
 



 

 

Eläinklinikaltamme löydät kaikki lemmikkien peruspalvelut. 

Eläinlääkärit, klinikkaeläinhoitajat sekä avustajat ovat valmiina 

palvelemaan juuri sinua ja lemmikkiäsi.  

 

Perusterveydenhuolto, vanhan eläimen terveydenhuolto 

Sisätaudit 

Kirurgia (pehmytkudosleikkaukset) 

Iho- ja korvasairaudet 

Hammaskivenpoistot, hampaiden röntgenkuvaukset 

Hampaiden kirurgiset poistot 

Laboratorio 

Viralliset lonkka-, kyynär-, ja selkäkuvaukset 

Kuntoutus 

Painonhallinta 

Eutanasia 

Myymälä 

Kissoille omat hoitohuoneet ja odotustila 

 

Kuva 2. Klinikalla tehdään kaikkia tavallisia pehmytosakirugi-

sia toimenpiteitä, esimerkiksi koirien ja kissojen sterilisaatiot 

ja kastraatiot, keisarinleikkaukset, vierasesineleikkaukset, 

kasvainten ja anaalirauhasten poistot sekä virtsakivien pois-

tot. Nukutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle, 

koulutetun henkilökunnan lisäksi apunamme ovat laaja anes-

tesiavalvontalaitteisto. 

 

Kuva 1. Pehmytosakirugisia toimenpiteiden lisäksi meillä on 

kaksi erillistä hammashoitoyksikköä joten pystymme hoita-

maan samanaikaisesti useampia hammaspotilaita.  



 

  

Lemmikin hyvinvointi koostuu monista asioista: oikeasta ravinnosta, riittävästä liikunnasta, terveyden-

huollosta ja sairaanhoidosta. Hyvinvointiin kuuluu myös se, että lemmikillä on tarpeeksi mielekästä toi-

mintaa. Eläimen hyvinvoinnin takaamiseksi tarvitaan olosuhteiden ja tarvikkeiden lisäksi tietoa ja ymmär-

rystä eläimen tarpeista ja käyttäytymisen perusteista. Uusi keskuksemme kokoaa saman katon alle teki-

jöitä, joista koostuu lemmikkien hyvinvoinnin EHYT-kokonaisuus. 

 

Eläinklinikka EHYT huolehtii lemmikkisi sairauksien lisäksi myös terveydenhuollosta: terveystarkastuksis-

ta, rokotuksista, virallisista lonkkakuvista ym. Klinikan yhteydessä toimii myös myymälä josta saat       

lemmikkisi ruokinnasta itsehoitotuotteisiin. 

Koirien kuntoutuksesta ja hyvän suorituskyvyn ylläpidosta vastaavat eläinfysioterapeutti ja osteopaatti 

Leena Piira sekä eläinfysioterapeutti Heidi Ekroos. 

Meille on myös mahdollista itse tulla pesemään lemmikkisi, sillä EHYTillä on oma itsepalvelupesula. 

EHYT-Areenalla treenataan niin eläimiä kuin ihmisiäkin. Areenalla voi osallistua mm. Anette Lindellin 

koirakursseihin (agility, toko, rallytoko ym.) tai harjoitella omatoimisesti. Voit myös varata tilan käyttöösi 

omalle ryhmällesi kokouksiin, luennointiin tai muihin tapahtumiin. 

 

KAER Oy:n Tanja Karpela ja Janne Erjola järjestävät kursseja EHYT-Areenalla sekä auttavat koiraongel-

missa sekä koiria että ihmisiä.  

 

Koirahierojat, Toimivan Koiran Tuija Vahlroos ja Minna Oksanen aloittivat työskentelyn EHYT-talossa 

vuonna 2011. Fysioterapeutit sekä hierojat antavat kuntoutusta vesijuoksumatollamme. 

 

Vetman Oy tuo maahan, myy ja markkinoi eläinten hoidossa tarvittavia tuotteita ja koulutuksen avulla 

varmistetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikea käyttö. Metalvet Oy valmistaa mm. koirahäkkejä autoon.  

Osoitteessa ehyt.info löydät lisätietoa kaikista palveluis-

tamme ja yhteistyökumppaneistamme. Voit seurata meitä 

myös       Instagramissa sekä Facebookissa.  
 

FACEBOOK ELÄINKLINIKKA EHYT   INSTAGRAM ELAINKLINIKKAEHYT 



 

 

Hammaskiven poistot ja kirurgiset hampaiden poistot 

Terveet ja puhtaat hampaat ovat hyvinvointiasia sekä eläimelle että omistajalle. Hyvä suuhygienia vaikuttaa lemmikin yleiskun-

toon ja ehkäisee monien sairauksien syntymistä. Suosittelemmekin hampaiden säännöllistä harjaamista sekä hammaskiven 

muodostumista hillitsevien tuotteiden käyttöä. 

Kuva 2. Klinikallamme hoidetaan hammaskiven poistot ja kirurgiset hampaidenpoistot turvallisesti nukutuksessa. Ennen toi-

menpidettä suu voidaan myös röntgenkuvata hampaiden kunnon arvioimiseksi. Röntgenkuvauksella saadaan kuvia lemmikin 

yksittäisistä hampaista, hampaiden juurista ja suun luukudoksesta. 

 

Hammashoitoa turvallisesti nukutuksessa 

Klinikalla lemmikki nukutetaan, hammaskivi ja plakki poiste-

taan ja lopuksi hampaat kiillotetaan, jotta plakin kerääntymi-

nen hidastuisi.  

Hammashoito suoritetaan aina nukutuksessa, jolloin lemmik-

kisi saa ensin esirauhoitteen jonka jälkeen sille laitetaan etu-

jalkaan suonikanyyli jota kautta annostellaan anestesia - ja 

kipulääkkeitä. Koko toimenpiteen ajan potilaan vointia ja nu-

kutusta seurataan koulutetun henkilökunnan sekä monitorei-

den voimin.  Haluamme varmistaa turvallisen nukutuksen jo-

kaiselle potilaalle suunnittelemalla yksilöllisesti jokaisen poti-

laan anestesian. 



 

Kuva 1. Terapialaser soveltuu esimerkiksi akuutin tai kroo-

nisen kivun hoitoon sekä erilaisten hermo- ja ihosairauk-

sien parantamiseen. Terapialaseroinnin voi yhdistää esi-

merkiksi fysioterapia käynnin tai vesiterapian yhteyteen. 

Laseriin voi tulla eläinlääkärin, hierojan tai fysioterapeutin 

lähetteellä tai ilman lähetettä.  

 

Terapialaseria käytetään mm akuutin ja kroonisen kivun 

hallinnassa, ihotulehdusten hoidossa, lihas- ja hermovam-

mojen hoidossa, anaalirauhasongelmissa, haavahoidossa, 

korvatulehduksissa ym., leikkauspotilaan haavan käsittely 

terapialaserilla nopeuttaa paranemista. 

 

Terapialaseria EHYT-Klinikalla käyttävät eläinlääkärit, fy-

sioterapeutit sekä klinikkaeläinhoitajat. Hoitoja käytetään 

sekä koirille että kissoille. Hoito on eläimelle kivuton ja 

parhaimmillaan rentouttava kokemus. Haavahoidoissa jo 

kertahoito voi olla riittävä, mutta akuuteissa kiputilanteissa 

yleensä tarvitaan 2 – 4 hoitokertaa ja kroonisessa kivussa 

2 – 6 kertaa tapauksesta riippuen. 

 

Ajanvaraus terapialaseriin hoituu klinikan ajanvarauksen 

kautta.  

Esittelyssä 

Kuva 2. Klinikalla onnistuvat myös koirien ja kissojen kynsien leikkaukset sekä turkin trimmaukset rauhoituksessa (ei näyt-

tely trimmausta). Leikkaamme myös jyrsijöiden sekä kanien kynnet.  

 

Tule pesemään lemmikkisi Ehyt talon itsepalvelupesulaan 

Pesula toimii klinikan aukioloaikoina. Pesulan vuokraan kuuluvat pesulan 

tilat, fööni, pyyhe sekä tarjolla on shampoita ja harjoja. Pesulan ajanvaraus 

klinikan ajanvarauksen kautta. Pesulan vuokra on 25€ 1. tunti ja seuraavat 

tunnit 15€. 

 



 

Kuva 1. Otamme klinikalla virallisia lonkka-, kyynär- ja 

selkäkuvia Kennelliittoon lausuttavaksi. Teemme myös 

joukkokuvauksia erillisen sopimuksen mukaan. Ajan ku-

vauksiin voit varata nyt myös kätevästi nettiajanvarauksem-

me kautta. Huomioithan että kaikkia kuvauksia varten tulee 

koira pitää paastolla 8h ajan, vettä saa olla tarjolla. 

Otamme kuvia myös INCOC-palveluun, jolloin saat koiral-

lesi olkanivelen osteokondroosilausunnon tai matalaraajai-

selle koirallesi kyynärnivelen inkongruenssilausunnon. 

Nopea suoradigiröntgenin ansiosta kuvaus sujuu entistä 

nopeammin ja kuvat ovat laadukkaampia. Ultraääni laitteis-

toa käytämme vatsaontelon ultraukseen, tiineyden toteami-

seen ym. 

 

Eläinlääkärin tekemät viralliset silmätarkastukset 

 

Klinikkamme viralliset silmätarkastukset tekee eläinlääkäri 

Päivi Vanhapelto.  Järjestämme n 2. kuukauden välein sil-

mätarkastuspäivän. Teemme viralliset silmätarkastukset 

ECVO-lomakkeen (European College of Veterinary Ophthal-

mologists) mukaan. 

Päivi Vanhapelto tekee myös viralliset polvitarkastukset sekä 

sydänkuuntelut. Vanhapelto ottaa vastaan myös muita silmä-

potilaita. 

 

http://www.ecvo.org/


 

 

Oman maahantuontimme lisäksi saatavilla on myös EHYT- kumppaniemme hyväksymät laadukkaat tuotteet. 

Kuva  1. Meiltä saat päivittäisruoat ja erikoisruoat, rasvahappovalmisteet, sekä tuotteet turkin, korvien ja ihon 

hoitoon - kaikki lemmikkisi hyvinvoinnin parhaaksi.  

EHYT-passilla  tuntuvia etuja! 

Kuva 2. Kun asioit meillä, saat käyttöösi EHYT-passin, johon merkitään kaikki yli 40 € ostokset, klinikka käynnit 

sekä yhteistyökumppaneidemme palvelut (ei koske lääkkeitä). Kymmenen ostosmerkinnän jälkeen saat 40 € 

ostoedun myymälämme. EHYT-passin saat klinikalta tai yhteistyökumppaneiltamme. Passi on aina lemmikki-

kohtainen. 



 

EHYT areena on noin 200 m2 tila, joka on pinnoitettu tassuystävällisellä urheilu-

käyttöön suunnitellulla 12 mm paksulla kumirouhematolla. Päätyseinällä on  

9,5 metriä leveä peili, josta voi välillä tarkistaa, miltä meno näyttää. Tila on ilmastoi-

tu. Areenalta voi varata aikoja sekä agility- että TOKO-harjoituksiin. Tilaa voivat 

vuokrata sekä ryhmät että yksittäiset harrastajat. Tilassa on jatkossa mahdollista 

videoida harjoitukset, jolloin suorituksia voidaan arvioida seinälle heijastettuna.  

Agilitya varten on tavanomaisimmat esteet: kuusi hyppyä, 2 putkea, puomi, kepit, 

keinu ja A-este. 

 

 

 
AREENAN NETTIAJANVARAUS OSOITTEESSA EHYT.INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areenalla koiratreenejä vetää Anette Lindell. Kursseista löytyy  

tietoa EHYT:in nettisivuilta tai soittamalla Anettelle              

puh. 044 5793604 / Aunelin koirakoulu, www.auneli.fi  

 

Lisäksi Koulutuspalvelu KAER käyttää EHYT-Areenaa yksilö- ja ryhmävalmennuksissaan. 

 

KAER Oy (Tanja Karpela sekä Janne Erjola) auttaa ja neuvoo koirien häiriökäytöksen koulutuk-

sessa sekä arjen taitojen opettelussa erilaisten kurssien sekä yksityiskoulutuksen muodossa. 

Kurssitarjonta on runsas ja monipuolinen aina hajutunnistuskursseista canicrossiin. Lisäksi 

KAER Oy tarjoaa laadukasta ja yksilöllistä hoivaa koirahoitolassaan. KAER Oy kouluttaa koiria 

ja koiranomistajia käyttäytymistieteisiin perustuvilla menetelmillä ja on sitoutunut Suomen 

eläintenkouluttajat ry:n eettisiin sääntöihin. Yritys kouluttaa lisäksi Suomen ensimmäisiä luon-

tokartoittajakoiria luontokartoituksen ja luontoselvityksen avuksi sekä uhanalaisten lajien suo-

jelemiseksi. 

http://www.auneli.fi


 

ELÄINFYSIOTERAPIA 

Toisinaan lemmikin fyysinen toimintakyky on heikentynyt tai rajoit-

tunut. Tämä saattaa olla seurausta pitkäaikaisesta sairaudesta tai 

leikkauksesta. Toisinaan myös ikääntyvä lemmikki saa apua kuntou-

tuspalveluistamme. 

Kuva 2. Fysioterapia on kuntoutusta, jolla pyritään parantamaan tai 

korjaamaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa. Fysioterapiaa anne-

taan lemmikille sen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseksi. 

Fysioterapian avulla on mahdollista nopeuttaa lemmikin toipumista 

leikkauksista ja helpottaa lemmikin liikkumista.  

 

VESIJUOKSUMATTO 

Perinteisen fysioterapian lisäksi tarjoamme myös vesiterapiaa, jossa 

hyödynnetään vesiallasta fysioterapiamenetelmien tukena. 

 

Kuva 1. Klinikallamme on käytössä Ergobath-vesijuoksumatto. Al-

taassa olevaa mattoa ja veden vastusta säätelemällä saadaan tuettua 

tehokkaasti koiran kuntoutusta ja aktivointia. Vesiterapiaa ohjaavat 

fysioterapeutit Leena Piira ja Heidi Ekroos sekä koirahierojat Minna 

Oksanen ja Tuija Vahlroos.  

HEIDI EKROOS / SALON ELÄINFYSIO 

PUH. 045 106 3066  

info@salonelainfysio.fi  

KOIRAHIERONTA 

EHYT-talossa teitä palvelevat Hieronta- ja Koulutuspalvelu ToimivaKoiran urheilukoirahierojat Minna Oksanen ja Tuija Vahlroos. 

TUIJA VAHLROOS  

PUH. 050 4822 464 
tuija.vahlroos@smail.fi 

 

MINNA OKSANEN  

PUH. 050 4822 459 
minna.oksanen@seutuposti.fi 

Ajanvaraus hierojille, fysioterapiaan 

sekä vesijuoksuun heidän omasta 

ajanvaraus numerosta 
LEENA PIIRA 

PUH. 040 716 0213  

piira.leena@gmail.com  

http://www.toimivakoira.fi/


 

ELÄINKLINIKKA EHYT 

MAORLANTIE 1, 24800 HALIKKO 

Puh. 02 7221 221 

vastaanotto@ehyt.info 

 

AUKIOLOAJAT 

Maanantai 8-20 

Tiistai 8-18 

Keskiviikko 8-20 

Torstai 8-18 

Perjantai 8-18 

Lauantai 8-16 

 

Eläinklinikka EHYT on myös Instagramissa               

ja Facebookissa! Tulee seuraajaksi niin pysyt ajan 

tasalla tapahtumista ja tarjouksista! 

if 


