiheämpi pesu hyvälaatuisella sham-
poolla ei normaalin, terveen koiran ihoa ja turkkia myöskään 
pilaa. Silkkiturkkisten rotujen pesuun käytettävä shampoo on 
sopivaa myös kiharoille, koska tällöin turkin öljyisyys säilyy 
eivätkä kiharat aukea. Normaalisti turkkia ei saa myöskään 

harjata, mutta pahimpaan karvanlähtöaikaan voi pesun yhtey-
dessä kammata irtokarvat pois. Hiustenkuivaajalla kuivates-
sa kiharat suoristuvat, joten sitä ei kannata tehdä ainakaan 
ennen näyttelyyn menoa.

Trimmaus

Kiharakarvaisen noutajan turkkia siistittäessä yksinkertaisesti 
kaikki törröttävät karvat leikataan pois. Tämä on varsin helppo 
oppia, ja kun turkkia trimmataan säännöllisesti, ei siihen kulu 
edes kauan aikaa. Välineiksikin tarvitaan vain terävät sakset 
sekä vettä esimerkiksi suihkupullossa turkin kastelemiseen, 
jotta kiharat saadaan kihartumaan aivan juuresta asti. Pentu 
kannattaakin totuttaa saksien ääneen pienestä pitäen. Tällöin 
trimmaaminen sujuu helposti aikuisenakin. 

Kiharakarvaisen noutajan turkki on oleellinen osa koiraa, mainitaanhan se jo rodun nimessä-
kin. Siksi onkin tärkeää, että kaikki kiharat ovat nimensä veroisia ja vastaavat myös turkin 
osalta rotumääritelmää. Sen mukaan rungon karvapeite muodostuu lukuisista lähellä ihoa 
olevista pienistä, tiiviistä, selvästi erottuvista ja tiukoista kiharoista, joita on niskakyhmystä 
hännän kärkeen; pohjavillaa tai paljaita alueita ei saa olla. Muualla karvapeite on sileää. 
Tällaisen turkin ylläpito ei ole lainkaan vaikeaa tai aikaavievää, kun sen ottaa osaksi nor-
maalia koiran hoitoa.
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Korvat: Siististi trimmatut korvat antavat ki-
haralle aristokraattisen ilmeen. Jos korvalehtiä 
ei siistitä lainkaan, karvat muodostavat pitkiä 
korkkiruuveja (1). Leikkaa karva lyhyeksi 

korvalehden reunoja myötäillen (2). Myös korvaleh-
den alta voi karvan leikata aivan lyhyeksi, jotta se ei 
sotkeennu tai kutita korvaa. Voit levitää korvalehden 
kämmenellesi ja tasoittaa kiharat korvalehden päältä. 
Älä kuitenkaan leikkaa liian lyhyeksi, sillä korvissakin 
kuuluu olla pieniä kiharoita.
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Kaula: Kun olet saanut 
korvat siistittyä, voit jatkaa 
kaulaan ja niskaan. Seuraa 
leikatessasi koiran rungon 

ääriviivoja, ja poista kaulasta kaik-
ki törröttävät karvat. Yleisesti ottaen 
turkkia ei ole tarkoitus lyhentää, mutta 
joskus tämäkin on tarpeen elegantim-
man ilmeen aikaansaamiseksi. Erityi-
sesti niskan alueella turkkia saattaa 
joskus olla paljonkin, jolloin lyhentä-
minen antaa vaikutelman pidemmästä 
kaulasta. 

Etujalat: Jos koiralla on 
hieman heikko luusto, voi 
karvan jättää pidemmäksi. 
Jos taas jalat ovat vankat, 

voi turkin jalan takaosasta leikata ai-
van lyhyeksi. Joka tapauksessa kaikki 
hapsottavat karvat poistetaan. Muista 
lyhentää turkki myös kyynärpäistä. 
Mikäli varpaiden välistä pullottaa kar-
vaa, voit vetää ne pois sormin.
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Takajalat: Reisien takaosassa karvat kasvavat helposti pitkiksi ja hapsottaviksi (9). Ne leikataan lyhyeksi taka-
jalan muotoja mukaillen (11). Mikäli koiralla ei ole kovin vahva turkki, pitää varoa leikkaamasta kaljuja kohtia 
takareisiin. Kintereistä voi turkin etujalkojen tapaan leikata jälleen aivan lyhyeksi.
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Runko ja nivuset: Leik-
kaa pois kaikki törröttävät 
karvat. Kylkiä trimmatessa 
on kätevä katsoa koiraa se-

län yli, jolloin turkin seasta pistävät 
kiharat on helppo nähdä. Turkkia kan-
nattaa aina välillä kastella uudestaan 
ja hieman hieroa sormenpäillä, jonka 
jälkeen siistimistä jatketaan. Vatsalin-
ja trimmataan myös, jotta yleisilmees-
tä tulee siisti (8). Viimeistely: Kun olet trimmannut koiran katso sitä vielä kokonaisuutena. Näkyykö missään törröttäviä karvoja tai vallatto-

mia kiharoita? Trimmaamisen yhteydessä on hyvä tarkistaa myös, ovatko korvat ja hampaat puhtaat tai kaipaavatko kynnet 
leikkausta. 

Siistitty koira on eduksi rodulleen

Kiharakarvainen noutaja herättää kiinnostusta lähes kaikkialla, missä se liikkuu. Siististi trimmattu kihara onkin erinomainen 
mainos rodulle, jonka turkki on niin merkittävä osa ulkonäköä. Vaikka oma kiharakarvainen noutaja olisikin pelkkä kotikoira, 
on sen turkista silti hyvä pitää säännöllisesti huolta. Jos koiran vie näyttelyyn, ei pesua ja trimmaamista kannata jättää aivan 
näyttelyä edeltävään päivään, jotta saksien jäljet ehtivät kadota kiharoiden tasoittuessa. Näin myös luonnollinen rasvaisuus 
palautuu turkkiin, minkä seurauksena kiharatkin vaikuttavat jälleen tiiviimmiltä kuin heti pesun jälkeen.  

Häntä: Nykyisessä englantilaisessa rotumääritelmässä ei sanota, että hännän tulisi kaventua kärkeä kohti. Näin 
on kuitenkin ollut aiemmin, vuodesta 1890 lähtien. Hännän luusto kaventuu aina kärkeä kohti, mutta mikäli turkkia 
ei hännästä trimmata näyttää se aivan erilaiselta. Aloita leikkaamalla karva hännän alapuolelta hyvin lyhyeksi, 
sillä siellä karva ei kiharru yhtä voimakkaasti kuin hännän päällä. Siirry sen jälkeen siistimään häntää sivuilta, 
mutta muista, että hännässäkin tulee olla kiharoita. Tasoita häntä päältä leikaten tyvestä kohti hännän päätä, 
joka pyöristetään. Pidä häntä trimmatessa aina vaakasuorassa, sillä koirakin kantaa sitä selkälinjan jatkeena 
liikkuessaan. Tarkastele häntää sekä ylhäältä että sivuilta.
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