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SAATESANAT
Onnittelut hyvästä rotuvalinnasta, olet saanut itsellesi ja perheellesi uuden
elävän perheenjäsenen!

Kiitos, että olette valinneet Nude N’ Rude’s kennelin pennun ja antanut
rakastavan ja hyvän kodin pennulleni.

AHT on mitä mainioin harrastuskaveri ja seuralainen. Toivonkin, että
kasvatat

ja

koulutat

uudesta

pennustasi

kunnon

koirakansalaisen

opettamalla hyvät tavat ja tottumukset. Ensimmäisen vuoden panostus
tuottaa tulosta koko loppuelämän.

Lupaan olla teidän tukenanne koko pennun elämän ajan, niin hyvinä kuin

huonoinakin hetkinä. Toivon, että otatte aina minuun yhteyttä mahdollisissa
ongelmatilanteissa, kuin myös onnistumisen hetkissä.

Jos koiralle sattuu sen elinaikana jotain, toivon, että otatte minuun yhteyttä.
Mikään

kellon

aika

ei

ole

huono

yhteydenotolle,

varsinkaan

hätätapauksissa. Myöskään pentua tai aikuista koiraa ei saa myydä eikä
lopettaa, ennen kuin siitä on minulle ilmoitettu. Minulla on etuosto-oikeus

kasvatteihini, mutta aina minullakaan ei ole mahdollisuutta ostaa koiria
takaisin itselleni. Yhdessä voimme miettiä mikä olisi teidän, sekä myös
koiran, kannalta paras vaihtoehto.

Minulle on tärkeää, että yhteistyö ja yhteydenpito sujuu vielä pentuiän

jälkeenkin. Pentuni ovat osa myös minun perhettäni, joten toivon olevani
osa elämäänne koiran koko eliniän.

1. YHTEYSTIEDOT
Kennel Nude N’ Rude’s
Hanna Kangas
Viitalantie 234
60640 ISOKOSKI (Seinäjoki)

p. 040 5385 186
Email: nudenrudes@gmail.com
web: www.nudenrudes.com
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AHT:N KÄYTTÖOHJEET
1.

Päästä minut ulos tarpeeksi usein.

2.

Kun lähden seikkailulle ulos, älä huuda ääntäsi käheäksi, minä

3.

Vaikka kuinka heikkona hetkenäni kerjäisin herkkuja pöydästä,

4.

Kun viet minut lenkille, niin haluaisin mieluusti lukea elintärkeät

5.

Kun annat minulle ruokaa, anna sitä tarpeeksi niin minäkin

6.

Älä välitä jos en välillä kuule käskyjäsi, tilapäinen kuurouteni

7.

Silittele ja kehu minua säännöllisesti, itseluottamukseni kasvaa

8.

Anna minun tavata toisia koiria, mutta mielellään vain niitä hyvin

9.

Älä hermostu minulle, olenhan sinun oma kullanmurusi – ja

10.

Kun en itse kaikesta voi vielä tietää, opeta minulle ihmisten tavat

kuulen kyllä.

älä anna (nyyh) niitä minulle, sillä opin kerjäämään ruokaa aina.
viestit tienvierustoilta.

muistan silloin odottaa sitä kiltisti. Muista aina myös raikas vesi!
loppuu aikanaan.

entisestään, mutta kohtuus kaikessa.
käyttäytyviä.

vieläpä enkelimäisen kilttikin. Rakkautta ja rajoja kiitos!
– niitä kuulemma tarvitaan!
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2. ROTUMÄÄRITELMÄ
YLEISVAIKUTELMA

Amerikankarvatonterrieri on pieni- tai keskikokoinen, sulavalihaksinen
aktiivinen terrieri. Rodun esivanhempia kasvatettiin rottien ja muiden

tuhoeläinten metsästystä varten. Puuttuva turkki voi estää karvattoman
muunnoksen
kuitenkin

käytön

vahva

koiraharrastuksissa.

metsästykseen.

metsästyshalu

Rotu

on

ja

Amerikankarvatonterriereillä

energinen,

ne

menestyvät

valpas,

utelias

ja

on

monissa

älykäs.

Asianmukaisesti sosiaalistettu ja koulutettu amerikankarvatonterrieri on
loistava seurakoira, joka kiintyy syvästi omistajaan ja perheeseen.

KOKO, MITTASUHTEET, RAKENNE
Säkäkorkeus Ideaali 31 – 41 cm (12- 16 tuumaa).
Mittasuhteet Runko on suorakaiteen muotoinen, hieman korkeuttaan

pitempi suhteessa 10:9 mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen ja
sä’än kohdalta maahan.

Rakenne Luusto on keskivahva. Luusto ei saa olla niin raskas, että koira

vaikuttaa karkealta eikä niin kevyt, että koira antaa korkearaajaisen
vaikutelman. Tasapainoinen kokonaisuus on tärkeä.

Yleisvaikutelma on voimakas, mutta ei liioiteltu, lihakset ovat kiinteät,
sulavat ja vahvat. Oikea tyyppi on oikeaa kokoa tärkeämpi.
Virheet Liian raskas tai kevyt luusto sekä lihavuus.
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PÄÄ
Ilme on valpas, utelias ja älykäs. Pää on kiilamainen ja sen koko on
suhteessa rungon kokoon. Kallo on leveä, hieman kupera ja kapenee
hieman kuonoa kohti. Kallo-osa ja kuono ovat yhtä pitkät, otsapenger on
kohtuullinen.

Kuono on täyteläinen silmien alta, kapenee kohti kirsua, hienopiirteinen.
Leuat ovat voimakkaat ja posket lihaksikkaat.

Huulet ovat tiiviit ja kuivat, ne eivät saa roikkua. Huulten pigmentti vastaa
kirsun pigmenttiä.

Kirsu on yksivärinen; väri musta tai suhteessa koiran väriin.
Virheet Jyrkkä otsapenger, erittäin suippo kuono-osa ja puutteellinen
alaleuka, perhosnenä, lihanvärinen kirsu.
Vakavat virheet omenapää
Silmät Ilmeikkäät, hieman vinosti sijoittuneet, pyöreät, erottuvat, mutta

kohtuullisen kokoiset, turkin väriin sopivat. Silmien väri vaihtelee koiran

väristä riippuen tumman ruskeasta pähkinänruskeaan tai meripihkan väriin.

Jos silmät ovat ruskeat, tummanruskea on toivottava väri. Sinisillä koirilla
sallitaan meripihkan väriset silmät. Koirilla, jotka ovat sinisiä tai sinisiä ruskein
merkein, sallitaan siniset silmät, mutta harmaat silmät ovat toivottavat.
Silmäluomien

reunojen

väri

sointuu

kirsun

väriin.

Epäyhtenäinen

silmänluomien reunojen väri on hyväksyttävä, jos silmän ympärys on
valkoinen.

Purenta Hampaat ovat valkoiset ja hyvin kehittyneet, leikkaava purenta.
Tasapurenta on sallittu.

Virheet Ylä- tai alapurenta.
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Korvat Korvat ovat V:n muotoiset ja sijoittuneet kallon ulkoreunoille.
Pystykorvat ovat toivottavat, mutta taittokorvat tai kärjistää taittuneet
korvat on sallittu. Korvat eivät saa olla eri paria.

Virheet Ruusukorvat, kevyet korvat, tulppaanikorvat, eripariset korvat.
Hylkäävä virhe Luppakorvat.

KAULA, RUNKO JA YLÄLINJA
Kaula on kuiva, keskipitkä, sulavalihaksinen, hieman kaareva ja kapenee
hieman hyvin kulmautuneita lapoja kohti.

Runko on hieman korkeuttaan pitempi. Etujalan pituuden (mitattuna
kyynärpäästä maahan) pitäisi olla noin puolet koiran korkeudesta.

Lanneosa on kohtuullisen lyhyt, hieman kaareva ja lihaksikas, vatsa

kohtuullisesti sisään vetäytynyt, lantio hieman laskeva. Kylkiluut ulottuvat
pitkälle taakse. Ne lähtevät selkärangasta reilusti ulospäin muodostaen
leveän vahvan selän ja syvän rungon. Rintakehä ulottuu kyynärpäähän tai

hiukan sen alle. Edestä katsottuna rinta on täyteläinen ja kohtuullisen leveä.
Sivulta katsottuna eturinta on aavistuksen ovaalin muotoinen eturaajojen
edessä.

Ylälinja Selkälinja on vahva ja suora sekä koiran seisoessa että liikkuessa.

Hännän kiinnityskohta on ristiluun päässä. Häntä ulottuu lähes kintereeseen.
Hännän tyvi on paksu, häntä kapenee päätä kohti. Kun koira on valpas,
häntä on pienellä kaarella. Liikkeessä häntä on suora tai pienellä kaarella.
Virheet koukkuhäntä, kippurahäntä
Hylkäävä virhe synnynnäinen töpöhäntä
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ETURAAJAT
Lavat ovat hyvin kulmautuneet, yläosastaan sään kohdalla melko lähellä
toisiaan. Olkavarren pituus vastaa lapaluun pituutta ja liittyy siihen oikeassa

kulmassa. Lavat ovat sulavan lihaksikkaat ja kyynärpäät ovat lähellä
rintakehää. Etujalat ovat kaikista kulmista katsottuina suorat ja vankat ja
niiden luusto on vahva. Välikämmenet ovat vahvat, lyhyet ja melkein
kohtisuorat.

Käpälät ovat tiiviit ja hieman ovaalin muotoiset. Kaksi keskimmäistä

varvasta ovat hieman muita pitempiä. Varpaat voivat olla selvästi erillään
toisistaan, mutta ne eivät saa harottaa eikä jalka saa olla lattajalka.
Takajaloissa ei saa olla kannuksia.

Virheet lattajalka, harottavat varpaat, takajalkojen kannukset

TAKARAAJAT
Takaraajat ovat lihaksikkaat. Reisi ja sääriosa ovat lähes samanpituiset. Etu-

ja takaosan kulmaukset ovat suhteessa toisiinsa. Polvet ovat hyvin

kulmautuneet ja kintereet hyvin alhaalla. Suorat vahvat välikämmenet ovat
kohtisuorassa maata kohti ja takaa katsottuna ne ovat yhdensuuntaiset.

TURKKI
Rotu on karvaton, mutta siitä on myös karvallinen muunnos.
Karvallinen muunnos: Turkki on kiiltävä, lyhyt, sileä ja tiheä.
Karvaton muunnos: Karvattomilla pennuilla on syntyessään pehmeä,
untuvainen karvoitus, joka vähenee asteittain ja noin 8-10 viikon iässä
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pennut ovat karvattomia. Aikuinen karvaton koira on kokonaan karvaton

lukuun ottamatta viiksiä ja tuntokarvoja naamassa tai sillä voi olla hyvin
lyhyt persikannukkaa muistuttava karvoitus. Iho on pehmeä ja lämmin.
Hylkäävät virheet Karkea, laineikas tai pitkä karva.
VÄRI
Kaikki värit lukuun ottamatta merleä ja albiinoa on sallittu.
Hylkäävät virheet Merle, albiino

LIIKKEET
Liikkeet ovat sulavat ja vaivattomat, maatavoittavat ja vauhdikkaat.
Etuliikkeissä ei saa olla jälkeäkään hackney-askelluksesta, takaliikkeet ovat

vahvat ja jalat ojentuvat täysin. Rotu liikkuu sulavasti itsevarmalla asenteella
ja antaa vaikutelman ketteryydestä, voimasta ja nopeudesta. Raajat eivät

saa kiertyä sisään- tai ulospäin eivätkä raajat saa mennä ristiin tai koskea
toisiaan.

LUONNE
Rotu on energinen, valpas, utelias ja älykäs.
Virheet Aggressiivisuus tai ylenpalttinen arkuus.

Rodun hylkäävät virheet: Luppakorvat, luonnollinen töpöhäntä, karkea,
kihara tai pitkä turkki, värit merle tai albiino.
Lähde: SaKaTe ry

3. PENTU KOTONA
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MITÄ PENTU TARVITSEE
RAUHALLINEN UNI
Kun koira saapuu uuteen kotiin, on se usein varsin stressaantunut suuresta

elämänmuutoksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralle täytyy varata

rauhallinen paikka, jossa se saa nukkua stressinsä pois pehmeällä ja
lämpöisellä

pedillä.

Koira

saattaa

ilahtua

peitteestä.

Muulloinkin

katkeamaton uni on koiralle erittäin tärkeää sen henkiselle kehittymiselle ja
kasvamiselle (kasvuhormonia erittyy nukkuessa ja päivän aikana opitut

asiat jäsentyvät mielessä). Eli nukkuvaa koiraa ei turhaan kannata herätellä.
KUPIT
Pentusi tarvitsee ihan ensimmäisenä oman ruoka- ja vesikupin. Metalliset
kupit on helppo pitää puhtaana. Myös keraamiset kupit ovat helppoja

puhdistaa, mutta voivat mennä rikki helpommin, toisaalta ne pysyvät

painonsa puolesta paremmin paikoillaan. Pidä huolta, että koiralla on aina
riittävästi puhdasta, raikasta juomavettä.

14
PANTA
Pikkupentuaika menee todella nopeasti ohi. Pennulle voi ostaa sopivan

panna, puolikuristavan tai ”tavallisen”. Pehmustettu panta tuntuu koirasta

miellyttävämmältä. Hyvä panta on helposti säädettävissä ja varmalla
lukolla varustettu. Puolikuristava panta oikein säädettynä tai oikean
kokoisena on helppo ja nopea käyttää, ja se on koiran kannalta turvallinen;

veto ei suuntaudu kapealle alueelle niskanikamiin, jos panta on riittävän
leveä. Puolikuristava panta voi jäädä kuitenkin pennulla nopeasti liian
pieneksi. Tavallisten pantojen kohdalla kannattaa kiinnittää huomiota

varsinkin pannan lukitsemiseen. Joskus voi olla tarvetta saada koiralle panta
nopeasti päälle, ja silloin perinteisemmän pannan kanssa voi tulla

ongelmia. Samoin pikalukittavista pannoista kannattaa tarkistaa se, että

lukko kestää varmasti koiran mahdolliset riuhtomiset. Pienelle pennulle

paras on säädettävä ja pehmeä, tukevalla, esim. metallisella lukolla,
varustettu panta.

Suosittelen myös harkitsemaan valjaiden hankkimista. Valjaissa vetopaine

jakaantuu rinnan alueelle, eikä näin ollen voi vahingoittaa niskan nikamia.
Kuitenkin koiran ohjailtavuus on valjaissa huonompi.

Metsässä juostessa koira voi jäädä pannasta tai valjaista kiinni jonnekin,
joten anna koiran juosta metsässä ilman pantaa tai valjaita.
TALUTIN
Usein pienelle pennulle ostetaan aivan liian
iso ja painava talutin ensihihnaksi. Hanki

ensimmäisiä lenkkeilyjä varten esimerkiksi

kapea näyttelyhihna, hyvällä lukolla. Sillä
voitte treenata ensin kotona remmiä tutuksi.

Myöhempiä ulkoiluja varten hanki vahvempi

15
ja tarpeeksi pitkä hihna. Kiinnitä kuitenkin huomiota lukkoon; liian painava
lukko on raskas aikuisenakin pienelle koiralle! ”Flexiä”, eli rullatalutinta ei

suositella ollenkaan. Voitte aiheuttaa sillä vaaratilanteita esim. pyöräilijöille,
eikä

koira

opi

sen

avulla

hihnakontaktia

niin

hyvin

kuin

oikealla

kiinteänpituisella hihnalla. Käyttäkää vain siis kiinteää normaalihihnaa.
MAKUUALUSTA

Toki koirasi tarvitsee kunnollisen makuualustan. Sellaisen voi tehdä itsekin ja

kaupoissa on saatavilla toinen toistaan hienompia koiranpetejä. Rottingista

valmistettu peti ei ole paras mahdollinen, sillä sitä on helppo alkaa

puremaan, ja terävät ulos sojottavat rottinkipiikit voivat aiheuttaa koiralle
vaaratilanteita. Kankainen pehmeä, sopivan kokoinen peti on hyvä, mutta

pestävyydessä (ja joskus myös kestävyydessä) voiton vie muovinen

koiranpeti, jossa on irrotettava pehmustepatja. Jos koira on tottunut

nukkumaan avoimessa koiranhäkissä, saattaa se pitää sitä petipaikkanaan
myös aikuisiällä.

Karvattomuutensa takia AHT:t nukkuvat ja makoilevat mieluusti pehmeillä
alustoilla.

Kuitenkin

kalliit

pedit

voivat

saada

uuden

muodon

terrierikäsittelyssä. Kestävin vaihtoehto on metallinen koiranhäkki, joka on
täytetty edullisilla fleecevilteillä.
KYNSISAKSET
Markkinoilla on suuri määrä erilaisia kynsileikkureita. Valitse omaan käteesi
sopivin leikkuri, ja harjoittele sen käyttöä. Aivan pienen pennun kynnet voi

leikata ihmisten kynsileikkureilla, mutta oikeat, koirankynsille tarkoitetut
leikkurit joudut ennen pitkää hankkimaan. Suositeltavin on Miller’s Forge –

leikkuri tai vastaava ”papukaijamaisilla terillä varustettu malli. Leikkureiden

laadussa, leikkaavuudessa, käteen istuvuudessa, työnjäljessä ja hinnassa on
suuria eroja. Älä osta huonolaatuisia leikkureita, ne jättävät kynnet rosoisiksi

tai liuskoittavat ne. Markkinoilla on myös erilaisia nimenomaan lemmikin
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kynsien hiomiseen tarkoitettuja laitteita, joiden hyvä puoli on se että niillä
saa kynnen terävät reunat hiottua kätevästi pois. Myös rakennekynsille
tarkoitetut viilat ovat tehokkaita koiran kynsien hiomiseen.
LELUT
Pienten koiranhampaiden täytyy saada toimintaa, mutta älä anna koirallesi
liian paljon leluja kerralla, Tyhjä talouspaperirulla ja sen sisälle piilotettu nami
on koiralle mukavaa ”tuhottavaa”. Puruluiden parissa koira viihtyy hyvin
puhdistaen purukalustoaan. Liian suuri määrä esim. nahkarullia tosin täyttää

pienen koiran vatsan nopeasti ”tyhjällä”, joten valvo koirasi luidensyöntiä.
Myöskin tukehtumisvaaran tai suolitukoksen takia luita ei tulisi syöttää

koiralle valvomatta. Varo myös hajoavia kumileluja yms. koska pentu voi
tukehtua lelusta irtoaviin palasiin. Jos huomaat, että lelu on rispaantunut,

siitä on irtoamassa tai irronnut paloja, heitä se roskiin. Käytä lelujen kanssa
mielikuvitustasi! Vanha t-paita solmittuna ja sukkaan pujotettu pallo voivat

olla mieluisampia leluja kuin kaupan hienot pehmolelut. Vinkulelut voivat

vaikuttaa hauskoilta ostohetkellä, mutta kun kotona koirasi vinguttaa lelua
pitemmän aikaa yhtämittaisesti, voit olla erimieltä ostosi järkevyydestä.
HÄKKI TAI TURVAVALJAAT AUTOILUUN
Jos

hankit

velvollisuutesi
huolehtia

turvallisuudesta

on

lemmikin,
myös

koirasi

automatkojen

aikana. Pieni pentu voi kulkea
hyvin

istuen,

takapenkillä
kun

ne

valjaissa
ovat

asianmukaiset ja tarkoitukseen
soveltuvat,

ja

joissa

on

turvavyökiinnitys. Näin koirasi ei
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törmäystilanteessa pääse lentelemään auton sisällä tai sinkoutumaan pois

autosta. Paljon parempi vaihtoehto olisi kuljettaa koiraa häkissä tai
kantokopassa,

joko

farmariauton

takatilassa

tai

takapenkillä,

häkki

turvavöihin tukevasti kiinnitettynä. Mahdollisessa kolaritilanteessa koira voi
mennä loukkaannuttuaan tai säikähdettyään shokkiin, ja se voi purra

kaikkea ympärillä olevaa, omistajaansakin. Häkissä ollessaan ei koira

myöskään sieltä karkaa ja saata itseään suurempiin vaaratilanteisiin.
Äkillisen jarrutuksen/kolarin seurauksena irtonainen koira/massa jatkaa

matkaansa autossa monikertaisella painolla! Esimerkiksi 10 kiloinen koira
jatkaa 90 km/h törmäyksessä matkaansa yli 2000 kg:n painolla, et
varmaankaan halua sitä painoa niskaasi.
PELASTUSLIIVIT
Mikäli aiot viedä koirasi veneilemään, huolehdithan pennusta saakka
asianmukaisista

lemmikkieläintarvikeliikkeissä

turvavälineistä.
on

myytävänä

Hyvinvarustetuissa

tarkoitukseen

sopivia

pelastusliivejä. Pelastusliivit ovat pakollisia meille ihmisille ja tokihan haluat
suojata myös koirasi hukkumiselta. Osta oikean kokoiset liivit, tarkista

painoluokka. Markkinoilla on hyvin monenlaisia ja –näköisiä liivimalleja. On
jopa leukatuella varustettuja liivejä, jotka auttavat pitämään koiran pään

pinnalla. Asiantunteva myyjä osaa neuvoa oikean liivin ja liivimallin
valinnassa.

KOTIUTUMINEN
•

Omaan kotiin saavuttuaan pennun tulee saada tutustua omassa

•

Älä kutsu vieraita kylään muutamaan päivään; pennun on saatava

rauhassa uuteen ympäristöönsä ja perheenjäseniinsä.

kotiutua rauhassa! Ensimmäiset päivät ovat hyvin tärkeitä, kun pentu
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on erotettu synnyinlaumastaan ja sen täytyy saada luoda rauhassa
turvalliset ja luotettavat siteet uuteen laumaansa.
•

Vältä aktivoimasta pentua liikaa, puhuttele pentua rauhallisesti ja

•

Anna pennun kuljeskella itsenäisesti kotona (kenties aluksi vain

•

Huolehdi siitä, ettei kukaan häiritse pentua sen syödessä tai

ystävällisesti perheen yhteisesti sopimalla nimellä.
muutamassa huoneessa).
nukkuessa.

Anna koiran nukkua rauhassa

•

Käytä pentua ruokailun, juomisen, unen ja leikin jälkeen aina HETI
ulkona, ja kehu vuolaasti iloisella äänellä pennun suoritettua

vessatarpeensa. Kehumiseen kannattaa varata koko perheen

kesken samat sanat (esim. ”hyvä pissa” tms.). Kehuminen kannattaa

aloittaa jo silloin, kun pentu alkaa suorittamaan tarpeitaan. Ajoitus on

ensiarvoisen tärkeää! Et saa rankaista pentua vahingon sattuessa

sisälle, sillä pentu voi oppia pelkäämään tarpeiden tekoa, josta voi
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seurata tarpeiden tekoa jonnekin salaa. Hyvin vähäeleinen jätösten
siivoaminen luo luottamusta.
•

Varaa

lattialle

oven

lähistölle

sanomalehtiä

vessapaikaksi.

Allergiakodin siivous helpottuu, kun lehdet asetellaan kengille
tarkoitetun kurakaukalon päälle.

•

Aina kun haluat saada koiran luoksesi (vaikka vain silitelläksesi), kutsu

hänet luoksesi. Jos koira tulee kerjäämään hellyyttä, ei sitä hänelle
silloin anneta. Kun ”kerjääjä” kääntyy pois, voi hänet kutsua luokse ja

silitellä ja pitää hyvänä. Näin sinä määräät milloin laumassa mitäkin
puuhastellaan, ja koska laumassa alempana oleva saa suosiota.

Ole kuitenkin tarkkana, jos pentu hakee turvaa jonkin häntä pelottavan
asian takia! Ole hyvä johtaja ja suojele pentuasi!
•

Nosta

pentua

oikein

tukemalla

sitä

sekä

rintakehästä

•

Totuta pentu alusta alkaen käsittelyyn ja pöydällä seisomiseen:

takaosasta. Neuvo ja opeta lapsillekin oikea nostamistapa.

että

silittele, tutki tassut, korvat, hampaat… Kynsien leikkaus ja korvien
puhdistus onnistuu helposti, kun koira on tottunut käsittelyyn.

•

Totuta pentu pantaan ja vaatteisiin; laita panta pennun kaulaan
aluksi vain muutamaksi minuutiksi. Vaatteita puettaessa älä anna
periksi, mutta käsittele pentua silti hellästi. Pukemisesta ei saa
muodostua pelottava asia.

•

Totuta pentu jäämään yksin. Aluksi riittää vain muutama minuutti
(esim. postilaatikolla käynti). Voit jättää valot palamaan ja radion

soimaan. Varmista, että pentu näkee lähtösi, jotta se ei säikähdä
katoamistasi.
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•

Pentua ei saa jättää yksin sellaiseen paikkaan, minne se ei itse pääse

•

Pentu tarvitsee paljon unta ja rauhallisen makuupaikan. Pentua EI

(esim. sohvalle) !

saa häiritä sen nukkuessa. Kun pentu vetäytyy omalle paikalleen
lepäämään, koko lauma antaa sen olla siellä rauhassa niin kauan
kuin se haluaa. Pennun petiin kannattaa laittaa mukaasi antamani
tuttu viltti, jotta pentu kokisi petipaikkansa turvalliseksi.

•

Ensimmäisenä yönä asetu sinä patjalle tai sohvalle koiran viereen

nukkumaan, jotta pentu haistaa sinut ja saa siitä turvaa. Juttelu yöllä
ei ole suotavaa, eikä vessareissut. Paperi lattialla ajaa saman asian.

•

Tärkeää on, että kaikki perheenjäsenet opettelevat toimimaan

koiran kanssa samalla tavalla. Jos yksi antaa makupaloja pöydästä,
tai sallii jotakin epätoivottavaa, ei koira ymmärrä miksi se ei saa näitä
oikeuksia aina.

•

Kun tapaat uusia vieraita koiria,

suojele omaa pentuasi. Vieras

koira saa käydä haistelemassa
koiraasi, mutta jos tilanne omalle
pennullesi on liian jännittävä ja se

tulee jalkoihisi hakemaan turvaa,

anna sen tulla. Ole itse rauhallinen, silloin koirasi pysyy myös

rauhallisena ja luottaa sinuun johtajana. Jos vieras koira on liian
päällekäyvä, häädä se pois (torju kädelläsi ja sano painokkaasti

”POIS”). Näin estät eleilläsi ja olemuksellasi sitä pääsemästä oman

koirasi lähelle, ja annat itsestäsi luotettavan kuvan johtajana, joka
huolehtii laumastaan.
Tutut

varmasti

kiltit

koirat

voivat

tulla

tutustumaan

pentuusi.

Jätä

koirapuistot väliin. Ulkoiluta pentuasi puhtailla paikoilla näin alkuun, ennen
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kuin rokotukset toimivat. Voitte toki mennä kaupungille ihmisvilinään ja
uusiin ympäristöihin, mutta tarkkaile aluetta missä liikutte, samoin koiraasi.
Pennut keräilevät suuhunsa kaiken, nuuhkii kaikkea, puree kaikkea ja on
muutenkin menossa joka paikkaan.

ENSIMMÄINEN RUOKAILU
•

Laitan pennulle tuttua ruokaa matkaevääksi ja kotiin asti syötäväksi.
Älä anna automatkalla ruokaa, ettei huonovointisuus yllätä pentua.

Vettä voit toki antaa, mutta saattaa olla, että uusien asioiden kanssa
on niin jännittävää, ettei vesikään välttämättä matkalla maistu.
•

Laita kotona aina ruokailun jälkeen uutta nappulaa 0,5 – 1 dl/ruokailu
likoamaan kylmään veteen kannelliseen rasiaan ja jääkaappiin
seuraavaa

ruokailua

huoneenlämpöisenä!

varten.

Syötä

kuitenkin

ruoka

SISÄSIISTEYS
Pennun

herättyä,

se

on

vietävä

heti

asioilleen

kantamalla

tai

houkuttelemalla se nopeasti ovesta ulos. Sama toistuu aina ruokailun
jälkeen, ja usein myös villi leikki antaa aihetta vessareissuun. Vie tai
houkuttele pentu kutsumalla aina samaan paikkaan vähän syrjemmäksi

tarpeilleen. Se oppii nopeasti, että tähän tiettyyn paikkaan on sopivaa

tehdä tarpeensa, ja siitä löytyy sopiva hajuärsyke. Aina ei ehditä ihan ulos
asti, jolloin sanomalehtipaperi ulko-oven lähellä on tarpeen. Tällä tavoin

pentu oppii nopeasti sisäsiistiksi, mutta pitkien aikojen (useampia tunteja)

pidättämistä siltä ei voi odottaa, eikä vaatia ennen 5-6 kuukauden ikää.
Toki vanhemmallakin iällä vahinkoja sattuu.
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Jossain vaiheessa sanomalehden poisottaminen tai sen siirtäminen ulos
edistää sisäsiisteyden oppimista. Tarkkaile pentusi tarpeita, mutta anna sen

koko ajan harjoitella yhä pidempiä pidätysvälejä. Tarkkailemalla pentusi
käytöstä opit pian huomaamaan, kun sillä on tarvetta virtsata tai ulostaa.
Kun

pentu

pyörii

levottomana

ympäriinsä,

sillä

alkaa

olla

tarve

ulostamiseen, mutta pissat pentu lirauttaa lähes huomaamatta. On siis
paljon omasta aktiivisuudestasi kiinni, kuinka monet tarpeet sisälle tehdään.

Sinulla on aikaa toimia havainnoista vain muutama sekunti, ja jos koira on jo

ehtinyt kyykistyä tarpeilleen, pitää sen antaa tehdä tarpeensa kaikessa
rauhassa.

Kun haluat opettaa koirallesi jotain hyödyllistä, toista aina sama ”vihjesana”

(”se on siinä”, ”joko tuli”, ”hyvä pisu” tai mikä tahansa sana) juuri silloin, kun
koirasi

on

kyykistymässä.

Siten

se

ehdollistuu

tähän

sanaan,

ja

kiiretilanteessa saat sen tekemään tarpeensa helposti käyttämällä tätä
sanaa. Koira virtsaa usein samaan paikkaan sisätiloissakin. Se johtuu siitä,
että

virtsan

”suolakiteet”

jäävät

pintoihin

kiinni,

ja

normaaleilla

puhdistusaineilla ei virtsan hajua saa poistettua, ammoniakkia sisältävät
puhdistusaineet

jopa

vahvistavat

virtsan

hajua.

Entsyymipohjaiset

puhdistusaineet poistavat tehokkaasti virtsan hajun erilaisista materiaaleista,
ja helpottavat omalta osaltaan pennun sisäsiisteyden opettelua.

Hyvä

tuote on mm. eläintarvikeliikkeissä myytävä Simple Solution Stain & Odour
remover.

KIELLETYT PAIKAT JA ASIAT
Jos haluat olla varma, että koirasi
tekemät
jäävät

tuhot

tulevaisuudessa

mahdollisimman

pieniksi,

tee jo pentuaikana selväksi, mihin
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se ei saa kodissa mennä tai mitä se ei saa tehdä. Koiranpentu ei ymmärrä
mitään siitä, että sitä fyysisesti estetään menemästä johonkin huoneeseen
samalla ehkä mutisten jotain ihmisten kielellä. Tai jos se kannetaan pois

tilanteesta, jossa se tekee kiellettyä asiaa. Myös EI -sanan hokeminen,
ennen kuin pentu on oppinut sanan merkityksen, on turhaa ja jopa

vahingollista. Eihän pentu vielä ymmärrä, mitä se sana tarkoittaa, ennen

kuin sinä olet opettanut sen merkityksen pennulle. Pentu oppii, että EI
tarkoittaa juuri sitä, mitä se on sillä hetkellä sanan kuullessaan tekemässä!

Emä sallii pennuilta melko paljon, mutta kun jokin asia riittää, tai jos emä ei
halua pennun seuraavan sitä johonkin paikkaan, se käännähtää nopeasti

kohti pentua ja ärähtää terävästi. Samoin toimivat yleensä muut perheen

mahdolliset koirat. Joskus myös matala murina kertoo lievästä ärsytyksestä,
jota voi seurata napakampi komento.

Jos pentu on tekemässä kiellettyä asiaa, kutsu pentua iloisesti ja liiku
poispäin pennusta (kasvattaja on ehdollistanut koiran jo maiskutukseen,

”pentu” -hokemaan ja muihin erilaisiin ääniin). Kun pentu tulee luoksesi,
tarjoa sille jotain muuta tekemistä, esimerkiksi leikkiä. Jos pentu ei lopeta
kiellettyä tekemistä, sano tiukasti EI ja samalla hetkellä tartu pennusta kiinni
(ei kovaa) ja tarjoa heti samalla sallittua tekemistä leikki jne. Jos pentu ei
vieläkään lopeta

kiellettyä asiaa, voit

suihkauttaa salaa pennulta

alaviistosta vesisuihkun koiran kasvoihin, samalla kun sanot EI, ja kun pentu
lopettaa kielletyn asian, tarjoa taas välittömästi jotain mielekästä puuhaa.

Yleensä jonkin epätavallisen äänen aikaansaaminen, kirkaisu, viheltäminen,
naukaisu jne. saa pennun lopettamaan sen mitä se oli tekemässä. Kutsu

silloin välittömästi pentua luoksesi oikein iloisella äänellä, ja kun pentu tulee,
silitä ja kehu pentua ja leiki sen kanssa.

Kielletyt asiat (kengät, hatut, hanskat, sukat, ruuat,…) kannattaa pitää
koiran

saavuttamattomissa

ensimmäiset

kuukaudet,

niin

se

ei

opi
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leikkimään niillä tai varastelemaan niitä. Pentu ei tee eroa omien lelujensa
tai sinun juhlakenkiesi välillä. On paljon helpompi opettaa koiralle, mitä se

saa tehdä (purra luita, leluja, leikkiä jne.) kuin opettaa, mitä kaikkea se ei
saa tehdä.

Eli jos koira hyppii, pyydä se mieluummin istumaan sanalla ”istu” kuin

kieltämällä sanoen ”EI”. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että pentu osaa sen
tempun, mitä siltä pyydetään.

Pentu pureskelee esineitä useista syistä: se voi olla stressaantunut, tutustuu
esineisiin maistelemalla niitä tai hampaiden lähdön aikaan lievittää ikenissä
tuntuvaa

kutinaa

pureskelemalla.

Parasta

on

ohjata

koiranpentu

puremaan sallittuja juttuja, kuten puruluita, puruleluja tai oikeita luita. Ota
huomioon, että pentu/koira muistaa vain noin kaksi sekuntia ajassa

taaksepäin. Se elää tässä ja nyt. Jo tapahtuneesta vahingosta toruminen
horjuttaa vain sen luottamusta ihmisiinsä. Muutama minuutti sitten

tapahtuneesta kengän tuhoamisesta rankaiseminen on aivan turhaa. Se
saattaa näyttää katuvalta, kun torut sitä jälkeenpäin, mutta itse asiassa se

vain yrittää lepytellä sinua, eikä voi mitenkään ymmärtää, miksi olet niin
epäluotettava, hermostunut ja pelottavakin.

Johdonmukaisuus on avainasemassa koirankoulutuksessa. Se mikä on

sallittua, on aina sallittua ja mikä on kiellettyä, on aina kiellettyä. Tämä
koskee myös kaikkien perheenjäsenten tapaa huolehtia koirasta. Näin
koirasi oppii jo pentuna, miten sen on toimittava missäkin tilanteessa.

MUITA VAARANPAIKKOJA
•

Kun pentu on kotona yksin, sillä on hyvä olla turvallinen paikka, jossa

pentu ei voi joutua tapaturmaan, ja jossa se ei pääse tekemään
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tuhoja. Pentuaikana kutittaa kovasti hampaita ja järsiminen on niin
kivaa! Lattialla makaavat sähköjohdot on hyvä ujuttaa suojaputkiin,
joita myydään esim. Ikeassa, Clas Ohlsonissa jne. edullisesti.
•

Pennun kurkkuun ja myös suolistoon voi takertua pikkulegot yms.
pikkulelut helposti – parasta siis pitää ne poissa pennun ulottuvilta,
samoin kaikki muukin siltä korkeudelta, mihin koira ylettää.

•

Kesäisessä metsässä saattaa vaania käärmevaara. Anna koiralle
kyytabletti, vain jos kyy on purrut pään tai hengitysteiden alueelle
(työnnä tabletti syvälle kurkkuun ja puhalla nenään), älä anna koiran

liikkua, ota yhteyttä eläinlääkäriin välittömästi. Ota aina kyytabletit
mukaan metsälenkeille, mutta niiden antamista kannattaa säästää
siihen asti, kunnes koiran hengitystiet ovat tukkeutumassa – kyyn

myrkky ja kortisoni käsitellään kumpikin koiran munuaisissa ja turhaa
munuaisten

rasittamista

ampiaisenpistotapauksissa

pään

on

alueella,

vältettävä.
sekä

Myös

mahdollisesti

rokotteiden aiheuttamissa allergiatilanteissa, kannattaa menetellä

näin. Alle 5 kg painoiselle koiralle puolikas kyytabletti heti ja 30 min. –
1 h:n päästä toinen puolikas.
•

Liikenne, autot, pyöräilijät, mopoilijat jne. ovat vaarallisia pienelle

vipeltäjälle, jota muut eivät huomaa, ja joka liikkuu NOPEASTI ja
arvaamattomasti!

•

Opeta myös perheen lapsille, että hekin varoisivat näitä asioita ja
toimisivat oikein, jos vahinko on jo sattunut.
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KOIRAN KEHITYSVAIHEET PÄHKINÄNKUORESSA
• 0-2 vko sokea kausi
• 2-3 vko kuulo ja näkö kehittyvät
• 4-7 vko leimautumiskausi; kasvattajan ja muiden koirien vaikutus
suuri

• 7-9 vko vieroitus
• 8-12

vko

herkän

oppimisen

toimintamalleja vaivatta

kausi;

pentu

oppii

• 13-17 vko lauman arvojärjestys muotoutuu
• 5-6 kk lauman mahdollinen uudelleenjärjestäytymiskausi
• 7-9 kk puberteettikausi
• 1 vuosi sukukypsyyden aika

uusia
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4. RUOKINTA
MITÄ PENTU SYÖ?
Pennut
luona

ovat

50/50

syöneet

kasvattajan

ruokintamallilla.

Tässä

mallissa 50% ruuasta on hyvälaatuista
nappulaa,

ja

50%

raakaruokaa.

Raakaruokinta on luonnollinen ruokinta

menetelmä, ja siinä ei ole säilöntäeikä

lisäaineita.

Itse

suosin

raakaruokintaa, mutta jokainen tekee

oman valinnan, mitä pennulleen syöttää.
Luovutusikäinen

pentu

syö

4

kertaa

päivässä

laadukasta

Muistathan että koiralla pitää olla aina saatavalla raikasta vettä!

ruokaa.

Pennun aterioita vähennetään pikku hiljaa. Aina jos kuppiin jää ruokaa, voi
alkaa miettiä että annetaanko pennulle liikaa ruokaa. Ylisyöttö on kiellettyä

pennuille. Kun pentua silittää, sen kylkiluiden pitää tuntua helposti. Kylkiluut

eivät kuitenkaan saa näkyä selvästi, eivätkä törröttää. Eli jos et löydä
kylkiluita silittämällä, niin pentusi saa liikaa ruokaa. Jos luut näkyvät, niin

silloin pentu saa liian vähän ruokaa. Usko mieluummin silmiäsi, kuin ruuan
määräsuosituksia.

Talvella koiran voi antaa vähän ”pulskistua”, sillä rasvakerros myös
lämmittää
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SUOSITELTAVIA RUOKIA
•

Hyvälaatuiset nappulat (esim. Canagan, Barking Heads, Acana, Hill’s
jne. hyvin varustetuista eläinkaupoista) kuivina tai liotettuina. Jos
syöttää

pentunappuloita,

suosittelen vaihtamaan

nappuloihin n. 10-12 kk:n iässä.
•

ne

aikuisten

Pennun nappulat annetaan liotettuina ja hieman pehmenneinä.

Kuivat nappulat maistuvat myös, kunhan hampaat alkavat olla
purukuntoisia.
seuraavaksi

Laita

päiväksi.

nappulat
Vettä

saa

illalla

likoamaan

olla

jääkaappiin

desimäärältään

hieman

vähemmän, kuin nappuloita. Kun annat ruuan, varmista, että se ei
ole

jääkaappikylmää.

Pennun

ruoka

täytyy

tarjota

aina

huoneenlämpöisenä. Ruokaa voi lämmittää hieman myös mikrossa,
ole kuitenkin tarkkana, ettei ruoka kuumene, ja pentu polta suutaan.
•

Raakaruokinta on helppo aloittaa valmiista mixeistä: kaupoista löytyy

muun muassa kanamixiä, kalkkunamixiä tai sikamixiä; näitä myydään
monella brändillä esim. Mustin ja Mirrin ”Maukas”. Varmista ettei mixit
sisällä liikaa luuainesta; tuloksena on sementtikakkaa.

•

Raakaruokien tuotevalikoima on laaja, varmista kuitenkin, että

ostamasi tuote sisältää lihaa. Useat valmispullat sisältävät suurelta

osin rustoja ja jänteitä, joista koira ei hyödy juurikaan. Myös naudan
maha on pääasiassa täyteruokaa, tosin se on koirien mielestä erittäin
maistuvaa! Hyviä pentuajan raakaruokia ovat porsaan tai naudan
lihasuikaleet tai jauheliha, jossa on rasvaa mukana sekä raa’at
sisäelimet (porsaan ja naudan kieli, sydän).
•

Ihmisille tarkoitetuissa lihoissa ja jauhelihoissa on varmimmin mukana
oikeata

lihaa.

Hinta

voi

kuitenkin

suuremman

koiralauman
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ruokkimisessa tulla esteeksi. Netistä voi tilata suurempia eriä lihoja
edullisemmalla hinnalla. Tällaisia sivustoja ovat:
-

Vauhti-raksu

-

Kennelrehu

-

Lempimuona

-

Seinäjoella toimii myös kivijalkaliike Lakeuden Eräkoira, josta saa
ostaa erilaisia raakalihatuotteita.

MUUTA HYVÄÄ
•

Raa’at broilerinsiivet ja koipinuijat, selkärangat sekä broilerinkaulat.
Ensikertaa syöttäessäsi, pidä itse siivestä, nuijasta tai kaulasta kiinni, jotta

pentusi oppii syömään luullisia lihoja hotkimatta kunnolla pureskellen.
Älä koskaan syötä koiraasi valvomatta. (Broilerin luut ovat erittäin

pehmeitä, eivätkä ole rauhassa syötynä vaarallisia koirallesi. Broileri on
keskenkasvuinen lintu, jonka luut ovat vielä hyvin joustavat. Broilerin luista
ei siis ole kalsiumin lähteeksi.)
•

Raaka kananmuna, mahdollisesti vielä murskattuna kuori mukana. Tätä

voi sekoittaa muuhun ruokaan, tai tarjota sellaisenaan. Kuoresta koira

saa hieman kalsiumia. Suuret kuorenpalat eivät kuitenkaan ehdi ”sulaa”
koiran lyhyessä suolistossa, joten mitä hienommaksi jaksat jauhaa kuoret,
sitä parempi.
•

Kuivattu maha ja maksa sopivat makupaloiksi – netistä löytyy myös
reseptejä kotitekoisten makupalojen valmistamiseen
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VAIHTOEHTOISIA KOIRANRUOKIA JA NAMEJA

Maksanamit

½ kg maksaa

pari kananmunaa

2 dl kaurahiutaleita
vähän jauhoja

Sekoitetaan ja levitetään pellille. Paistetaan 150 ˚C noin ½ tuntia – tunti. Sen
jälkeen leikataan levy ruuduiksi taikinapyörällä tms., ja kuivatetaan yön yli
tai kunnes ovat kuivia. Maksanamit pilaantuvat erityisen herkästi, jos jäävät
kosteiksi. Kannattaa siis varmuuden vuoksi säilöä kuivattamisen jälkeenkin
ilmavasti vaikkapa paperipussissa.
Kalalaatikko
400 g seitiä

200 g munuaista

Yht. 2 dl ohra- ja ruis-suurimoita

Muna-maito –pohja (kuten makaronilaatikossa)
Porkkanaa
Paprikaa

Hienonna kaikki ainekset hyvin. Sekoita vuoassa ja paista uunissa 1h 45 min,
175 ˚C.
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Risotto

1 dl ohrasuurimoita
1 dl hirssiä

1 dl tattariryynejä
1 dl luonnonriisiä

2 raastettua porkkanaa

400 g naudan/lampaan lihaa tai silakkaa/seitiä
2 l vettä

Kypsennä uunissa 175 ˚C tai hauduta kattilassa pienellä lämmöllä n. 2 h,
kunnes kaikki ryynit ovat pehmeitä.
Puuro-jauhelihamössö
4 dl puuroriisiä
reilu litra vettä

1 pussi pakastevihanneksia
2-3 valkosipulin kynttä

2 kananmunaa kuorineen
1 kg jauhelihaa

Soseuta pakastevihannekset vedessä, jossa riisit keitetään. Riisiä keitetään,
kunnes se on pehmeää, ja loppuvaiheessa lisätään valkosipuli, jauheliha,
kananmunat ja mukaan voi laittaa vähän ruokaöljyäkin. Annetaan puuron
vielä hautua jonkin aikaa hellalla, ja laitetaan koko satsi vähäksi ajaksi vielä
uuniin hautumaan.
Maksanpalat makupaloiksi

Leikkaa maksa pienemmäksi ja keitä hetki. Pilko koiralle sopiviksi kuutioiksi
(0,5cm x 0,5 cm) ja levitä uuninpellille leivinpaperin päälle. ”Paista” uunissa
alhaisella lämmöllä (100 ˚C/ n. 2 h), kääntele välillä. Anna kuivua pöydällä
yön yli. Säilytä kannettomassa lasipurkissa.
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Peruspuuro
500 g riisiä

1 kg lihaa/kalaa/sisäelimiä/kanaa
4 isohkoa porkkanaa raasteena
2-3 l vettä

Hauduta riisi puolikypsäksi hellalla, Lisää liha. Anna kypsyä sen aikaa,
kunnes riisit ovat kypsiä (riisin pitää olla todella pehmeää). Nosta puuro
jäähtymään. Kun puuro on jäähtynyt, sekoita joukkoon porkkanaraaste.
Puuron voi myös pakastaa.
Yrjölänpuuro
1 dl riisiä

1 dl ohrasuurimoita

1 dl tattarisuurimoita
1 dl hirssisuurimoita

runsaat 2 litraa vettä
5 g merisuolaa

Liota ryynejä yön yli ja huuhdo. Lisää suola vasta liotuksen jälkeen. Hauduta
uunissa, kunnes puuro on kypsää, 175-200 ˚C n. 2-3 h. Yrjölän puuroon voit
sekoittaa
valmistuksen
jälkeen
lihaa/kalaa/kanaa/sisäelimiä
sekä
porkkanaraastetta.
Lihakarkit

600g – 1 kg maksaa (broileri, nauta, sika, poro, hirvi)

Pilko maksa pieniin palasiin tai siivuihin. Levitä uuninpellille ja paista 150-200
˚C , kunnes maksapalat ovat kuivia koppuroita. Jätä uuninluukku yöksi auki,
jotta ylimääräinen neste vielä haihtuisi.
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Koiran kiusaus
8 perunaa

2 dl kermaa

1 dl maitoa tai piimää
n. 800 g lihapaloja
1-2 tl suolaa

2-4 valkosipulin kynttä puristettuna
Kuori perunat ja suikaloi pitkiksi tikuiksi (voit myös tehdä pieniä kuutioita).
Pane
vuokaan
kerroksittain
perunaa
ja
lihanpaloja.
Aloita
perunakerroksella. Sekoita maito ja kerma keskenään, ja sekoita
kermamaidon joukkoon suola ja puristetut valkosipulin kynnet. Paista
uunissa reilu 2 h, 175-200 ˚C, kunnes perunat ovat todella pehmeitä.
Treenipullat
1 kg sika-nauta/lampaan/kanapojan –jauhelihaa
2-3 kananmunaa

Sekoita jauheliha ja kananmunat. Leivo pieniä lihapullia ja pistele pullat
uuninpellille. Voit käyttää pullien leipomisessa apuna esim. teelusikkaa.
Paista uunissa 200 ˚C, 30 minuuttia. Kun pullat ovat paistuneet, sammuta
uuni ja jätä pullat jäähtymään uuniin, uuninluukku hieman raollaan, jotta
ylimääräinen kosteus haihtuisi.
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VÄLTETTÄVIÄ JA MYRKYLLISIÄ RUOKA-AINEITA
•

Suklaa on myrkkyä koirille – pidäthän suklaalevyt, suklaamunat ym.

•

Viinirypäleet, avokado sekä sipuli saattavat olla vahingollisia koiralle.

•

Vehnää tulee välttää, se on tavallinen koiran allergian aiheuttaja.

•

Kovin suolaiset ruuat aiheuttavat koiralle ripulia – muutoinkin mausteiset

•

Macadamiapähkinät ja saksanpähkinät

•

Persikoiden ja luumujen ongelma on pääasiassa niiden kivissä. Kivet

herkut pois koiran ulottuvilta.

Valkosipulia voi antaa pieniä määriä.

ruuat voivat aiheuttaa vatsanpuruja

voivat aiheuttaa tukkeumia. Kaiken lisäksi persikoiden ja luumujen kivet
sisältävät syanidia. Ihmiset jättävät kivet syömättä, koirat eivät sitä
ymmärrä.

•

Maissintähkät ovat aiheuttaneet tukkeumia ja tukehtumisia

•

Jatkuvasti
kala

syötettynä

aiheuttaa

raaka

tiamiinin

puutosta. Puutos voi aiheuttaa

hermostoperäisiä oireita, kuten
kouristuksia
mustuaiset
lemmikki

voi

heisimadon

järvikalasta,

tai

silmissä.

saada

eli

jota

laajat

Lisäksi

leveän

lapamadon
ei

kypsennetty tai pakastettu.

ole

5. TERVEYS
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KOIRAN KOTIAPTEEKKI
•

kuumemittari

•

desinfiointiaine (esim. Asept tai Dermacool ja Betadine) haavojen

•

sakset

•

steriilejä sideharsotaitoksia

•

puuvillavanua

•

laastarirulla

•

joustosiderulla, itsekiinnittyvää ( esim. Vet- Flex)

•

voide pikkunaarmujen hoitoon (esim. Bacibact)

•

kyytabletteja ampiaisten pistoihin

•

pinsetit / punkkipihdit

•

Tehobakt-pulveria

•

Canikuuri tai Inubect forte ripulin hoitoon

•

Parafiiniöljyä ummetukseen

•

Vetyperoksidiliuos (3%) oksettamiseen

•

Hiilitabletteja, annostus n. 1,5 g / painokilo

puhdistukseen
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•

Elektrolyyttejä (esim. Aptus Nutrisal) nestetasapainon säilyttämiseen

•

10 ml ruiskuja

•

Silmähuuhde

•

Maitohappobakteereja (ei saa sisältää xylitolia)

•

kauluri

Epäillessäsi koirasi sairastuneen mittaa sen lämpö. Sairastumisen oireisiin
kuuluu usein ruumiinlämmön nousun lisäksi myös sydämen sykkeen

kohoaminen tai hengityksen kiihtyminen. Älä epäröi kääntyä eläinlääkärin
puoleen, jos sinusta vähänkin tuntuu, että omat konstisi ei riitä.
KOIRAN NORMAALILÄMPÖ:

38-38,6 C ( pennuilla jopa 39 C)
Mitataan peräsuolesta minuuttimittarilla tai ns. kosketusmittarilla esimerkiksi
korvalehdestä.

PULSSI ELI SYDÄMEN SYKE:

Leposyke 70-100 kertaa minuutissa, koiran ollessa kiihtynyt jopa 120.
Lasketaan esimerkiksi reiden sisäpuolelta, ylhäältä eli läheltä lantiota.
HENGITYSTIHEYS:

Lepotilassa 10-20 kertaa minuutissa, koiran ollessa kiihtynyt jopa 40.
Lasketaan rintakehän kylkien koholuista sisään- tai uloshengityksen määrä.
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KOIRALLE MYRKYLLISIÄ
Jäähdytysneste: on erittäin myrkyllistä ja maistuu makealta ja hyvältä.

Tarkkaile siis, ettei autosi jäähdytin vuoda, äläkä anna koirasi juosta autojen
parkkipaikoilla vartioimatta!

Sinilevä: on viimevuosina jopa tappanut koiria. Sitä esiintyy merissä ja

sisävesissä säännöllisin väliajoin lämpiminä kesinä, jopa syksyisin. Opettele
itse erottamaan miltä sinilevä näyttää ja vältä levän saastuttamia vesiä.

Alkoholi/pullataikina, hiiva: koirasi tuskin varastaa sinun ”paukkuasi”, mutta

syötyään pullataikinaa se koiran mahassa käydessään alkaa kehittää
alkoholia, Koirasi humaltuu kunnolla ja saa pahimmassa tapauksessa

alkoholimyrkytyksen. Myös tukehtumisriski pullataikinaa syödessä voi olla
koirallesi kohtalokasta.

Ampiaisen tai mehiläisen pistot sekä käärmeenpuremat: ovat myös yksi
huomioitava myrkytysmuoto. Koira on hengenvaarassa mikäli hengitystiet

turpoavat hyönteisen piston vaikutuksesta. Koirasi on vietävä aina lääkäriin

käärmeenpureman jälkeen saamaan hoitoa. Kyytablettia saa antaa vain
ampiaisen/mehiläisen piston yhteydessä tai jos käärme on purrut koiraa
kuonoon, ja hengitystiet ovat turpoamassa umpeen. Kyytabletti on erittäin

raskas munuaisille ja käärmeenmyrkyn lisäksi ylimääräiset aineet voivat olal
liikaa

munuaisille.

Käärmeenpureman

jälkeen

koira

on

pidettävä

mahdollisimman liikkumattomana viedessäsi sitä lääkäriin, jottei myrkky
pääse leviämään verenkierrossa.

Suklaa ja kaakao: Suklaassa oleva aina teobromiini aiheuttaa koiralle

myrkytystilan, johon se voi kuolla. Suklaamyrkytyksen ensiavuksi sopii
tavallinen lääkehiili. Jos suklaansyönnistä on vain vähän aikaa ja määrä on

ollut suuri, kannattaa mennä eläinlääkäriin ja tyhjennyttää vatsa. Jos taas
teobromiini on ehtinyt imeytyä, ei tyhjennystä kannata tehdä. Suklaa-
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myrkytyksen oireet tulevat esiin vasta noin 10 tunnin kuluttua; koira tulee
levottomaksi, ei pysty pidättelemään virtsaamistarvettaan, voi pahoin, saa

hengitysvaikeuksia ja kouristelee. Taloussuklaalevyssä teobromiinia on
eniten, noin 680 mg/170g. Koiralle tappava annos on 100-250 mg
painokiloa kohden.

Alla suuntaa antavia lukuja suklaan myrkyllisyydestä koiran painokiloa kohti:
•2,5 kiloinen koira saa myrkyllisen annoksen syötyään 110g maitosuklaata
tai 13g yli 60% sulkaata

•5 kiloinen koira saa myrkyllisen annoksen syötyään 220g maitosuklaata tai
28g yli 60% sulkaata

•10 kiloinen koira saa myrkyllisen annoksen syötyään 440g maitosuklaata,
tummaa 75g

•15 kiloinen koira saa myrkyllisen annoksen syötyään 560g maitosuklaata,
tummaa 100g

•20 kiloinen koira saa myrkyllisen annoksen syötyään 1,1kg maitosuklaata,
tummaa 130g

•25 kiloinen koira saa myrkyllisen annoksen syötyään 1,35kg maitosuklaata,
tummaa 160g
•35

kiloinen

koira

saa

maitosuklaata, tummaa 240g

myrkyllisen

annoksen

syötyään

2,1k20g

Ksylitoli: aiheuttaa elimistössä liian voimakkaan insuliinin erityksen, jonka

seurauksena koiralle tulee hypoglykemia eli veren sokeri laskee vaarallisen
alas. Hunaja/hedelmäsokeri on paras ensiapu ikeniin hierottuna, ne

sisältävät yksinkertaisia sokereita, jotka imeytyvät sakkaroosia nopeammin.
Sen jälkeen annetaan ruokaa ja seurataan koiran vointia.
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Sipuli: voi aiheuttaa anemiaa. Sipulia voi silti silloin tällöin antaa pieniä

määriä. Myös valkosipulissa on samaa anemiaa aiheuttavaa ainetta kuin

sipulissa, mutta koska määrät ovat niin pienet, voi valkosipulia turvallisesti
syöttää koiralle pieniä määriä.

Kypsennetty tai säilötty pinaatti, punajuuri ja raparperi: estävät kalsiumin
imeytymistä, joten usein niitä ei kannata antaa.
Rusinat

ja

viinirypäleet:

ovat

aiheuttaneet

kuolemaan

johtavia

munuaisvaurioita. Niiden myrkyllisyys on kuitenkin kiistelty, mutta turvallisinta
on jättää antamatta niitä koiralle.

Raa’at juurekset: eivät sula koiran suolistossa isoina paloina, vaan voivat

aiheuttaa mm. suolitukoksen. Soseutettuna tai hienoksi raastettuna voi niitä
koiralle kuitenkin antaa.

Peruna: pitää olla keitettyä ja muusattua. Suuria määriä perunaa ei

kuitenkaan suositella annettavaksi. Kaikille koirille peruna ei sovi laisinkaan
(kts. tomaatti, paprika ja peruna).

Maksa suurina annoksina: sisältää paljon a-vitamiinia, joka rasvaliukoisena

kertyy elimistöön. Pieninä määrinä maksa on suositeltavaa koirallesi, jotta se
saa tarvitsemansa a-vitamiinin.

Tomaatti, paprika ja peruna: eivät ole hyväksi nivelrikkoiselle koiralle.
Herkkusienet: niiden on kerrottu tappaneen koiria Yhdysvalloissa, joten
varmuuden vuoksi niiden antamista tulee välttää.

Avocado: haitallista annosta ei tiedetä, joten avocadoa ei tulisi antaa

eläimille lainkaan. Avocado aiheuttaa nesteen kertymistä rintaonteloon,
minkä

seurauksena

hengittäminen

normaaleja myrkytysoireita.

vaikeutuu.

Muuten

oireet

ovat

40
Suola, kahvi, tee, coca-cola, maito, sokeri, makeiset, alkoholi, macadamia
pähkinät.

Ihmisten hammastahna, teepuu (teatree) –öljy, ja pääsääntöisesti ihmisten
särky- ym. lääkkeet.

Lisää aiheesta eri web-sivuilla mm.

http://www.elainlaakari.fi/klinikat/koiraklinikka/ensiapu/trkeimpi-kissalle-jakoiralle-haitallisia-ruoka-aineita/

MYRKYTYSTAPAUKSESSA
Selvitä:
1. mitä myrkkyä koira on nauttinut
2. miten paljon myrkkyä se on saanut
3. koiran tila; yleiskunto, limakalvot, onko koira tajuissaan jne.
4. myrkyn

kulkutie

elimistöön:

hengittämällä, injektiona

suun

kautta

nielemällä,

ihonläpi,

5. myrkytyksen ajankohta. Jos myrkytyksestä on useita tunteja (>4h),
myrkky on todennäköisesti ehtinyt kulkeutua vatsalaukusta pois ja
oksennutus on turhaa. Pidä huolta myrkytystapauksissa siitä, ettei
myrkkyä ole enää koiran ulottuvilla. Turvaa koiran hengitys, jos
myrkkyä

on

joutunut

hengitysteihin,

vie

koira

vaara-alueen

ulkopuolelle ja aseta lepoon. Huuhtele silmiin, iholle tai suuhun
joutunut myrkky välittömästi pois runsaalla vedellä.
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OKSENNUTTAMINEN
Jos eläin on tajuissaan ja nauttinut EI SYÖVYTTÄVÄÄ myrkkyä. Ensiapuna
oksennutus on yleensä turvallinen menetelmä, jos tiedetään mistä myrkystä

on kyse. Hyvin emäksisiä tai happamia aineita, esim. pesuaineita, tai
teräviä esineitä syöneitä ei saa oksettaa.

Ensin annetaan runsas ateria pehmeää ruokaa koiralle esim. puuroa, riisiä,
kuivamuonaa turvotettuna.

Oksennutus ruokasuolalla: lusikallinen kostutettua ruokasuolaa (NaCl)
nieluun, koiran pitäisi oksentaa n. 10 min kuluessa. Jos eläin ei oksenna, voit

toistaa käsittelyn vielä toisen kerran, muttei enää sen jälkeen (natrium
myrkytyksen vaara).

Oksennutus vetyperoksidilla: teelusikallinen / 5 kg 10 minuutin välein,

kunnes oksentaa (voit toistaa käsittelyn 2-3 kertaa, jos ei ensimmäisellä
kerralla oksenna).

Jos eläin on syönyt myrkyllistä ainetta, lisäksi voi antaa lääkehiiltä

(apteekista) annoksella 1,5 g / paino kg, eli esim. 10 kg painavalle eläimelle
15 g, liotetaan veteen ja juotetaan.

ÄLÄ OKSETA: Jos koira on sekava, kouristeleva, tajuton tai jos epäillään sen
nauttineen liuotinta tai syövyttäviä aineita. Toimita koira viipymättä
eläinlääkäriin.

SYÖVYTTÄVIÄ AINEITA
-

astianpesukoneen tiskiaine

-

akkuhapot
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-

viemärien puhdistusaine

-

uunin puhdistusaine

-

lipeä

Jos koira on niellyt esim. vahvaa happoa tai emästä, älä okseta, mutta

anna vettä, myrkky laimentuu. Jos koira on niellyt esim. petrolia, älä okseta,
vähäinenkin

liuottimen

joutuminen

keuhkoihin

saattaa

aiheuttaa

hengenvaarallisia keuhkomuutoksia. Myrkyn imeytymisen estämiseksi voit

antaa koiralle parafiiniöljyä n. 10 ml / 10 kg. Huuhtele koiran suu runsaalla
vedellä.

OIKEAT TOIMENPITEET PUHELIMITSE, MYRKYTYSKESKUS 09-4711
Tietyille myrkyille on olemassa spesifisiä vasta-aineita, esim. rotanmyrkyn
(warfariini) vasta-aine on K-vitamiini.

KOIRAN ENSIAPU

NIVELVAMMAT JA NYRJÄHDYKSET
Nivel

vääntyy

nyrjähtäessään

yli

normaalin

seurauksena nivelsiteet voivat venyä tai revetä.

liikelaajuuden,

jonka

Oireet: Kipu, turvotus, mustelma
Ensiapu: Kylmä, kohoasento, tukeva joustoside; toimita eläin lääkäriin, jos
turvotus ja kipu eivät hellitä tai nivel ei toimi normaalisti päivän parin
kuluessa.
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SIJOILTAANMENOT
Nivelen sijoiltaanmenossa luu siirtyy nivelessä pois paikoiltaan ja jää
virheasentoon. Nivelkapseli vaurioituu ja nivelen seutu turpoaa.
Oireet:

Kipu,

virheasento.

turvotus,

kykenemättömyys

käyttää

niveltä

/

raajaa,

Ensiapu: Tue nivel siihen asentoon, missä se on ja toimita eläin
mahdollisimman pian lääkäriin.

HYÖNTEISTEN PISTOT
Akuutti,

voimakas

kipu

ja

turvotus

pistokohdassa.

Voi

aiheuttaa

hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion, joka saattaa johtaa
jopa shokkiin (anafylaktinen shokki).

Ensiapu: Älä puristele kohtaa, voit yrittää poistaa piikin esim. pinseteillä.

Aseta jäähaude pistokohtaan, sivele pistoalueelle kortisonipitoista voidetta.

Jos yleisoireita ilmenee, anna kyytabletteja (pienelle koiralle 1 tabl,
keskikokoiselle 2 tabl ja isolle 3 tabl. Tarkista määrät eläinlääkäriltä.

KÄÄRMEEN PUREMA
Oireet: Akuutti, voimakas kipu ja turvotus puremakohdassa. Kaksi pientä

pistoreikää vierekkäin, noin 0,5 cm:n päässä toisistaan (jäävät usein
huomaamatta). Usein purema kuonossa tai eturaajassa.

Hengenvaaran syyt: Hengitysteiden umpeen turpoaminen, shokki
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Ensiapu: Aseta purtu raaja lepoon (myrkky leviää nopeammin, jos raajaa
liikutetaan). Vie eläin välittömästi eläinlääkäriin!

Kyypakkauksen sisältämää kortisonia ei enää suositella kyyn puremien
hoitoon sen tehottomuuden ja haittavaikutusten takia. Anna koiralle vain,
jos kyyn / ampiaisen osuma on pään alueella (esim. kielessä) ja saattaa
aiheuttaa hengitysongelmia.

TUKEHTUMINEN, ERILAISIA SYITÄ
Hengitystiet turvonneet umpeen, kyynpurema, anafylaktinen reaktio,
astmakohtaus, henkitorven ahtautuminen, esine henkitorvessa; lelu, pallo,
luu, ruokapala, puuro tai kasvinosat; lehdet, tikku, korret.

Oireet: Tukehtumassa oleva eläin on hätääntynyt, hengitys vaikeaa, kieli on
sinertävä

Ensiapu: Vedä kieli ulos, pyri ottamaan vieras esine pois jos siihen ylettyy.

Voit yrittää roikottaa pientä eläintä takajaloista ja ravistaa kunnolla.
Läimäytä selkään lujasti. Jos em. toimenpiteet
voimakkaasti

yht’äkkisesti

vatsaa

(Heimlichin

eivät auta, paina

ote),

jolloin

keuhkot

tyhjentyvät ja vierasesine (toivottavasti) lennähtää paineen vaikutuksesta
ulos.

MUISTUTTAA TUKEHTUMISTA! Tikku, luu tms. kitalaessa takahampaiden välissä
poikittain, vieras esine henkitorvessa.

SÄHKÖISKUT
Ensiapu: Jos eläimellä sähköjohto suussa: ÄLÄ KOSKE KOIRAAN ENNEN KUIN
OLET KATKAISSUT VIRRAN KULUN. Tutki onko eläin shokissa ja anna
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tarvittaessa shokin hoito. Sähköisku voi aiheuttaa sydänpysähdyksen ja

keuhkojen täyttymisen nesteellä -> aloita elvytys. Sähköisku aiheuttaa usein
suuhun palovammoja, jotka tulehtuvat helposti. Toimita eläin lääkäriin
tarvittaessa.

SHOKKI JA SEN HOITO
On verenkierron häiriötila, joka johtaa vakavaan hapenpuutteeseen.

(Tehokkaasti kiertävä verimäärä on liian pieni suhteessa avoinna olevan
verisuoniston tilavuuteen.)

Syyt: Hypovoleeminen shokki – veritilavuus on laskenut, esim. massiivinen
verenvuoto, ripuli, palovammat, lämpöhalvaus. Vaskulogeeninen shokki –
verenkierron

kokonaisvastuksen

pieneneminen,

esim.

endotoksiinit

(pyometra), auto-onnettomuus, anafylaktiset reaktiot (kyyn purema).

Kardiogeeninen shokki – sydämen minuuttitilavuuden pieneneminen, esim.
sydämen supistus estyy, sydämen epätäydellinen tyhjeneminen.

Tarkista: Limakalvot (ikenet, silmäluomen sisäpinta) normaalisti kauniin

helakan punaiset, shokissa / verenvuodossa vaaleat (harmaat / sinertävät),

pulssi tuntuu vasemman kyynärpään takaa rintakehän alueelta tai reiden
sisäpinnalta. Koiran normaali lepopulssi on iästä ja rodusta (koosta) riippuen

70-120 lyöntiä minuutissa. Shokissa pulssi nopea, heikko. Hengitys normaalisti
rauhallinen, tasainen, yksilöllinen (lepo, rasitus), shokissa hengitys lyhyt,

pinnallinen. Shokkioireita on aina alettava hoitamaan välittömästi, vaikka ei

heti tiedettäisi, miksi koira on shokissa. Esim. murtumien lastoittaminen on
toissijaista, jos eläin on shokissa!
Shokin ensiapu:
•

Aseta koira kyljelleen

46
•

Pää ojennettuna vedä kieli ulos

•

Tarkkaile hengitystä

•

Kohota takapäätä esim. tyynyjen avulla

•

Pidä koira lämpimänä

•

Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot

•

Ehkäise turha kipu esim. lastoittamalla murtumat

•

Ota yhteys eläinlääkäriin

•

Shokkipotilaan kuljetus on oltava potilasta säästävää

•

Rauhoittele koiraa shokin hoidon aikana

KOURISTUKSET
Syynä voi olla mm: epilepsia, myrkytykset, äkillinen kipu.
Ensiapu: oireen ja aiheuttajan mukaisesti, muista myös että tässä tilassa
koira voi purra. Älä pistä siis sormiasi tai mitään muutakaan koiran suuhun,

vedä koira pois vaarallisten esineiden lähettyviltä, joihin se voisi loukata
itsensä, suojele koiraasi käärimällä se esim. huopaan. Eläinlääkärin apu on

tarpeen heti, jos epäillään muuta kuin epilepsiaa, tai jos epilepsian kyseessä
ollessa kohtaus ei mene 10 minuutissa ohi. Epilepsiakohtaus ei ole
vaarallinen, ellei se kestä 10 minuuttia kauemmin tai toistu lyhyin väliajoin.
SILMÄVAMMAT
Kaikki silmävammat ovat vakavia, koska niistä voi olla seurauksena näön
menetys. Ensiavussa on tärkeää molempien silmien peittäminen niiden
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liikkuvuuden

eläinlääkäriin.

vähentämiseksi.

Ota

silmävammoissa

aina

yhteys

Vieras esine silmässä: Huuhtele silmää juoksevalla vedellä, jos roska on

juuttunut kiinni, älä yritä poistaa sitä, vaan estä koiraa hankaamasta silmää
ja toimita eläinlääkäriin.

Silmään roiskahtanut kemikaali: Huuhtele silmää juoksevalla vedellä 15-20

minuuttia, peitä molemmat silmät kevyesti siteellä ja toimita koira
eläinlääkäriin.

Silmän luiskahtaminen silmäkuopasta: Yritä välittömästi painaa silmä

takaisin paikoilleen: Levitä silmäluomet, paina puhtaalla peukalolla silmää

kuoppaan päin. Jos edellä mainittu operaatio ei onnistu, peitä silmä /
silmät kostutetulla kankaalla ja toimita potilas eläinlääkäriin.

LÄMPÖHALVAUS JA SEN HOITO
Koirat saavat lämpöhalvauksen kun on helteinen sää, ilman suhteellinen
kosteus on suuri ja ilmanvaihto olematonta. Nopea hoito on välttämätöntä,
sillä lämpöhalvaus johtaa helposti aivovaurioon ja kuolemaan.

AUTOON KESÄLLÄ / AURINKOISELLA ILMALLA JÄTETTY KOIRA ON NOPEASTI
ALTIS LÄMPÖHALVAUKSELLE! ÄLÄ SIIS JÄTÄ KOIRAASI YKSIN AUTOON!

Varjossakin lämpimällä ilmalla vähintään auton ikkunat on jätettävä reilusti

auki, että ilma pääsee vaihtumaan. Auto muuttuu kesäkuumalla uuniksi
hetkessä, nopeammin kuin uskotkaan.
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Oireet: Koira on levoton, kuolaa, läähättää, tuntuu kuumalta (esim.
päälaki) ja liikkeet ovat hapuilevia.

Ensiapu: Kastele eläin viileällä (ei kylmällä tai jäisellä!) vedellä joko

suihkuttamalla tai laittamalla se esim. suihkulähteeseen, ammeeseen, jopa

ojaan. Jatka 15-30 minuuttia, valele myös päätä vedellä, mutta varo
palelluttamasta koiraa! Reiden sisäpinnat ja kasvojen sivut ovat ehkä
tärkeimmät

ja

parhaimmat

paikat

viilentää,

esimerkiksi

viileällä/kylmällä/kostealla pyyhkeellä. (Liian kylmä/jäinen vesi muuttaa
koiran lämpötilaa liian nopeasti.) Anna samalla koiralle vettä juotavaksi
(lisäksi voi antaa suola-sokeri –liuosta). Jos koira ei pikaisesti virkisty, on koira
vietävä eläinlääkäriin.

RIPULI
Äkillinen

eli

akuutti

ripuli

on

yleinen

koirien

vaiva

ja

useimmiten

parannettavissa kotihoidolla. Joskus ripuliin voi liittyä myös oksentelua.
Yleisimpiä aiheuttajia ovat pilaantuneen tai koiralle muuten sopimattoman
ruoan syöminen, stressi (esim. elinympäristön muutokset), tarttuvat taudit ja

etenkin pennuilla sisäloiset eli madot. Myös äkilliset ruokinnan muutokset

voivat aiheuttaa ripulia. Koiran maha toimii parhaiten tutulla ruokinnalla
eikä koira yleensä kaipaa niin suurta vaihtelua ruoassaan kuin ihmiset.

Tarttuvan taudin varalta koira ja sen eritteet tulee pitää erossa muista
koirista, kunnes se on täysin parantunut.

Hoito: Rajussa ripulissa älä anna aikuiselle koiralle ruokaa 24 tuntiin. On

erittäin tärkeää, että vettä on tarjolla koko ajan ja että koira juo. Jos koira ei

itse juo, on sitä pakkojuotettava esim. ruiskun avulla (varo ettei vettä mene
kuitenkaan

keuhkoihin!)

Juomaveteen

voi

sekoittaa

jotain

elektrolyyttivalmistetta (Nutrisal, Osmopet). Koiran nesteen perustarve on
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noin 0,5 dl/kg/vrk. Esim. 10 kg painoinen koira tarvitsee vuorokaudessa
vähintään 5 dl nestettä. Tämän jälkeen ruokinta aloitetaan varovasti
keitetyllä

riisillä

ja

keitetyllä maustamattomalla

kananlihalla.

Seosta

annetaan pieniä annoksia useita kertoja päivässä. Tätä dieettiä jatketaan

muutaman päivän ajan, vähitellen aletaan lisäämään koiran normaalia
ruokaa dieettiin edellyttäen, että koira ei enää ripuloi. Siirtymisen takaisin

normaaliin ruokaan tulee tapahtua pikku hiljaa lisäämällä normaalia
ruokaa ja vastaavasti vähentämällä dieettiruuan määrää. Jos ulosteeseen

ilmestyy verta, tai ripuli jatkuu vetisenä yli kaksi vuorokautta tai koira menee
huonoon kuntoon, ota yhteys eläinlääkäriin.

OKSENTELU
Hoito: Älä anna koiralle ruokaa, jos oksentelu on toistuvaa. Tämä ei koske
koiraa, joka on tyhjästä mahasta oksenteleva. Muutoin samat paasto- ja
dieettiohjeet kuin edellä ripulissa. Jos oksennus on veristä tai oksentelu on
jatkuvaa, ota yhteys eläinlääkäriin.

VATSALAUKUNKIERTYMÄ
Vatsalaukku kiertyy itsensä ympäri sulkien sen sisällön etenemisen suolistoon,
sekä estäen koiran oksentamisen.

Oireet: Koira on levoton, kuolaa, yrittää oksentaa tuloksetta, vatsa turpoaa

huomattavasti kylkikaaren takaa. Yleisempi syvärintaisilla koirilla (mm.
tanskandoggi,

dobermanni,

irlanninsusikoira,

saksanpaimenkoira),

voi

esiintyä myös muilla roduilla. Suurin riski kiertymään on silloin kun koira juuri
syötyään

pääsee

juoksentelemaan,

tai

on

kuivaruokaa ja on syönyt suuren määrän hotkien.

käynyt

varastamassa
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Ensiapu: Vaatii välitöntä eläinlääkärin apua.

HAAVAT JA VERENVUOTO
ULKOINEN VERENVUOTO, PINNALLISET HAAVAT
Ensiapu: Leikkaa alueelta mahdolliset karvat, tarkista onko haavassa

vieraita esineitä (lasia, hiekkaa ym.) ja suihkuta haalealla vedellä 10

minuuttia poistaaksesi mahdolliset vierasesineet. Puhdista desinfioivalla
aineella (Betadine paikallisantisepti, Septidene), aseta alueelle kevyt side,
mikäli haava vuotaa verta. Toimita koira eläinlääkäriin ommeltavaksi, jos
haava on koko ihon läpi ulottuva.

Jos ihonalainen kerros haavan pohjalla ei liiku kun pintaihoa haavan

kohdasta liikutellaan, haava on todennäköisesti ommeltava (haava läpi

kaikkien ihokerrosten). Jos liikkuu, haava ei ole mennyt kaikkien ihokerrosten
läpi, eikä näin ollen tarvitse ompelua. Tarkistuta eläinlääkärillä, ota yhteys
vaikka puhelimitse.
SYVÄT HAAVAT
Ensiapu: Aseta koira makuulle, jos vuoto on raajassa, ja kohota sydämen
yläpuolelle. Tarkista onko haavassa vieraita esineitä ja tyrehdytä vuoto

painamalla vuotokohtaa. Mikäli haava ei vuoda paljoa, puhdista haava
suihkuttamalla vettä sekä desinfioimisainetta. Mikäli haava vuotaa, tee

vuotokohtaan paineside (huom. ei kiristysside). Muista tarpeen vaatiessa
shokin ensiapu, syvissä haavoissa on aina eläinlääkärin hoito tarpeen.

HYVÄ MUISTAA HAAVOISTA: Koko ihon läpi menevät haavat tarvitsevat

yleensä ompelemista, ja paras tulos saadaan, jos haava ommellaan
mahdollisimman pian (8 tunnin sisällä). Puremahaavat tulehtuvat lähes aina
suussa olevien bakteerien takia, koira on siis hyvä käyttää eläinlääkärissä
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heti. Vanhaa tulehtunutta haavaa ei useimmissa tapauksissa kannata

ommella, sillä tikit eivät pysy tulehtuneella iholla ja haava paranee
parhaiten, kun se pidetään puhtaana, kuivana ja ilmavana, sekä estetään
haavan nuoleminen.

RAAJOJEN MURTUMAT / KOKONAAN POIKKI
RAAJA ROIKKUU HERVOTTOMANA
Ensiapu: Laitetaan tukiside / lasta, joka ylettyy reilusti ympäröivien nivelten
yli. Käytä mielikuvitusta lastamateriaalien suhteen (sanomalehti, kepit,
pyyhkeet), lasta ei saa estää verenkiertoa eikä hangata. Lastan on oltava
kyllin tukeva, ettei se murru tai taitu, ja pitää lastoitettavan raajan
liikkumatta.

OSITTAIN MURTUNUT
Ensiapu: Koira ei astu jalalle, voimakas kipu. Laitetaan tukiside / lasta.
AVOMURTUMA
Ensiapu: Luun päät näkyvät. Haava puhdistetaan, laitetaan puhdas side
(terveysside, vaippa jne.) ja lastoitetaan.

KSYLITOLIMYRKYTYS
Ksylitoli aiheuttaa glukoosiin nähden 6-8 kertaisen insuliinin vapautumisen, ja
voi johtaa hypoglykemiaan eli liian alhaiseen veren sokeritasoon. Veren

glukoosi voi laskea 30 minuutissa jopa alle 2µmol/l (norm. sokeritaso on n. 47 µmol/l, raja oireille on 2 ksylitolipurukumityynyä / kg)
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Oireet: Oksentelu, väsynys, tärinä, kouristelu -> shokki, kooma, kuolema.
Yksilölliset erot suuria, koko, ikä yms. vaikuttavat.

Ensiapu: Oksennutus 15-20 minuutin kuluessa, oksennutuksen jälkeen sokeria
annoksella 3g / kg eli 1 rkl / 5 kg puolen tunnin välein. Ota yhteys
eläinlääkäriin.

SUKLAAMYRKYTYS
Vaikuttava aine teobromiini, koiralle myrkyllinen annos on 100-250 mg/kg.

250g maitosuklaalevy sisältää 125 mg teobromiinia, eli koiran tulee syödä

levy / kg, jotta sille tulee oireita. Tumma suklaa sisältää teobromiinia 1,5
mg/g suklaata, eli koiran tulee syödä n. 100g / kg jotta tulee oireita.

Taloussuklaa sisältää teobromiinia 4 mg / g eli koiran tulee syödä noin 25 g /
kg eli levy / 10 kg jotta tulisi oireita.

Oireet: Levottomuus, verinen oksennus, takykardia (sydän lyö tiheästi),
virtsan tiputtelu, lihasnykäykset, kouristelu, hengityslama, sydänpysähdys.
Oireet voivat alkaa viiveellä, vasta 2-3 vrk:n kuluttua!

Ensiapu: Oksennuttaminen, lääkehiili. Ota yhteys eläinlääkäriin.

KOIRAN HOITO

KOIRAN PESU
Mikäli perheessä on allergisia ihmisiä, kannattaa alkuun pestä koiraa 2

kertaa viikossa ja aina, jos se on likaantunut puuhastellessaan. Useista
pesukerroista kannattaa luopua sitä mukaa, kun perheen allerginen
ihminen siedättyy koiralle. Koiralle on hyvä ostaa oma koirashampoo, koska
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koiran ihon pH on eri kuin ihmisellä (älä osta apteekin helläpesua, se on
erittäin kuivattavaa).

Rasvaa iho aina pesun jälkeen hajustamattomalla perusvoiteella esim.

Apobase. Myös kookosöljy on oiva rasva niin sisäisesti, kuin ulkoisestikin! Jos
koiran iho on kuiva niin rasvaa myös pesujen välissä. Pesuaineena voi
käyttää esim. Virbac sarjan tai Vetiderm sarjan tuotteita.

Kuivaa koira huolella, varsinkin talvella, ettei se palelluta itseään. Pesun
jälkeen myös korvat ja tassun välit on kuivattava huolella.

IHON HOITO
Koiralle saattaa ilmaantua ns. pentunäppylöitä, jotka saavat alkunsa
hormonitoiminnan kehittymisestä ja osaksi myös karvan lähtemisestä

(karvatuppi saattaa silloin hieman ärtyä). Pentunäppylät menevät yleensä

itsekseen pois – eli varsinaisesti ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin
odottaa. Koiran ihoa voi näppylöiden alueelta pyyhkiä antiseptisella
liuoksella. Joihinkin ihoärsytyksiin sopii erinomaisesti Natusan sinkkivoide (ns.
vaippaihottumaan).

Kesällä iho voi palaa auringossa. Varsinkin vaaleilla koirilla on herkempi
nahka, joten rasvaa silloin joka päivä. Aurinkorasvaksi suositellaan lasten
aurinkorasvoja.

Koirille voi syöttää öljyjä runsaamminkin, mikä kosteuttaa ja rasvaa myös
koiran ihoa sisältäpäin. Öljyjä voi lisätä ruokaan päivittäin pienen lorauksen,
hyviä öljylisiä on pellavansiemenöljy, kookosöljy, lohiöljy ja koirille kehitetyt

erityiset rasvahappovalmisteet, kuten Nurtolin ja Viacutan. Tehokkaimpia

ovat eläinperäiset rasvat ja öljyt. Tässäkin kohtuus on kuitenkin hyvästä, sillä
jos koira saa liikaa erilaisia öljyjä ja rasvoja, sille voi tulla ns. rasvaripuli, jolloin
rasva ei enää imeydy vaan poistuu ulosteen mukana.
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KORVAT
Veden joutumista korviin kannattaa yrittää välttää joka pesukerta.
Vähintään parikertaa vuodessa kannattaa korvaan valuttaa apteekista

ostettavaa koirien korvien puhdistusainetta (Epi-Optic, Otoclean, Virbac),
jota kaadetaan korvaan, hierotaan ja jonka koira itse ravistaa pois. Korvien
pesu on hyvä suorittaa suihkutilassa tai jopa ulkona kesäaikaan.Korva
kuivataan pehmeällä kankaalla tai paperilla.

Korvat on syytä tarkistaa muutenkin säännöllisesti. Mikäli korvanlehdissä
esiintyy punoitusta, hyvä ensiapu on hankkia apteekista Otita-sept tai Otitapara liuosta, jota laitetaan korvaan (saa ilman reseptiä). Mikäli tämä ei
auta, ota yhteys välittömästi eläinlääkäriin.

KYNNET
Kynnet

pitää

leikata

säännöllisesti noin 1 x viikossa.
On

varottava

leikkaamasta

liikaa, jolloin voi osua hermoon

ja verta voi alkaa vuotamaan.
Kynnen

leikkaaminen

ytimen

ympäriltä saa aikaan sen, että

ydin vetäytyy, joka helpottaa

seuraavia leikkauskertoja. Jos kuitenkin osut ytimeen, voi pienen veren

vuodon voi tyrehdyttää talkilla tai perunajauholla. Apteekista on myös

saatavilla kaliumbermanganaattia, joka pysäyttää verentulon nopeasti.
Kaliumbermanganaatilla kostutetulla vanupuikolla tuputetaan kynnen

leikkauskohtaa. Muista että tämä aine on värjäävää. Jos nämä eivät auta
ota yhteys eläinlääkäriin, lääkäri polttaa vuodon umpeen. AHT:n kynnet
kasvavat todella paljon, joten huolehdi kynsistä hyvin!
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HAMPAAT, HAMMASKARTTA
Hampaiden pesu saattaa kuulostaa naurettavalta, mutta varsinkin 2 vuotta
täytettyään

hampailla

on

taipumus

saada

pintaansa

keltaista

hammaskiveä, Opettamalla pentua jo varhaisessa vaiheessa hampaiden

pesuun harjalla tai karhealla hansikkaalla, voi tältä vaivalta välttyä. Koirille
on omia entsyymipitoisia hammastahnoja (esim. Virbac, apteekit ja

eläinkaupat). Puruluut ja raa’at kananluut auttavat myös pitämään
hampaita puhtaana, mutta eivät ehkä kokonaan pysty estämään

hammaskiven muodostumista. On olemassa myös ruokaan ripoteltavaa

merilevävalmistetta (Plague Off), jonka sanotaan estävän hammaskiven
muodostumisen.

Kuva. Hammaskartta
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ROKOTUKSET
Pentu

saa

ensimmäisen

rokotuksensa

12-viikkoisena

(penikkatauti,

maksatulehdus ja parvoripuli sekä kennelyskä), toisen 16-viikkoisena
(ensimmäisen uusinta sekä rabies- eli vesikauhurokotus). Ennen rokotusta

koiralle annetaan noin 2 viikkoa ennemmin matokuuri, koska mahdolliset

sisäloiset heikentävät pennun kehittämää rokotesuojaa ”imemällä” osan

rokotteen tehosta. Varaa aika ajoissa eläinlääkäriltäsi (ja ota samalla ylös
myös mahdollinen päivystysnumero hätätilanteiden varalta).

ROKOTE

KOIRAN IKÄ
12

vko
penikkatauti,

parvo (a
rabies

kk

X

X

X

tarttuva

maksatulehdus, parvo ja
parainfluenssa

vko

12-13

tarttuva

maksatulehdus ja parvo (a
penikkatauti,

16-20

TEHOSTEROKOTUKSET

3 vuoden välein
3

vuoden

välein

(parainfluenssa vuoden

X

X

X

X

X

X

3 vuoden välein

X

X

1-3 vuoden välein (b

välein)
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Rokotusmääräykset

voivat

muuttua.

Voimassa

olevat,

ajantasaiset

määräykset selviävät eläinlääkäriltä, Elintarviketurvallisuusviraston sivuilta tai
Suomen Kennelliitosta.

a) Lisääntyneestä tartuntavaarasta johtuen pennut voidaan rokottaa alle
kolme

kuukauden

iässä,

jo

kuuden

viikon

iästä

alkaen.

Tällöin

rokotusohjelmaa jatketaan suositusten mukaisesti kolmen kuukauden iästä

eteenpäin. Samoin voidaan aikaistaa noin vuoden iässä annettavaa
tehosterokotusta, jos tartuntapaine on lisääntynyt.
b)

Luolametsästyksessä

käytettävät

koirat

rokotetaan

MMMELO:n

määräyksestä vuoden välein rabiesta vastaan. Muut metsästyskoirat ja

viranomaisten palveluskoirat rokotetaan joka toinen vuosi, ja muilla koirilla
rokotusväli on 2-3 vuotta käytetystä valmisteesta riippuen.

LOISHÄÄTÖ
Koira ripuloi ja laihtuu, saattaa alkaa ajoin myös oksennella ja yskiä.

Karvallisilla koirilla karva ei kiillä kuten ennen. Mahdollisesti surkeuden syynä
ovat suolinkaiset, kellanvalkeat, kapenevapäiset pyöreät madot. Se, ettet

ole koirasi ulostetta tökkiessäsi huomannut mitään, ei vielä todista, etteikö

matokuuri olisi nyt paikallaan. Kuono maassa viipottavalla koirallasi on
varmasti ollut tuhat ja yksi mahdollisuutta tartuntaan.

Koiran laihuus (ja takkuturkkisuus) voivat johtua heisimadoistakin. Ne voi

jäljittää helposti vaaleista, yhtä mieluisasti koiran ulosteessa kuin petilläkin
ponnistelevista

jaokkeista.

Saattaapa

nelijalkainen

ystävä

ulostaa

kokonaista ”kanttinauhaakin”. Heisimatotartunta edellyttää väli-isännän,
esimerkiksi raakaa kanaa tai kypsentämättömän, tarkastamattoman

naudanjauhelihan tai jyrsijän syömistä. Koira ei siis saa heisimadon toukkia
lajikumppaninsa ulosteista, kylläkin huonolla tuurilla suolinkaistoukkia.
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Koiramme

tavallisimmille

sisäloisille

eli

suolinkaisille

on

hyvä

antaa

rutiinikyytiä vähintään kahdesti vuodessa, kun taas heisimatohäätöön ei
kannata ruveta kuin varmojen havaintojen perusteella. Tosin osa apteekin
myymistä matolääkkeistä tehoaa sekä suolinkaisiin että heisimatoihin.

Pentusi matokuuri-ohjelma on ollut vähintään seuraava:
•

3-viikkoisena 3 päivän kuuri

•

5-viikkoisena 3 päivän kuuri

•

7-viikkoisena 3 päivän kuuri

Matolääke on fenbendatsoli-pohjainen jauhe, kuten myös Axilur-tabletit

ovat. Fenbendatsoli häätää suolinkaiset, jotka ovat yleisimmät pentujen
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loiset (ne aktivoituvat tiineessä nartussa). On hyvä madottaa myös ajoittain
Drontal comp –matolääkkeellä, mutta pääasiallisesti Axilurilla.

Axilur madotuksia on suositeltavaa tehdä ensimmäisen vuoden aikana noin

parin kolmen kuukauden välein. Myös Stronghold –valeluliuosta voi käyttää
matokuurina; häätää myös esim. nenäpunkkeja.
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LOISHÄÄTÖKALENTERI
Muista madottaa koirasi. Koira kannattaa madottaa kaksi kertaa vuodessa

joista toinen madotus on viikkoa ennen koiran rokotuksia. Matolääkkeitä on
hyvä vaihdella aika ajoin jotta säilyttävät tehot matojen torjuntaan.

Päiväys

Matolääkkeen
nimi

Päiväys

Matolääkkeen
nimi
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AURINGONPAISTE JA KYLMYYS; VAATTEET
Karvattomalle koiralle kannattaa sipaista aurinkosuojavoidetta, mikäli olette

kesällä ulkona pitkään yhtäjaksoisesti. Myös T-paitaa voi käyttää. Tämä on

tarpeen varsinkin koirilla, jotka ovat hyvin vaaleita. Kannattaa tiedustella
koirahaalareita

kaupoista,

koirapukimoista,

harrastelijaompelijoilta,

tai

aloittaa itse suunnittelemaan vaatetusta kylmiä (tai aurinkoisia) ilmoja

varten. Myös karvallisten AHT:den turkki on melko ohut, eikä siinä ole
alusvillaa. Koirasta näkee, milloin se alkaa kaivata päälle pantavaa – hyvä

nyrkkisääntö on, että aletaan pukemaan aikuisia koiria, kun lämpötila

laskee 5 asteen tietämille. Yksi vaatekerta vähemmän kuin itselläsi on;
onhan koirasi sisätiloissa nakuna eli yhtä vaatekertaa vähemmällä

varustuksella kuin sinä! Tuuli tehostaa kylmän ilman purevuutta. Fleece-puku
suojaa aika hyvin myös kylmältä pikkusateelta.
Paukkupakkasia

varten

koira

on

syytä

saattaa

ensimmäinen

karvaton

totuttaa

päähineeseen ja tossuihin. Pennulle
hieman

vaikea,

mutta

sujuukin jo reippaammin.

talvi

olla

seuraava

LIIKUNNAN TARVE
Kun pentu on vielä alle puolivuotias, pitää sen antaa kasvaa rauhassa.

Pentua ei saa rasittaa liikunnalla liiaksi. 3kk ikäiselle pennulle riittää noin 5
minuutin mittainen hihnalenkki. Kuukausittain lenkin kestoa nostetaan noin 5

minuutilla. Jos pentu on aina ylikierroksilla, ja se vedetään äärirajoille
jaksamisessa, niin saadaan aikaan hyperaktiivinen koira joka ei opi koskaan

rauhoittumaan. Lenkillä ehditte kyllä käydä paljon. Pennun pitää liikkua,
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mutta sen pitää antaa liikkua itse. Esim. metsään voi mennä istumaan
kannon nokkaan, ja antaa pennun tutkia ympäristöään ja touhuta omiaan,
loikkia ja hyppiä, jos maasto on turvallista. Näin pentu säätelee itse omaa
jaksamistaan, eikä väsytä itseään liikaa. Vain kokeilemalla pentu oppii
hallitsemaan kehoaan ja harjoittamaan tärkeitä motorisia taitoja

Ei ollenkaan aktiiviliikuntaa ennen 9-10 kk ikää, mieluummin jopa vuoden
ikää (aktiiviliikuntaa ovat esim. agilitytreenit). Kerrostalon rappusissa tai
kodin ”pitkissä rappusissa” (eri kerrosten välillä) ei pennun anneta kulkea
itse ennen 9-10 kk:n ikää, mikäli se on mahdollista estää. Muutamat portaat

ovat ihan ok, ja itse asiassa tekevät koiran motoriikan kehitykselle vain
hyvää.

Kannattaa kuitenkin pyrkiä estämään pennun hyppäämistä esim. sohvalta
tai sängystä alas, ennen kuin ne sinne itsenäisesti osaavat hypätä. Pienet

pennut eivät yleensä osaa hallita alastuloaan ja loukkaantumisen vaara on

hyvin suuri. Opeta lapsia ja vieraitakin pitämään pentua sylissä vain lattialla
istuen, pieni pentu on yllättävän määrätietoinen halutessaan sylistä pois.

Omistajan on myös huolehdittava pennun rauhasta; kun koira on
nukkumassa, niin sen pitää antaa nukkua.

NARTTUKOIRAN KIIMA JA VALERASKAUS
Kennelissä

juoksujen

alkaminen

huomataan

koirien

käyttäytymisen

muuttumisena; koirat ovat muuttuneet ”korvattomiksi”. Ne istuskelevat

mielellään ulkona ja sisälle tuleminen ei ole mieluista. Kutsuja ei oikein

haluttaisi noudattaa, ei ainakaan ensimmäisellä kerralla. Myös lajitoverin

pyllypuolen ja samoin omankin haistelu ja nuoleminen lisääntyy. Nämä

merkit viittaavat siihen, että juoksuaika on tuloillaan. Sitä ei kuitenkaan
voida sanoa, millaisella aikataululla ko. aika on tulossa.
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Jos teidän koirillanne on samanlaisia oireita, seuraile koiraasi tarkemmin kuin

ennen. Juoksuaikaan liittyy myös se asia, että narttu on karkailevaisempi
kuin ennen! Esikiima kestää noin 7-10 päivän ajan.

Esikiiman oireet ovat verinen emätinvuoto, vulvan turpoaminen ja urosten

lisääntynyt kiinnostus narttua kohtaan. Narttu ei kuitenkaan salli astumista.
Kun emätin alkaa olla selvästi turvonnut, paina aamulla ennen koiran

ensimmäistä tarpeiden tekoa vessapaperin palanen emättimen aukon

päälle saadaksesi selville vuodon tarkan alkamispäivän. Paperissa näkyy
verta.

Varsinainen kiima kestää 7-10 päivän ajan. Emätinvuoto muuttuu vaaleaksi

limamaiseksi, vulvan turvotus vähenee ja narttu sallii astumisen. Kiiman
oireissa koirilla on suuri yksilöiden välinen vaihtelu.

Seuraa ja pidä kirjanpitoa siitä, millainen on koirasi juoksuaika, sillä tämä
helpottaa sitten tulevaisuudessa oikean astutusajankohdan määrittelyä.

Ilmoita minulle koirasi juoksuajan alkaminen, ja myös tulevat juoksut,
sekä miten teillä siitä selvittiin.

Juoksujen alkamiseen on syytä

varautua housukaupassa käymällä.

Lemmikkikaupat myyvät nartunsuojia, joita juoksun aikana käyttämällä voit
varjella kotiasi tahriintumiselta. Kun käytät nartulla suojaa, älä naura

koirallesi. Koirat ovat tarkkoja vaistoamaan erilaisia asioita, eikä niistä ole
kiva olla naurun kohteena. Siis kehu ja pidä asiaa aivan normaalina
toimenpiteenä, jotta koirasikin oppisi niin tekemään. Ulkoilujen ajaksi suoja

otetaan pois. Suositeltavin nartunsuoja on pehmeäresorinen housu, sillä
AHT:n herkkä iho voi mennä rikki jos terävät resorit pääsevät sitä
hinkkaamaan.
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Narttukoira saavuttaa sukukypsyyden n. 10 kk ikäisenä, vaikka isohkoja

heittoja puoleen jos toiseenkin esiintyy. Omilla koirillani aikaisimmat juoksut

ovat tulleet 6 kuukauden iässä. Pienten rotujen nartut usein saavuttavatkin

sukukypsyyden jo varsin varhain, paljon isoja rotuja aiemmin. Suurilla roduilla
ensimmäinen kiima saattaa tulla niinkin myöhään kuin puolitoistavuotiaana.

Mutta kuten sanottu, suuriakin vaihteluita rodun sisällä yksilöiden välilläkin
on. Tämän jälkeen narttu tulee säännöllisesti kiimaan koko loppuelämänsä
ajan, joskin vanhalla nartulla kiimaväli pitenee. Narttu voi tulla kantavaksi
vain kiiman aikana, joka toistuu koirasta riippuen 1-3 kertaa vuodessa. Jos

tässä on suurta poikkeavuutta, esim. kiima tulee useamman kerran tai jää
kokonaan tulematta, kyseessä saattaa olla hormonihäiriö

Narttukoiran kiimankierto jakaantuu neljään eri vaiheeseen, ns. esikiimaan,

kiimaan jälkikiimaan ja kiimattomaan vaiheeseen:
ESIKIIMA:
•

Ulkosynnyttimet turpoavat

•

Verinen vuoto alkaa

•

Kesto n. 9 vrk, mutta vaihteluväli voi olla hyvinkin suuri (3-17 vrk)

•

Uroksen kiinnostus narttuun lisääntyy esikiiman lopulla

KIIMA:
•

Turvotus ulkosynnyttimissä vähenee

•

Vuoto vaalenee

•

Kesto n. 9 vrk (vaihtelu 3-21 vrk)

•

Narttu antaa uroksen astua
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Kirkkaan vuodon aikana narttu haluaa paritella, joten varsinkin tällöin on
pidettävä koiraa tarkasti silmällä, mikäli ei halua pentuja syntyvän parin
kuukauden kuluttua. Kiima kestää koirilla yleensä noin 3 viikkoa.
JÄLKIKIIMA:
•

Kesto 7-8 viikkoa

•

Narttu ei enää hyväksy astumista

•

Raskaushormoneja erittyy

•

Loppuu tiineellä nartulla synnytykseen

Jos

koiraa

ei

ole

astutettu,

tämän

vaiheen

aikana

esiintyy

ns.

valeraskausoireita, joiden voimakkuus on yksilökohtaista. Kaikille nartuille ei
tule näkyviä oireita.

VALERASKAUDEN OIREET JA HOITO
Valeraskaus on narttukoiran normaali fysiologinen tila, jossa se uskoo

olevansa tiine ja saavansa pentuja. Nartun äidinvaistot heräävät, ja se
hoitaa kuviteltuja pentujaan. Valeraskaus tulee kiiman jälkeen, 60-70
vuorokautta
aiheuttaa

kestävän

seerumin

keltarauhasvaiheen

prolaktiinipitoisuuden

aikana.

nousu

Valeraskauden

ovulaation

jälkeen.

Prolaktiinipitoisuus on korkeampi, kuin piilevästi valeraskaalla koiralla.
Joillakin nartuilla on voimakkaita valeraskauden oireita, kun taas jotkut
nartut eivät koskaan elämänsä aikana tule valeraskaiksi.
Oireita:
•

Painon nousu ja vatsan turpoaminen

•

Nisien turpoaminen

•

Maidon eritys
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•

Käyttäytymisen
hoivaaminen,

flegmaattisuus

muutokset:

levottomuus,

pesän

rakentaminen,

masentuneisuus,

”pentujen”

aggressiivisuus,

•

Ruokahalun häiriöt: ruokahaluttomuus tai ylensyönti

•

Oksentelu

Oireet vaihtelevat yksilöllisesti.
Hoito: Valeraskaus eli koiran mielestä ”raskaus” saattaa rasittaa koiraa ja

aiheuttaa helposti harmia koiran omistajalle, Koiran valeraskaus voi
sekoittaa

koko

perheen

elämän

ja

silloin

sitä

halutaan

hoitaa.

Valeraskauden hoitoon on olemassa luotettava ja tehokas suun kautta

annettava lääke, joka estää prolaktiinin eritystä. Sterilisaatiota ei tarvita.
Kysy hoidosta omalta eläinlääkäriltäsi.

Omilla koirillani ei minkäänlaisia mainittavia oireita ole ollut.

UROSKOIRAN SUKUKYPSYYS
Uroksilla kivekset voivat olla laskeutuneina kivespusseihin jo luovutusiässä, tai
ensimmäiseen rokotukseen mennessä, mutta viimeistään noin vuoden

ikään mennessä. Seuraile uroskoirasi kivestilannetta, ja ilmoita siitä
kasvattajallesi.

Uros

on

fyysisesti

sukukypsä

heti,

kun

se

hoksaa

astumispuuhien jujun. Ole siis varovainen, alle vuoden vanhoja uroksia on
tullut isäksi.
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AHT:LLA TAVATTUJA PERINNÖLLISIÄ SAIRAUKSIA
(TUNNETTUJA GENEETTISIÄ ONGELMIA ROTTATERRIEREILLÄ, KARVALLINEN JA
KARVATON MUUNNOS)

On joitain geneettisiä ongelmia, jotka ovat vaivanneet koiramaailmaa
useita vuosia. Valitettavasti kaikilla koirarodulla on omat (tai samat)

ongelmansa. Ongelmien laajuus riippuu siitä(kin), kuinka luotettavasti
kasvattajat testaavat koiriaan, ja kuinka totuudenmukaisesti raportoivat

tulokset julkisuuteen. Testaaminen on vasta alkutaipalleellaan, tilastoja ei
juurikaan ole. Niin kuin muidenkin rotujen kanssa, kasvattajat päättävät
mitä testejä he haluavat teettää käyttämistään siitoslinjoista.

Jotkut testit voivat olla hyvinkin arvokkaita, mutta on silmien sulkemista
sanoa, että tämä rotu tai käytetyt jalostuslinjat eivät olisi ollenkaan
sairauksille alttiita, tai että kaikki voitava olisi tehty rodunjalostuksen, ja siinä
esiintyvien sairauksien poiskitkemisessä. Hyvällä tiellä kuitenkin ollaan, ja

suunta on oikea. Ohessa on lista AHT-koirilla tavatuista sairauksista (joitakin

sairauksia on tavattu vain kerran jossain päin maailmaa, ei välttämättä
Suomessa):

Purentavirheet
Sikaripunkki

Epilepsia / epileptiset kohtaukset
–

Nuorilla

koirilla, Immune

aiheuttaa syyhyä, voi muodostua Anemia
vakavaksi ongelmaksi
Legg-Calvé-Perthesin
Reisiluun

pään

kehityshäiriö,
litistyy,

jossa

oireena

lonkkakivut

Mediated
–

hemolyyttinen anemia

tauti

–

osteokondroosi;
reisiluun

ontuminen

pää
ja

Lonkkaniveldysplasia
lonkkanivelen

Hemolytic

Autoimmuuni

kehityshäiriö,

–

jossa

lonkkamalja ja reisiluun pää eivät
sovi täydellisesti yhteen
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Patellar

luxation

sijoiltaan meno
Maksashuntti

–

Polvilumpion

–

Yleensä

synnynnäinen maksasairaus
Kuurous

Raajojen epämuodostumia
Allergioita
Diabetes

Blue Dog disease / Colour mutant
alopecia

–

Eräs

dysplasian muoto

follikulaarisen Sydämen sivuääniä

Von Willebransin tauti – Periytyvä
verenvuototauti

Kilpirauhasen vajaatoiminta

Kitalaki - huulihalkio
Erilaiset kasvaimet

Yleisesti ottaen Amerikankarvatonterrieri on onnellinen, terve ja pitkäikäinen
pieni koira. AHT:t ovat leikkimielisiä, eläväisiä ja seuraa rakastavia koiria. Ne
erottuvat ja loistavat kaikissa harrasteissa, mihin osallistuvat.
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6. KÄYTÖS
PENNUN KÄYTTÄYTYMINEN

Pennun kasvattaminen miellyttäväksi perheenjäseneksi on helppoa, jos

tietää oikean ajan, milloin pentu on tarpeeksi kypsä omaksumaan kullekin
ikäkaudelle kuuluvat opetukset. Ennen Helga Eichelbergin esitystä ei ole

ollut saatavissa minkäänlaista tietoa pennun erilaisista kehityskausista, joten

tähän asti on koiranomistajan ollut pakko turvautua vaistoonsa ja niinpä
kasvatuksen tuloksia on ollut hyvistä täysin pilattuihin, riippuen kasvattajan

taidoista. Pentu siirtyy kasvattajalta uuteen kotiinsa aikaisintaan 7 viikon
ikäisenä, mutta seuraavassa aloitetaan koiran kehityksen kuvaaminen jo
syntymästä.

IKÄ 0-3 VIIKKOA
Tämän ajanjakson tarkoituksena on, että vastasyntyneestä kehittyy tänä

aikana mahdollisimman vastustuskykyinen ja voimakas. Niinpä terveellä
pennulla

onkin

vain

kaksi

päämäärää

mielessään:

syöminen

ja

nukkuminen. Näistä toimista sitä ei voi ohjata pois mikään, koska sen silmät
ja korvat ovat lähes kiinni, niinpä eivät mitkään ulkoiset ärsykkeen pysty sitä
häiritsemään.

IKÄ 4-7 VIIKKOA
Tässä vaiheessa alkaa leimautuminen, mikä tarkoittaa, että tässä vaiheessa

opitut asiat jäävät mieleen koko elämän ajaksi, kuten esimerkiksi
ruokatottumukset. Ruokailutottumuksia tärkeämpää on toki tässä vaiheessa

leimautuminen ihmiseen, jolloin se on saatava tuntea ja haistaa ihmisen
läheisyys.
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IKÄ 8-12 VIIKKOA
Tässä vaiheessa pentu on yleensä jo muuttanut kasvattajan luota tulevaan
laumaansa (perhe). Pentu elää oppimiskyvyn kautta, jolloin se nopeasti
oppii sisäsiisteyden ja perheen tavat. Tällä ajanjaksolla tapahtuneet
kasvatusvirheet voivat pilata pennun loppuiäkseen.

Trumbler -niminen tutkija on todennut villikoiria (dingoja) tutkiessaan, että

pennuilla oli 8 viikon ikäänsä asti täysi vapaus hullutella laumassa mielensä
mukaan, eivätkä vanhemmat käyttäneet pentuihin mitään vakavia
kasvatustoimenpiteitä.

Tätä

tietoa

voidaan

soveltaa

myöskin

koiranpentuihin siten, ettei varsinaista kasvatusta aloitettaisi ennen 8 viikon
ikään, koska pennut eivät tässä vaiheessa ole vielä kypsiä siihen. Niiden on
voimistuttava leikkiessään, opittava
itsevarmuutta,

ja

lajitovereihinsakin.

rauhassa

hallitsemaan liikkeensä,

leimauduttava

ihmisiin

ja

saatava

mikseipä

8 viikon ikäiselle pennulle voi jo ruveta antamaan leikkimielisiä opetuksia,

koska pentu on tällöin hyvin oppimishaluinen. Opetusleikillä koiranomistaja

saavuttaa suuria tuloksia, mutta pakkotoimenpiteillä ja ankaruudella
vedetään vain vesiperää, ja pennusta tulee helposti syyllisyydentuntuinen
ryömijä,

koska

epävarmaksi.

jokainen

voimat

ylittävä

vaatimus

tekee

pennun

Tässä vaiheessa pentu oppii helposti kytkettynä kulkemiseen ja oppii

ymmärtämään yksinkertaisia käskyjä, kuten ”ISTU” ja ”PAIKKA” sekä
hyväksymissanan ”HYVÄ” ja kieltosanan ”EI” jos pentu ei tässä vaiheessa

tottele esim. noutamiskäskyä, ei sitä saa rangaista, vaan sen sijaan
keskeyttää leikki ja yrittää kärsivällisesti seuraavana päivänä uudelleen,
kunnes

tuloksia

saavutetaan.

Saavutukset

palkitaan

makupalalla, mikä kannustaa pentua yrittämään parhaansa.

hyväilyllä

ja
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Väärinkäsitysten välttämiseksi on vielä syytä korostaa, että 8-12 viikon

ikäinen pentu voi tosin oppia melkein mitä tahansa, mutta näin nuorelle
pennulle ei missään tapauksessa saa aloittaa tässä vaiheessa kovaa

käyttökoirakoulutusta. Kaiken oppimisen täytyy tässä vaiheessa olla
hauskaa ja leikkimielistä.

Tämän perheeseen sopeutumisen aikana on syytä opettaa pennulle

erittäin selkeästi ja ennen kaikkiaan johdonmukaisesti, että on asioita, joita

se ei saa tehdä. Jos se tekee kiellettyä useiden kieltojenkin jälkeen, sitä

täytyy komentaa. Rangaistuksen tulee kuitenkin aina olla kohtuullinen, toisin

sanoen kova sana. Rangaistus ei saa koskaan muuttua harkitsemattomaksi

pieksemiseksi. On muistettava, että kieltojen tehokas opettaminen tuottaa
tuloksia ainoastaan silloin, kun pentu yllätetään itse teosta. Ei ole mitään

mieltä rangaista esim. kengän repimisestä, kun pentu on tehnyt sen yksin

ollessaan. Korostettakoon vielä, että koko elämänsä aikana ei pentu opi

yhtä nopeasti, ja mielellään, kuin 3-4 kuukauden iässä. Siispä tämä aika olisi
käytettävä mielekkäästi leikkiessään oppimiseen ja näin saadaan perusta,
jolle on helppo rakentaa.
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IKÄ 3-6 KUUKAUTTA
Arvojärjestyksen muotoutumisvaihe alkaa tässä iässä, jolloin nuoret koirat

ovat erittäin auliita alistumaan. Ne tunnustavat auktoriteetin nyt kaikkien

varauksettomimmin, ja ovat aivan erityisen valmiita yhteistyöhön perheensä

kanssa. Kaikki yhteinen toiminta yhteisössä tuottaa niille iloa ja antaa niille
lisää

itsevarmuutta.

Nyt

on

hyvä

aika

tuottaa

esim.

harjoittelu

taipumuskoetta ja jäljestämiskokeita varten. Pennun mielestä on hauska

opetella yhdessä ”laumanjohtajan” (koiran kouluttaja tai ohjaaja) kanssa

oikeata jäljestämistä, hakua tai uintia. Onnistuneiden suoritusten jälkeen on
luonnollisesti kiitoksen ja palkitsemisen aika.
IKÄ 7-9 KUUKAUTTA
Tälle

kaudelle

on

tyypillistä

täydellinen

tasapainottomuus

ja

tottelemattomuus. Omistajasta tuntuu kuin kaikki hyvät opetukset olisivat
menneet aivan hukkaan. Omistajan ei kuitenkaan kannata vaipua
epätoivoon, sillä tämä ”kauhukakara” kausi menee pian ohi ja voidaan

vain todeta, ettei aikaisemmin annettu opetus suinkaan ollut turhaa.
Tämän vaikean välivaiheen aikana, jolloin pentu siirtyy lapsuudesta
aikuisuuteen, sen pyrkimyksenä on luoda itselleen asema yhteisössä ja

niinpä on odotettavissakin, että nuori voimakas koira ryhtyy valtataisteluun
saavuttaakseen laumanjohtajan aseman. Koiranomistajan on ehdottomasti

noustava kasvattinsa tarkoituksellista kapinaa vastaan määrätietoisin
ottein, mikäli hän haluaa jäädä lopullisesti koiransa kunnioitetuksi johtajaksi.

Näin määrätään kertaheitolla ”keinolaumassa” vallitsevat suhteet eikä

koirasta tule ryömivää nöyristelijää, vaan päinvastoin itsevarma lauman
jäsen,

joka

tarkkaan

tietää

paikkansa

arvojärjestyksessä

vapaaehtoisesti ja mielellään tunnustetun johtajan tahtoon.

ja

alistuu
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IKÄ 1 VUOTTA
Vasta

n.

1

vuoden

ikäiseltä

koiralta

voidaan

odottaa

tiettyjä

käyttäytymismuotoja, jotka ovat tyypillisiä täysi-ikäiselle koiralle, ja voidaan

katsoa varsinaisen kasvatustyön tässä vaiheessa päättyneen. Edellä
kerrotun johdosta voidaan nyt päätellä, mitä nuori koira missäkin

kehitysvaiheessaan meiltä odottaa ja mitä me voimme siltä kulloinkin
vaatia,

mikä

suuresti

helpottaa

sopusointuisen yhteisön syntymistä.

sopeutumista

toinen

toisiinsa

ja

SOSIAALISTAMINEN
Kuten

pentua

jo

ulkoiluttaa

aiemmin

oli

kannattaa
heti

puhetta,

alkaa

pikkupennusta

alkaen. Silloin, kun pentu ei vielä
kulje kunnolla hihnassa, kannattaa
sitä

kanniskella

rautatieasemilla
kulkuvälineissä.

ostoskeskuksissa,
ja

erilaisissa
Koiran

sosiaalistamista tulee jatkaa sen koko eliniän ajan, mutta varsinkin koiran
ensimmäisenä vuonna tehdyllä aktiivisella sosiaalistamisella on iso vaikutus
koko koiran loppu elämän ajan.

Sosiaalistamistilanteissa tulee pitää tarkasti varansa, että koira saa niistä

aina mahdollisimman POSITIIVISEN kokemuksen. Koiraa ei siis kannata
väkisin mennä työntämään kohti uutta tuttavuutta: ihmistä, toista koiraa,
pölynimuria jne. Koiran tulee antaa itse kävellä kohti uutta ja ihmeellistä.
Pelkoa ei kannata palkita ja surkuttelut pois! Koira aistii aina omistajansa
epävarmuuden ja pelon, ja se olotila tarttuu myös koiraan.
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Huono kokemus toimii täysin päinvastaiseen suuntaan – varsinkin jos

omistaja vielä huomaamattaan palkkaa (antamalla huomiota) koiran

epävarmuuden tilassa. Palkitse koira positiivisesta rohkeudesta! Älä koskaan
voivottele / säälittele säikähdystä.

Kennelpiireistä ja koiraseuroista saa tietoa pentu- ja koirakursseista. Kurssit
ovat oivia sosiaalistamispaikkoja, ja sieltä saa paljon käyttökelpoisia,

hyödyllisiä vinkkejä omistajalle koiran opettamisessa ja kouluttamisessa.
Siellä tapaa myös uusia tuttavuuksia ja näkee erilaisia koirapersoonia.

RAUHOITTAVAT SIGNAALIT
Ihmiset käyttävät kommunikoidessaan ensisijaisesti ääntään – puhetta.
Koirilla taas äänenkäyttö on hyvin pieni osa viestintää. Toki kommunikointiin

kuuluvat myös erilaiset ääntelyt, mutta koirien kieli koostuu lähinnä
ruumiinkielestä. Tähän taas kuuluvat erilaiset kehon- ja hännänasennot,
naamanilmeet ja moninaiset liikehdinnät ja liikekuviot.

Koirat – laumaeläiminä – käyttävät lauman koossapysymiseen useita
signaaleja. Tärkeimpinä voisi mainita ns. välimatkaa lisäävät signaalit
(murina, irvistely, hampaiden näyttäminen, haukkuminen, hyökkääminen

jne.) ja rauhoittavat signaalit. Näistä kahdesta jälkimmäiset ovat paljon
moninaisemmat, vähemmän tunnetut ja taatusti mielenkiintoisemmat.

Lisäksi voi huomata, että koirat käyttävät rauhoittavia signaaleja paljon
useammin – lähes kokoajan. Näillä signaaleilla koira pyrkii ratkaisemaan
ristiriitatilanteita,

rauhoittamalla

niin

itseään,

muita

koiria

kuin

omistajaansakin. Myös ihminen voi käyttää näitä signaaleja tilanteen

rauhoittamiseen ja näin oppia ”puhumaan koiraa”. Omistajan ja koiran
suhde paranee ja koiran puolinen luottamus kasvaa. Rauhoittavien
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signaalien (osoitetaan ystävälliset aikeet) avulla on hyvin helppo saada
koko koiran eliniän kestävä luottamus.

Norjalainen koirankouluttaja Turid Rugaas on tehnyt vaikuttavan urakan

tarkkailemalla koiria. Hän on kirjannut ylös yli kolmekymmentä rauhoittavaa
signaalia ja kirjoittanut suomeksikin käännetyn kirjan asian tiimoilta.
Seuraavaksi esittelen lyhyesti muutamia yleisiä rauhoittavia signaaleja.
PÄÄN KÄÄNTÄMINEN
Signaali voi olla nopea pään heilautus sivulle, mutta useimmiten koira pitää

päätään sivulle käännettynä kauemmin. Koirat käyttävät tätä signaalia
hyvin usein rauhoittaakseen uhkaavaksi käyvää tilannetta. Signaali ei ole
kaikkein voimakkaimmasta päästä, mutta rauhoittaa tilanteen ja on
suhteellisen helppo käyttää. Jos tilanne on liian ahdas, voi pelkkä katseen
kääntäminenkin pelastaa tilanteen.
KATSEEN KÄÄNTÄMINEN
Koiran kielessä suoraan silmiin tuijottaminen on haaste ja uhkaus. Siksi niin
tärkeäksi puhuttu katsekontakti on koiralle usein vaikea, mutta ei mahdoton

opetettava. Mieluummin koira katsoo uhkaajansa ohi, minkä kouluttaja
usein

katsoo

tuittupäisyydeksi,

vaikka

koira

yrittää

vain

rauhoitella

tuijottajaansa. AHT:lle kannattaa pienestä pitäen opettaa katsekontakti.
SILMIEN RÄPÄYTTÄMINEN

Hyvin pieni signaali, mutta voi saada ihmeitä aikaan. Kyse on joko
nopeasta silmien räpäyttämisestä tai selvästä silmien vuoroittaisesta
sulkemisesta ja aukaisemisesta.
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SELÄN / KYLJEN KÄÄNTÄMINEN
Koira kääntää ristiriitaisessa tilanteessa ensin kylkensä. Jos rauhoittava

signaali ei toimi, jatketaan kääntymistä siten että viimein selkä on toista
kohti. Signaalia pääsee käytännössä toteuttamaan esimerkiksi kotiin

tullessa. Koira hyppii onnesta villinä omistajaansa kohden: ”Sinä palasit!
Vihdoin!” Omistaja kääntää selkänsä rauhoittaakseen innokasta hyppijää –
usein hyppiminen loppuu lyhyeen.
KUONON NUOLAISU / LIPAISU
Koirat käyttävät tätä signaalia hyvin usein, lähinnä rauhoittaakseen itseään
ja omaa kiihtynyttä olotilaansa, esim. silloin kuin täytyy osata odottaa

rauhassa ja katsoa silmiin – pyytää lupaa (päästä ulos, irti, päästä sisään

tms.). Tämä signaali on usein vaikea havaita, sillä kyseessä on yleensä hyvin
nopea lipaisu.

PAIKALLEEN JÄHMETTYMINEN
Muita rauhoittaakseen koira voi

jähmettyä täysin liikkumattomaksi.
Koira

voi

olla

missä

tahansa

asennossa ja täysin passiivisena.
Usein toisensa kohtaavat urokset
käyttävät

tätä

välttääkseen tappelun.

signaalia

HIDASTELU
Nopeat liikkeet ovat koiran näkökulmasta uhkaavia, mutta hitaat liikkeet

taas rauhoittavat. Joskus vauhti vain hidastuu hieman, joskus liike taas voi
pysähtyä kokonaan koiran jähmettyessä paikalleen. Tällaista käytöstä
huomaa koirassaan varsinkin luokse tulossa. Mitä käskevämmin tai
ärtyisämmin koira kutsutaan, sitä hitaammin se tulee.
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HAISTELU
Koira

yksinkertaisesti

vain

rupeaa

haistelemaan

maata

suurella

mielenkiinnolla, vaikka todellisuudessa maassa ei ole mitään erikoista vaan
koira yrittää rauhoittaa ristiriitaisen tilanteen.

Luokse tulossa haistelu-signaali yhdistyy usein hidasteluun. Ihmisellä tämän

signaalin korvaa maan kaivelu. Tämäkin helpottaa innostavaa tilannetta.
Kun omistaja kyyristyy maan puoleen ja rupeaa hajamielisesti sitä

kaivelemaan, rupeaa koira miettimään omaa käytöstään - riekkuminen
loppuu ja usein koira tulee kanssasi katselemaan mitä maassa on
(uteliaisuutta?).

MUIDEN VÄLIIN ASETTUMINEN
Halattaessa voi koira usein tulla ihmisten väliin. Tällä vältetään usein
tappelu. Kolmas koira (tai omistaja) menee uhkailevien koirien väliin

lievittämään tilannetta. Väliin asettuminen on hyvin tehokas signaali eikä
kukaan koira voi tajuta tätä väärin.

KORVAAVA TOIMINTA
Koira keksii muuta tekemistä eli on tekevinään jotain tai on kiinnostunut
jostain vaikka todellisuudessa lähellä on vältettävä ihminen tai toinen koira.

Myös muita rauhoittavia signaaleja voi löytyä koiran pohjattomasta

elevarastosta. Havainnot ovat hyvin arvokkaita ja ovat usein perustana
uusille

havainnoille

ja

auttavat

ihmistä

yhä

eteenpäin

koiransa

ymmärtämisessä. Rugaasin neuvona: Tarkkailkaa koirianne, havainnoikaa

uutta ja oppikaa ymmärtämään! Harjoitus tekee tässäkin asiassa mestarin.
Tarkkaile, revi jostain aikaa ja katsele. Signaalit ovat usein hyvin lyhyitä,
mutta koira käyttää näitä lähes kokoajan.
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Tarkkailun kautta opettelemme, ja myös opimme ymmärtämään ja
viestimään

koiralle

myös

ymmärtävämme.

Voimme

kommunikoida

paremmin koiriemme kanssa kouluttaessamme, tai vain viettäessämme
niiden kanssa aikaa, jolloin pystymme myös kohtelemaan niitä oikein.
Vältämme

ristiriidat

ja

pyrimme

estämään

että

koiristamme

tulee

pelokkaita, epävarmoja, aggressiivisia ja stressaantuneita. Pystymme myös

ehkäisemään vaarallisia tilanteita ja loukkaantumisia sekä vältymme
itseään puolustavan koiran puremilta.

Liika tottelevaisuuden vaatiminen ja kontrolli on tuhonnut monen koiran

kielitaidon. Koiria rangaistaan siitä, että ne käyttävät luontaista kykyään
rauhoittaa ympäristöään. Mutta onneksi koirat voivat myös kannustuksen;

kehumisen ja palkitsemisen kautta oppia käyttämään signaaleja uudelleen,
enemmän, useammin tai selvemmin, riippuen ympäristön vaatimuksista.

Myös muitten kielitaitoisten varmojen koirien tapaaminen auttaa koiraa

eteenpäin kielen saloihin. Rugaasin mukaan on huimaa ja uskomatonta
kun koira oppii käyttämään kieltään uudelleen.
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Ensimmäinen

rauhoittava

signaali

jota

koiranpennut

käyttävät

jo

muutamien tuntien ikäisinä, tai viimeistään parin päivän ikäisinä, on
haukottelu.

Luovutusiässä

(n.

seitsemän

kahdeksan

viikon

koiranpennut hallitsevat jo suurimman osan kielestään.

ikäisinä)

Tärkeää on pitää tätä kielitaitoa yllä, antaa pennun tutustua erilaisiin,
erirotuisiin, -kokoisiin, -värisiin ja –tyyppisiin koiriin. Näin koira alkaa ymmärtää
lajitovereitaan

yhä

paremmin

ja

paremmin,

eivätkä

pitkäkarvaiset,

ruttunaamaiset, lyhytkuonoiset tms. koirat aiheuta hämmennystä tai

ymmärtämättömyyttä. Sosiaalistamisesta puhuminen ei siis ole täysin
huuhaata,

vaan

sosiaalistetun

hyvin

pennun

tärkeä

kanssa

oppitunti

elo

sujuu

huolettomammin, eikä ristiriitatilanteita synny.
Pennun

koulutuksessa

tulisi

ottaa

mallia

jokaiselle

pennulle.

koira

susi

paljon

Hyvin

vaivattomammin

tai

ja

emoista

–

kärsivällisempää ja lempeämpää emoa saa hakea. Ihmisen pitäisi siis olla
kärsivällinen, ystävällinen ja huolehtiva VANHEMPI – unohda johtajuus!

Koiran kasvatuksessa pitää olla lempeä mutta luja, jos koiraa rangaistaan
jatkuvasti

ymmärtämättä

koiran

esittämiä

rauhoittavia

signaaleja,

käyttäytymisketju rakentuu seuraavasti. Koiraa rangaistaan – koira käyttää
rauhoittavia signaaleja, jotta omistaja käyttäytyisi ystävällisesti – signaalit

eivät mene perille l. omistaja raivoaa yhä – koira lakkaa lopulta
käyttämästä

signaaleja.

Loppujen

lopuksi

ainoa

käytetty

kieli

jota

ymmärretään, on väkivalta, josta taas seuraa stressitason nousua ja
epävarmuutta mikä taas johtaa koiran aggressiiviseen käytökseen.

Rauhoittavien signaalien ymmärtäminen auttaa ymmärtämään koiria.

Yleensä ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota koiran tunteista kertoviin

välimatkaa lisääviin (uhkaaviin) signaaleihin, kun paljon oleellisempaa olisi
pyrkiä lukemaan rauhoittavia signaaleja.
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Uhkaavat signaalit ovat periaatteessa rauhoittavien signaalien vastakohta.
Uhkaavien signaalien tarkoituksena on lisätä välimatkaa, saada toinen
vetäytymään

tai

poistumaan

paikalta.

Rauhoittavien

signaalien

tarkoituksena taas on rauhoittaa tilanne ja välttää ristiriitoja. Palauttaa

rauha tai lieventää pelkoa, stressiä, vihaisuutta tai muuta ristiriitaan
johtavaa asiaa. Joissain tapauksissa voisi myös sanoa, että rauhoittavat

signaalit ovat välimatkaa lyhentäviä. Kun vieraat koirat kohtaavat he
rauhoittavien

signaalien

avulla

kertovat

ystävällisistä

aikeistaan

ja

vaarattomuudestaan. Joskus tilanne voi johtaa ystävystymiseen kuten aran,

pelkäävän, aggressiivisen tms. koiran ja rauhoittavia signaaleja käyttävän,
osaavan ja ymmärtävän ihmisen välillä.

Lopeta siis turhanaikainen koiran uhkaileminen – et saavuta sillä mitään

(muuta kuin ehkä stressintilan puolustautuvalle koiralle, ja myöhemmässä
vaiheessa aggressiivisesti käyttäytyvän koiran). Rauhoittavia signaaleja
pystyt käyttämään itsekin ja niiden myötä ymmärrätte koirasi kanssa
toisianne paremmin, suhteenne paranee, pääsette lähemmäs toisianne ja

lisäksi jäät koukkuun koirasi käytöksen tarkkailuun. Suhde koiraasi muuttuu
varmasti!

KOIRAN ITSETUNTO JA SEN KEHITTÄMINEN
Hyvän itsetunnon omaava koira ei ole sama kuin "röyhkeä koira", joka

käyttää itsevarmuuttaan negatiivisiin tunteenilmauksiin joko ihmisten tai
toisten koirien tyrannisoimiseksi. Itsevarman koiran on helppo elää itsensä ja
ympäristönsä kanssa tasapainossa.

Itsetunto ja sen kautta rakentuva terve itsevarmuus näkyy kaikessa

toiminnassa läpi koiran koko elämän. Varma koira hallitsee itsensä myös
hieman kyseenalaisissa, pelottavissa ja vaarallisiksi kokemissaan tilanteissa.

Epävarma koira sen sijaan ajautuu toistuvasti vaikeuksiin, joissa sen täytyy
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erilaisin sijaistoiminnoin helpottaa oloaan. Yhtäkaikki, epävarman koiran

elämä on tasapainottelua pienemmän ja suuremman stressin välillä ja
tällainen elämä kuluttaa koiraa tarpeettoman voimakkaasti. Siksi meidän
koiranohjaajien

ja

kouluttajien

tulisi

pyrkiä

vaikuttamaan

jo

koiran

nuoruudessa muodostuvaan itsevarmuuteen sitä positiivisesti ja rakentavasti
kehittäen.

PENNUSTA NUORUKAISEKSI; kasvun lähtökohdat ja olosuhteet
Pentu on syntymästään lähtien altis ympäristön vaikutuksille. Eri ikäkausina
sen

saamat

positiiviset

ja

negatiiviset

tuntemukset

painuvat

eri

voimakkuuksilla vaikuttamaan joko lähes merkityksettömästi tai jopa erittäin
voimakkaasti sen luonteen muovautumiseen.

Dosentti Kai Pelkonen kertoi SuKoKa:n "Koiran käyttäytyminen kasvattajan
näkökulmasta"

-luennollaan

iän

merkityksestä

shokkivaikutukseen

seuraavaa: "6-8-viikkoinen on herkimmillään ulkoisten stressivaikutusten ja
psyykkisten traumojen suhteen. 5-viikkoisena saatu negatiivinen shokki ei

vaikuta lähestymiseen myöhemmin, kun taas juuri 8-9-viikkoisella pennulla
shokki jää vaikuttamaan ja siirtyy kestomuistiin. Taas 12-13-viikkoinen on jo
ohittanut tämän kehitysvaiheen, eikä saatu negatiivinen shokki vaikuta

merkittävästi myöhemmällä iällä." (kirjoittaja Jutta Tschokkinen, julkaistu
Borderi 1/2000-lehdessä).

Pentuajan kokemusten merkitys siis lienee suurempi, kuin mitä aikaisemmin
on uskottu. On myös selvä tosiasia, että myöhemmälläkin iällä saadaan
voimakkailla

negatiivisilla

shokeilla

luonteeltaan pehmeille koirille.

aikaan

pysyviä

käytöshäiriöitä

TUHON AVAIMET
Epälooginen pakotteiden käyttö koulutuksessa, samoin kuin koiran kannalta
sietämättömän voimakkaan paineen luominen ovat arveluttavia keinoja,
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jotka taitamattomissa käsissä aiheuttavat koiralle enemmän pysyviä
psyykkisiä

vaurioita

omaksuttavaa asiaa.

kuin

mitä

niillä

on

mahdollista

edesauttaa

Jokainen onnistumiseen päätyvä suoritus kasvattaa koiran itseluottamusta.
Koira toimii varmasti kun se voi luottaa itseensä ja kykyihinsä selvitä. Tätä
pohjaa vasten voisi helposti kuvitella että epäonnistumiseen päättyvä

suoritus horjuttaisi koiran itsetuntoa, mutta niin ei välttämättä ole. Sen sijaan
toiminnan keskeyttäminen, ilman että suodaan koiralle mahdollisuutta
pyrkiä

mihinkään

ratkaisuun,

rapistaa

koiraan

välittyvä

tyytymättömyys

sen

uskoa

selviytymisen

mahdollisuuteen. Keskeytetyt suoritukset ja niiden johdosta ohjaajasta
tuleviinkin tehtäviin.

tappavat

tehokkaasti

motivaation

Epäonnistunut suoritus on aina seurausta liian vaikeasta ja/tai huonosti

suunnitellusta harjoituksesta. Tällaisen harjoituksen keskeyttäminen ilman
helpotutettua ja koiralle ratkaistavissa olevaa tehtävää on yksi suurimpia
koulutusvirheitä.

LUONNEANALYYSIÄ
Ennen

tapakasvatuksen

ja

koulutuksen

aloittamista

tulisi

pyrkiä

mahdollisimman totuudenmukaisesti päättelemään koirassa esiin tulleita ja
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kehityksen alla olevia luonteenpiirteitä. Luonteen vahvuuksia kannattaa

ruokkia ja mahdollisia heikkouksia kompensoida näiden vahvempien osaalueiden hyödyntämisellä.

Jo luovutusikäisestä koirasta voimme havainnoida yllättävän paljon.

Elämään epäröivästi (aggressiivisesti, arasti, väistävästi) suhtautuva pentu
kaipaa erityisen paljon tukea ihmiseltä, se tarvitsee ns. varahermot, jotka
kannattelevat koiraa yli kaiken sen paineen, joka menisi luontaisen
kapasiteetin yli.

Pennun valinnassa kannattaa huolellisesti harkita, millaiseen luonnetyyppiin
omat voimavarat ja osaaminen riittävät. Huomattavan terävä (toisin
sanoen

uhkaan

aggressiivisesti

reagoiva)

tai

arka

koira

voi

olla

haasteellinen, ja tarjota koulutuksellisia mahdollisuuksia, tosin huomattavasti
suuremmalla

työllä

kuin

avoin,

hyvähermoinen

ja

taistelutahtoinen

lajikumppaninsa. Itsevarma koira luo omistajalleen myös haasteita; kuinka

motivoida työskentelemään koira, joka on perijuurin tyytyväinen itseensä ja

elämäänsä eikä siksi kaipaa ohjaajansa hyväksyntää niin suuressa määrin
kuin ohjaajaansa tukeutuvampi lajitoverinsa
OLETKO VARMA? VARMASTIKO?
Onnellisen koiran perusoikeuksiin kuuluu saada elää elämäänsä loogisen ja
käytökseltään varman ihmisen kumppanina.

Epävarmuus on ainakin osittain ihmisestä koiraan tarttuva (hankittu) huono

ominaisuus, joka valitettavasti ruokkii itse itseään. Koirassa esiin tuleva
epävarmuus aiheuttaa ohjaajassa epävarmuutta, johon koira reagoi

lisääntyvällä epävarmuudella jne. Ohjaaja siis jättää tukematta koiraansa
tilanteessa, jossa se eniten tarvitsisi apua ja jopa ihmisen fyysistä läheisyyttä.

Tarvittavan tuen puute esiintyy koirassa sijaistoimintoina, esim. väistämisenä,
aggressiona tai jopa lamaantumisena.
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Näin

menetellen

koiralle

on

luotu

ns.

toisenlainen

tapa

käsitellä

epävarmuutta. Tästä henkisestä kuormittumisesta on vain pieni askel siihen,
että ohjaaja alkaa kokea tämän uuden sijaiskäytöksen ongelmana, eikä
enää

tee

huomioita

varsinaista syytä.

koskien

alkuperäistä

oireiden

aiheuttajaa,

eli

Perusongelmille, eli epävarmuudelle ja tuen puutteelle on nyt kehitetty uusi
ongelma, jonka ratkomiseen takerrutaan. Aletaan työstää puhtaasti
seurauksia, ja unohdetaan syy.

Niin kauan kuin omistajan ja koiran välillä on keskinäisiä konflikteja, ilmenee
näitä "toisen tason" käytöshäiriöitä mitä moninaisimmissa koulutustilanteissa.

Tyypillisiä, pohjimmiltaan epävarmuuteen liittyviä kerrannaisongelmia ovat
mm.

koiran

käsiteltävyysvaikeudet

omistajan

läsnä

ollessa

(luokse

päästävyys), uskallus pysytellä maalimiehen läheisyydessä (henkilöhaku) ja
uusiin asioihin tutustuminen ohjaajan läsnä ollessa (mm. luonnetestin
kelkkakoe).

Olemalla reilu ohjaaja saat toimia reilun koiran kanssa! Mitä teetkin, tee se
reippaasti ja itsevarmasti. Ole koirasi luottamuksen arvoinen ja aloita
korjaaminen aina pääsääntöisesti omasta käytöksestäsi.
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OHJAAJAN MERKITYS
Terveellä tavalla itsevarma ohjaaja kykenee kehittymään koiranohjaajana,

mikäli hän uskaltaa nähdä ja myöntää toimintansa vajaavaisuudet.

Heikomman itsetunnon omaavan ohjaajan tulisi tietoisesti pyrkiä tähän

samaan, vaikka prosessi on hänelle jo luonteenomaisestikin kertaluokkaa
vaativampi. Koirakon pienet edistysaskeleet kuitenkin kannustavat niin
ohjaajaa kuin koiraakin kohti suurempaa itsevarmuutta.

Myönteinen askel muutoksen tielle on otettu, kun omistaja kykenee

kääntämään katseen koirasta takaisin itseensä ja tunnistaa koirassaan

asuvan epävarmuuden sisällään. Ohjaaja viestittää koiralleen juuri niitä
tuntemuksia, joita itse kokee, ja koira reagoi näihin. Koiran toiminnassa on
siis mahdollista nähdä oman toimintansa puutteet.

On kohtuullisen helppo ylittää aita sen matalimmasta kohdasta ja etsiä
toistuvasti

vikaa

ns.

saalistusvietittömästä

tai

taistelutahdottomasta,

huonohermoisesta, terävästä tai epäavoimesta koirasta. Sen sijaan osoittaa
rohkeutta myöntää itselleen oma rajoittuneisuutensa kouluttajana ja

todeta että koira ei edisty pääosin siksi, että ohjaaja seisoo kehityksen
esteenä.

Varsinaisesti luonteeltaan ns. käyttökelvottomia koiria ei juurikaan ole,
koiranlukutaidottomia ohjaajia sitä vastoin löytyy yllin kyllin.

Hyvä kouluttaja kehittää koiransa vahvuuksia, huono takertuu vähäisiinkin

heikkouksiin ja tekee niistä kestoselityksiä koulutuksellisille epäonnistumisille.
Rakentava muutos lähtee ohjaajasta itsestään. Koulutuksen loogisuuden
kannalta meillä jokaisella on kehittämisen varaa. Kun olet koiran

näkökulmasta katsottuna reilusti toimiva ihminen ja koulutustapasi on
johdonmukainen, olet oikeilla jäljillä. Ja koska päämäärä ei ole useinkaan

ole tärkeämpi kuin matkan oivallukset, voi olla ettei oman toimintasi
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tarkistuksen

korjattavaa.

jälkeen

koiraasi

jää

kovinkaan

paljoa

koulutuksellista

REAGOIMINEN VAI YLIREAGOIMINEN
Koiraa kouluttaessasi ole aidosti varma itsestäsi. Varmuus on ominaisuus,

jota et voi teeskennellä, vaikka voit toki opetella mahdollisimman
rauhallisen suhtautumisen yllättävien tilanteiden varalta. On ainakin osittain
oma valintasi, alatko huutaa, heilua ja huitoa nähdessäsi käärmeen,

ampiaisen tai hämähäkin. Vai hengitätkö syvään ja pyrit tilanteen tai
ainakin hermojesi hallintaan.

Nämä erilaiset tavat reagoida äkillisesti vaihtuviin elämänilmiöihin näkyvät
selkeästi

toimiessasi

työskentelekään

koiran

toivomallasi

kanssa.

Kuinka

tavalla?

reagoit,

Harmistutko

kun

sen

koirasi

ei

äkilliseen

kurittomuuteen? Onko ensimmäinen reaktiosi, että se näyttää sinulle
keskisormea?

Pidätkö parempana, että koira yrittää ja mahdollisesti epäonnistuu, vai että

jollei se tee oikein, on parempi ettei se tee mitään? Ylireagoinnit kielivät
usein ohjaajan epävarmuudesta tai koulutuksellisesta kiirehtimisestä.
KOIRASI TULKITSEE SINUA
Koira tulkitsee tilanteita varsin taitavasti ja huomaa epäröintisi lähes
poikkeuksetta jo ennen kuin itse tiedostat käytöksesi epävarmuuden. Näissä

tilanteissa koira usein reagoi verbaaliseen viestintääsi varsin epätoivotulla
tavalla, koska elekielesi on sanallisen viestintäsi kanssa ristiriidassa. Näin

paljon kommunikointivaikeuksia aiheuttaa pelkästään ohjaajan varmuuden

puute. Kuinka pienestä asiasta onkaan loppujen lopuksi kysymys, ja kuinka
suuren askeleen voimme ottaa tiedostamalla sen.
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ELÄMÄÄ, EI SEN ENEMPÄÄ
Nuoren koiran itsetuntoa kasvatetaan elämällä koiran kanssa normaalia
elämää, kokemalla yhdessä maailmaa ja sen tarjoamia elämyksiä.

Vuodessa on 365 vuorokautta. Jos jokaisena päivänä kykenisimme
tarjoamaan koirallemme yhden uuden kokemuksen ja sopivissa määriin

vahvistamaan jo koettuja asioita, loisimme erittäin vankan kokemuspohjan
sen koko loppuelämälle.

Tämän perustan varaan koiran on mahdollista jatkossa tukea tulevia
reagoimisiaan,

vertailla

kokemusten

voimakkuuksia

ja

vastaanottaa

samankaltaisten tilanteiden jälkeensä jättämiä positiivisia tai negatiivisia

mielikuvia. Koiran henkisen kasvun kannalta on tärkeää myös saada elää

nuoruus ilman turhia henkisiä paineistuksia. On järkevää koettaa eliminoida
kaikki lyhytkestoista pidemmät stressin aiheuttajat pois sen välittömästä

elinpiiristä, sillä stressipaineiden alla kehittynyt nuoren koiran elämä kasvaa
helposti vinoon. Tällaisia stressaavia tekijöitä ovat esim. kohtuuton kuri,
olosuhteiden liian nopeat ja toistuvat muutokset, laumahierarkiassa

korkeammalla olevien jatkuva painostus, liian suuret vaatimukset suhteessa
nuoren koiran osaamiseen jne.
TOTUTTELEMISEN ASTEITTAISUUS
Koiraa ei saada luottamaan ääniärsykkeiden turvallisuuteen, jos kouluttaja

ajattelee pääsevänsä helpommalla valitessaan koiransa kokemuspohjan

perusteiksi kaksi ääripäätä, esim. äänityhjiön ja metelin; täydellisen
hiljaisuuden ja sielua raastavan helvetin. Sama pätee kaikkeen toimintaan:
koiran itsetunto luodaan vähitellen turvallisten kokemusten saattelemana,

ja niihin positiivisia mielikuvia yhdistämällä. Askel kerrallaan. Liian paljon ja

liian nopeasti ei ole hyvä kenellekään - sanotaanhan, että "paras tapa
pilata tuleva maailmanmestari on tehdä siitä nuorten maailmanmestari".
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ONGELMIEN KORJAAMINEN
Itsetunnon puutteesta kärsivän koiran traumoja on helppo syventää ja

saattaa ne kroonisiksi. Riittää kun aloittaa itsevarmuuden puutteesta
aiheutuvat,

mutta

jo

toisenmuotoisiksi

ongelmiksi

muuttuneiden

käytöshäiriöiden sinänsä hyvää tarkoittavat, mutta ärsykelataukseltaan
massiiviset paikkausyritykset. Herkän koiran negatiivisia kokemuksia ihmisistä
ja/tai tilanteiden aiheuttamaa pelkoa ei voi hoitaa tuhannen jättikivan ja
makkarankuoriin
Äärimmilleen

pukeutuneen

viedyt

korjausyritykset

ihmisen

rynnäkkö-kohtaamisella.

heilauttavat

epävarman

koiran

herkkää vaakaa tempoilevasti vastakkaiseen suuntaan, eikä koiralle näin
suoda tilaisuutta päästä tasapainoon tuntemustensa kautta.
Kiirehtimällä

korjattu

koira

vaatii

tulevaisuudessa

vielä

suuremman

korjauksen, eikä korjattu koira ole koskaan ehjän veroinen. Ja mitä

epätoivoisemmaksi omistaja tässä edistymättömässä projektissaan tulee,
sitä suuremmalla paineella toteutetaan korjauksen korjaus. Ratkaisua ei
todennäköisesti näillä metodeilla voi löytää, jos ongelman perussyy eli
epävarmuus on jo alusta lähtien jätetty huomioimatta.
ITSETUNTO RAKENTUU YMPÄRISTÖSTÄ HEIJASTUEN
Pentukoiraa kannattaa kannustaa jo luovutusiästä lähtien mahdollisimman
suureen toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen vahvistamalla toivottuja
toimintoja

suorastaan

avokätisen

positiivisesti.

Näin

koiran

kannalta

miellyttävien tapahtumien keskeinen hahmo on aina ihminen, joka elää
aidosti mukana ja jonka rehelliseen ja kannustavaan palautteeseen se
oppii luottamaan.

Koira kokee elämässään voimakasta tarvetta yhdessäololle. Tämän
laumavietin olemassaolon varaan on luontevaa rakentaa koiran ja
ohjaajan

välinen

suhde.

Suhdetta,

samoin

kuin

koiran

itsetuntoa

vahvistetaan viettämällä runsaasti aikaa kahdestaan koiran kanssa, vaikka
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perheeseen kuuluisikin muita ihmisiä ja toisia eläimiä. Yhdessä vietetyt
hetket ja koetut onnistumiset, sekä koiran huomiointi yksilönä muodostavat

pohjan sen terveelle itsetunnolle. Jos järjestät koiralle aikaa, kuin se olisi
maailmassa lisäksesi ainoa elollinen olento, niin sinusta varmasti tulee sen
elämän keskipiste. Ja toisinpäin: et voi odottaa saavasi koiraltasi kovinkaan
täydellistä huomiota, jos itse olet mukana vain osittain.
KOIRA ELÄÄ YHTEISÖSSÄ
Koiran elämä on aina jollain tavoin elämistä laumassa, joko ihmis- tai

koiralaumassa. Lauma voi käsittää koiran lisäksi vain yhden ihmisen tai olla
jopa monen kymmenen koiran ryhmittymä. Kuinka tällainen lauma
jäsentyy, riippuu sen yksilöiden sosiaalisista taidoista.

Harvoin mikään ryhmä elää pysyvässä muuttumattomuudessa, vaan

dynamiikka liikehtii aina johonkin suuntaan. Mitä enemmän laumassa on
jäseniä, sitä suuremmalti tämä laumaliike vaikuttaa yksilöihinsä; sitä
laajemmat

mahdollisen

konfliktitilanteet

leimahduksen

ovat

ja

sitä

sytyttyä.

suurempi

Muista,

on

että

tuhovaikutus
huolimatta

laumahierarkiasta yksilön etu menee aina lauman edun yläpuolelle.

Laumoilla on pyrkimys järjestäytyä jonkinlaiseen arvojärjestykseen, jossa on

edustettuna sekä päätöksentekijöitä, että alempiarvoisia toteuttajia.
Laumahierarkian

kannalta

systeemi

on

toimiva,

jos

lauman

yksilöt

sopeutuvat tähän tilanteeseen oirehtimatta. Sen sijaan jos laumassa on
kiusaajia ja kiusattuja, ei yhteiselo ole perusteltavissa. Millaisen mahdin
voimin tällainen lauma säilyttäisi kokoonpanonsa ns. luonnontilassa?
Elintilan rajaaminen tuo mukanaan omat ongelmansa.

90
ÄLÄ ANNA KIUSATA TAI JOUTUA KIUSATUKSI
Ihmisilläkin on taipumus järjestellä maailmaansa ryhmiksi, jotka pysyvät

koossa joihinkin intresseihin pohjautuen: työpaikat taloudellisiin seikkoihin
nojaten, aatteelliset ryhmät ideologiaan tukien jne.

Huolimatta yhteisistä pyrkimyksistä, ei mikään taloudellinen tai ideologinen

perusta olisi riittävä pitämään koossa ryhmittymää, jonka yhdellä jäsenellä
olisi pakonomainen sairaalloinen tarve tarkoituksenmukaisesti vahingoittaa

ryhmän toista jäsentä. Kiusattu osapuoli ahdistuisi, ja tällä olisi luultavasti

vaikutuksia koko ryhmän hyvinvointiin. Hyvin todennäköisesti kiusatun lisäksi
myös muilla ryhmän jäsenillä ilmenisi erilaisia oireita, jotka kielisivät
kasvavasta epävarmuudesta ja yleisestä pahasta olosta.

Koiralaumassa voi myös ilmentyä näitä pahoinvoinnin merkkejä, joita
pystymme havaitsemaan tarkkailemalla lauman yksilöiden henkistä tilaa.

Olennaista on vain se, voivatko koirayksilöt laumassa hyvin vai huonosti.
Näihin

asiantiloihin

ihminen

vaikuttaa

onnistumisen paras mittari on koira itse.

valinnoillaan

ja

"Kun luotat itseesi, voit luottaa koiraasi
Kun koira luottaa itseensä, se voi luottaa sinuun."

valintojen

7. MUUT
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KIRJALLISUUTTA
TUIRE KAIMIO: Pennun kasvatus
(Tunnetun eläintenkouluttajan selkeä tietokirja, jonka avulla uusi
koiranomistaja ei jää pulaan arkipäivän tilanteissa. Nelivärikuvin
täydennetty teksti kertoo kouluttamisesta eriikävaiheissa mm. kuinka koira
saadaan rauhoittumaan kynsien leikkuuseen. Kovissa kansissa n. 260 sivua)
TURID RUGAAS: Kiskomatta paras
(Hihnassa vetävä koira on monen koiranomistajan arkea. Turid Rugaas
esittelee nyt koiraystävällisen menetelmän, jonka avulla kuka tahansa
pystyy opettamaan koiransa kävelemään vetämättä.)
sekä Rauhoittavat signaalit
(Opi sinäkin tarkkailemaan ja ymmärtämään koiraasi. Norjalainen Turid
Rugaas kertoo kirjassaan koirien käyttämistä rauhoittavista signaaleista.
Ryhdy käyttämään rauhoittavia signaaleja koirien tapaan, niin koirasi
tietää, mitä haluat sille sanoa. Kirjan avulla pääsette todellisiin
puheväleihin!)
ULLA BARVEFJORD: Meille tulee koira; koiranomistajan käsikirja
SARI HAIKKA: Koiran uusi kotilääkäri
(Tyypillisimmät suomalaisilla koirilla esiintyvät vaivat ja sairaudet, niiden
oireet ja hoito. Ymmärrettävästi kirjoitettu ja kuvitettu perusopus. Kovissa
kansissa n. 220 sivua.
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ANDERS HALLGREN : Shaping
(Kertoo koiran oikean palkitsemishetken. 60 sivua)
ANNI M. KORPELA: Tokoa koko elämä sekä Tokoagi
(Koirankoulutusta perustana omistajan ja koiran välinen hyvä suhde)
KAREN PRYOR: Koira ja delfiini
HELENA KOSKENTALO: Pelkopurija ja huomionhakija
(Kirja kertoo koirien ”ongelmakäyttäytymisestä” ja niiden korjaamisesta.
Kansantajuisesti kirjoitettu kirja perehdyttää lukijansa käyttäytymiseen
vaikuttaviin osa-alueisiin. Kovissa kansissa n. 180 sivua)
TARJA MATILAINEN: Maailma pennun silmin
(Kirjoittaja pohtii, miten kasvattaja voi tukea pennun kehitystä ensimmäisten
elinviikkojen aikana ja antaa käytännön neuvoja, jotta koirasta kehittyisi
tasapainoinen ja onnellinen. Pehmeissä kansissa n. 110 sivua)
BARKER’S GRUB, RUBY EDALATI: Easy, wholesome home cooking for your
dog

(Tietoa koiran kotiruokinnasta sekä paljon monipuolisia ja helppoja
koiranruokareseptejä. Three Rivers Press (Randomhouse) 2001)
RENE SJÖBERG: Koirien kieli – eleet ilmeet, viestintä
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ILOTULITTEET JA MUUT PAUKUT
Tässä muutamia ohjeita, miten olisi hyvä
toimia, kun perheessä on pikkuinen koira,
joka

saa

ensimmäiset

ilotulitteista, salamoista yms.

kokemuksensa

1. Pyri käyttäytymään aivan tavallisesti

niin sisällä kuin ulkonakin, rakettien pamahduksista välittämättä. Koira

vaistoaa sinun pelkosi, ja se alkaa käyttäytyä saamansa mallin
mukaisesti.

2. Anna pennulle jokin herkullinen luu tms. kun rakettien pauke alkaa.
Mehukasta luuta jäkerrellessä pelko unohtuu.

3. Kun

menette

ulos,

et

tietenkään

voi

valmistaa

koiraasi

pamahduksiin… siis käyttäydy aivan normaalisti. Pyri kiinnittämään
koiran huomio johonkin mukavaan tekemiseen, tai vaikka itseesi.

Voitte vaikka leikkiä jotain pentusi lempileikkiä pihalla. Varaa taskuusi
herkkunameja, joilla palkkaat pentua, kun se käyttäytyy halutun

mallin mukaisesti, eli on välittämättä raketeista, ukonilmasta jne. Leiki

vaikka palloleikkejä pihalla. Palkitse koira usein, niin sinusta tuleekin
kiinnostavampi, kuin raketeista. Koira unohtaa kaiken muun.
JOS KUITENKIN TULEE ONGELMIA…
4. Voit sulkea verhot, laittaa valot päälle ja radion tai television melko
kovalle, jotta välähdykset eivät näkyisi ja pauke ei kuuluisi.

5. Luontaistuotekaupoissa on myytävänä kauranverso-uutetta, jolla
sanotaan olevan koiraa ja ihmistäkin rauhoittava vaikutus.
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6. Myös

DAP-haihdutinta

ovat

jotkut

käyttäneet

lieventämään

rakettipelkoa tai esim. yksinoloon liittyviä pelkoja. Haihdutin on pieni

kone, joka toimii verkkovirralla, ja josta haihtuu ilmaan koiraa
rauhoittavia feromoneja. Ihminen ei haista tai tunne feromoneja,

mutta koiraa ne rauhoittavat. Uutetta on saatavana myös spraynä,
jota voi suihkuttaa esim. autoon vähän ennen matkalle lähtöä, ja sitä

kautta se sitten rauhoittaisi matkalaista. Koiratarvikeliikkeet myyvät
tuotetta.

7. Itse pidän toimivimpana tuotteena Thundershirt –painepaitaa, joka

puetaan koiran päälle melko tiukalle. Paidan toiminta perustuu
jatkuvaan hellään paineeseen, joka luo turvallisuuden tunnetta ja

rauhoittaa koiraa tilanteessa, jossa se kokee itsensä levottomaksi.
Tuotetta on saatavissa koiratarvikeliikkeistä.

8. Mikäli rakettien paukkeesta tulee koirallesi aivan sietämätön olo, voit
ensi vuonna varautua jopa eläinlääkäriltä saataviin rauhoittaviin

lääkkeisiin, jotta vuoden vaihtuminen ei olisi koirallesi painajainen, tai
varautua menemällä mökille tms. minne pauketta ei kuulu.
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HYVÄ PENNUN OMISTAJA
Toivon teille ihania hetkiä uuden perheen jäsenen kanssa. Toki tulee

varmasti aikoja, jolloin pentu on ollut vähän vähemmän kiva, kun se on
esim. tehnyt pahaa yksin ollessaan. Pentu on liikkuvainen ja eläväolento,

jolla on oltava virikkeitä tai sitten se järjestää niitä ihan itse!! Onneksi nämä

ajat eivät kestä kauaa ja suurimman osan elämästä se on se ihmisen paras
ystävä!
Minulle

on

tärkeää

kasvatin

ja

kasvattajan

välinen

yhteistyö

ja

yhteydenpito. Haluan olla mukana omien kasvattieni elämässä, niin hyvinä
kuin huonoinakin päivinä, ja pidän siitä, että minuun päin otetaan

aktiivisesti yhteyttä. Luottamuksellinen suhde kasvattajaan on molemmin
puolin hedelmällistä ja toivottavaa.

Kasvattajana tahdon jalostaa hyvillä ja terveillä yksilöillä, joilla myös
”yläkerta”

on

kunnossa.

Pyrin

näin

aikaansaamaan

jatkossakin

rodunomaisia, ja luonteeltaan kivoja koiria. Siksi tahdon olla mukana
seuraamassa omien kasvattieni ja tuontieni elämää, ja seurata heidän

kehittymistään pennusta aikuisiksi koiriksi, pyrkien auttamaan ja tukemaan
kaikessa missä vain pystyn.

www.nudenrudes.com

