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Pentu vai aikuinen?

Pennusta on yleensä selvästi enemmän työtä kuin aikuisesta
koirasta. Pennun kanssa on harjoiteltava sisäsiisteyttä,
kodin tavaroiden pureskelematta jättämistä ja muita arki-
elämän taitoja. Koiranpennun luovutusikä on 8 viikkoa.
Pennulla on silloin vielä käynnissä kehitysvaihe, jossa se
tarvitsee seurustelua muiden koirien kanssa ja uusissa
paikoissa liikkumista. Silloin se oppii tulemaan toimeen
toisten koirien kanssa ja suhtautumaan rauhallisesti
uusiin paikkoihin.

Rotukoira vai sekarotuinen?

Rotukoiranpennun hyvä puoli on koiran ominaisuuksien, erityisesti luonteen, hyvä 
ennustettavuus. Käytä aikaa eri rotujen eri ominaisuuksien tutkimiseen ja mieti 
tarkkaan, millainen koira sopisi juuri sinulle. Monet rodut ovat todella vaativia ja voivat 
ilman huolellista sosiaalistamista ja opetusta osoittautua liian vaikeasti hallittaviksi. 
Koirarotujen välillä on suuria eroja muissakin ominaisuuksissa kuin ulkonäössä. 
Rotujen erilaisista taipumuksista, aktiivisuudesta ja muista käyttäytymispiirteistä on 
tärkeää ottaa perusteellisesti selvää, kun harkitaan koiran hankintaa ja valitaan rotua.

Useimmilla koiraroduilla on todettu rotukohtaisia perinnöllisiä sairauksia. Osa 
sairauksista on niin vakavia, että ne aiheuttavat koiralle jokapäiväistä haittaa ja 
kärsimystä, kuten kipua, hengitysvaikeuksia ja jatkuvaa kutinaa. Perehdy eri rotujen 
terveysongelmiin. Älä hanki koiraa rodusta, johon on kasautunut vakavia perinnöllisiä 
ongelmia.

Vakavia terveysongelmia koirille aiheuttavat muun muassa hyvin lyhyeksi jalostettu 
kuono ja muut liioitellut vartalon piirteet, kuten liian pieni tai iso pää, liian raskas 
eturuumis, epätavallisen lyhyet jalat, liiallinen ihon määrä ja kroonisesti atooppinen 
iho. Monet periytyvät ja koiran koko eliniän vaikeuksia aiheuttavat sairaudet, 
esimerkiksi epilepsia ja kilpirauhassairaudet, eivät näy päällepäin, ja siksi rodun ja 
jalostukseen käytettyjen koirien terveystiedot on tärkeää tarkistaa.

Perehdy rodun ja pentueen vanhempien terveyteen ja luonteen mahdollisiin 
heikkouksiin ottamalla yhteyttä rotuyhdistykseen ja tutustumalla Suomen 
Kennelliiton ylläpitämään KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. On tärkeää tutustua 
jalostustietojärjestelmässä myös kasvattajan muiden koirien terveystilastoihin ja 
jalostusyhdistelmien sairauksiin.

Ennen koiran hankkimista



Uuden kodin ostoslista

□ Panta ja talutin
□ Tunnistuslaatta kaulapantaan
□ Ruoka- ja vesikuppi
□ Peti ja kuljetustarvikkeet
□ Kynsisakset
□ Punkkipihdit
□ Pehmeä harja tai kampa
□ Shampoo ja hoitoaine
□ Koirien hammasharja ja –tahna
□ Lelut, herkut ja luut

Mistä koiran voi hankkia?

Jos et välttämättä halua rotukoiraa, kannattaa koiraa kysellä eläinsuojeluyhdistyksistä 
tai löytöeläintaloista. Kodin tarjoaminen sinulle sopivalle kodittomalle koiralle on 
eläinsuojeluteko.

Sekä järjestöt että yksityishenkilöt tuovat koiria myös muista maista. Varmistathan, 
että koiran myyjä on hyvämaineinen ja että koiran rokotukset, loislääkitykset ja 
tunnistusmerkintä ovat kunnossa ja että mahdolliset maahantuontiedellytykset on 
hoidettu. Jos koira ei ole terve, on vaarana, että sen mukana leviää tauteja.

Mistä tunnistaa hyvän koirankasvattajan?
• Suunnittelee pentueen ennalta ja näkee vaivaa löytääkseen pennuolle hyvän kodin.
• Pitää hyvää huolta emosta, pennuista ja muista koiristaan.
• Kasvattaa koiria terveistä vanhemmista, joilla ei esiinny perinnöllisiä sairauksia.
• Päästää ostajan kotiinsa katsomaan pentuja ja emoa.
• On valmis vastaamaan avoimesti kysymyksiin ja kertomaan pennun taustasta.
• Tarjoaa pennunostajalle tukea ja neuvoja.
• Myöntää pennunostajalle takuun tai on valmis ottamaan pennun takaisin, jos ilmenee 

ylitsepääsemättömiä ongelmia.
• On hyvämaineinen ja voi pyydettäessä mainita suosittelijoita.
• Toimii laillisesti.

Rescue-koirilla tarkoitetaan sellaisia koiria, jotka ovat aiemmin eläneet huonoissa 
oloissa ja päässeet sittemmin asianmukaiseen hoitoon tai uuteen kotiin. Rescue-koirat 
ovat usein vaativampia kuin tavallisista kodeista tulevat kodinvaihtajakoirat. Rescue-
koirilla voi olla traumaattisia kokemuksia ja niistä johtuvia pelkotiloja, mistä voi seurata 
yllättäviä reaktioita arkielämän tilanteisiin. Monien rescue-koirien kanssa pystyy 
ennemmin tai myöhemmin elämään aivan tavallista suomalaista koira-arkea.

Tee kodista turvallinen koiralle

Piilota sähköjohdot, pidä lääkkeet ja 
myrkylliset aineet koiran ulottumattomissa 
ja varmista, ettei kotona ole myrkyllisiä 
huonekasveja. Älä jätä esimerkiksi 
muovipusseja, kumilenkkejä, naruja tai 
pieniä ja teräviä esineitä esille, sillä ne 
aiheuttavat tukehtumisvaaran. Hanki 
turvaportit estääksesi koiran pääsyn 
huoneisiin, joihin sen ei toivota menevän. 

Ensiaputilanteita varten kotona on hyvä 
olla valmiina lemmikin ensiapupakkaus. 
Puhelimeen on hyvä tallentaa 
eläinlääkäripäivystyksen numero.



Älä tue pentutehtailua!

Pentutehtaissa tuotetaan suuria määriä pentuja olosuhteissa, joissa koirien hyvinvointi 
laiminlyödään. Pentuja tehtaillaan mahdollisimman suuren taloudellisen voiton takia. 
Pentutehtaissa eläinten olot ovat yleensä ala-arvoiset. Koiria pidetään usein pienissä 
häkeissä, joista ne eivät pääse pois.

Pentutehtaissa syntyneillä koirilla on tavallisesti terveys- ja käytösongelmia, 
jotka johtuvat huonoista olosuhteista ja huonosta ravinnosta sekä olemattomasta 
sosiaalistamisesta. Moni pentutehtailijalta ostettu koira on niin vakavasti sairas, että se 
joudutaan lopettamaan pian uuteen kotiin saapumisensa jälkeen.

Mistä tunnistaa pentutehtailijan?

• Myy koiria, joilla on paljon kysyntää.
• Myy keskimääräistä halvemmalla.
• Myy koiria netissä.
• Käyttää puhelinliittymänä prepaid-liittymää.
• Ei kerro toiminnastaan ja koiristaan avoimesti.
• Ei ylläpidä nettisivuja kasvatustoiminnastaan.
• Ei ilmoita kotiosoitettaan.
• Ei päästä ostajaa katsomaan pentuja ja emoa.
• Kertoo pentueen olevan vahinkopentue.
• Myy koiria, joita ei ole rekisteröity Suomen Kennelliittoon.
• Pyrkii vetoamaan ostajan säälintunteeseen.
• Tuo koiran mielellään ostajan kotiin tai sopii tapaamisen julkiselle paikalle.
• Pyrkii nopeisiin kauppoihin.



Koiran häkittäminen

Ikävän yleistä on, että koira suljetaan pieneen kuljetushäkkiin omistajiensa työpäivien 
ajaksi. Yleensä näin käy siksi, että omistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa opettaa 
koira olemaan yksin tai omistaja ei vaivaudu järjestämään koiralleen riittävästi 
mielekästä tekemistä. Koiran pitäminen näyttelyhäkissä ei ole ainoastaan laitonta, vaan 
se voi aiheuttaa koirille peruuttamattomia henkisiä ja fyysisiä vaurioita. Vaikka koira 
näyttäisi suhtautuvan pakkohäkitykseen rauhallisesti, voi harmittomalta vaikuttava 
häkitys kostautua monenlaisina stressin aiheuttamina käytöshäiriöinä ja fyysisinä 
oireina. Kaikille koirille on välttämätöntä opettaa rento ja stressitön yksinolo.

Siruttaminen

Lemmikin tunnistemerkitseminen on tärkeää. Nykyaikainen menetelmä on mikrosiru, 
pieni kapseli, joka asennetaan eläimen niskaan tai korvan taakse. Kapseli sisältää 
tunnistenumerosarjan, joka voidaan lukea erityisellä sirunlukulaitteella. Sirun tietojen 
lukeminen on helppoa, virheetöntä ja täysin kivutonta eläimelle. Viranomaisilla, 
useimmilla löytöeläinkodeilla ja lähes kaikilla eläinlääkäreillä on käytettävissään 
mikrosirunlukija.

Sirusta ei ole apua, jos sen tietoja ei rekisteröidä! Esimerkiksi Turvasiru.fi-verkkopal-
velu auttaa sekä omistajaa että lemmikkiä löytämään toisensa – kellon ympäri, vuoden 
jokaisena päivänä. Jos Turvasiru-palvelussa mukana oleva lemmikki katoaa omista-
jaltaan, voivat poliisi, löytöeläinkoti tai eläinlääkäri eläimen löydyttyä saada tämän 
tunnusnumeron avulla välittömästi selville omistajan tiedot ja ottaa häneen yhteyttä. 
Palvelu toimii internetissä 24/7. Turvasiru-palveluun liittyneet saavat henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla voi koska tahansa, internetin kautta tar-
kistaa ja muuttaa palvelun rekisterissä olevia yhteystietojaan. 

Rokotukset

Koirilla esiintyy tarttuvia tauteja, joista kaikkiin ei ole parannuskeinoja. Siksi kaikki 
koirat tarvitsevat rokotuksia. Ennen rokotusta koira tarvitsee matolääkityksen, jonka 
saa apteekista ilman reseptiä.

Kaikki koirat tulisi rokottaa penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvovirusta 
vastaan. Lisäksi tarvitaan rabies- eli raivotautirokotus erityisesti niille koirille, jotka 
voivat joutua tekemisiin luonnonvaraisten nisäkkäiden kanssa tai joiden kanssa 
matkustetaan ulkomaille. Kennelyskärokotus tarvitaan niille koirille, jotka tapaavat 
paljon muita koiria esimerkiksi koirapuistoissa, harrastuksissa tai näyttelyissä.

Koiran terveys ja hyvinvointi



Kynnet, hampaat ja turkki

Koira kannattaa totuttaa hoitotoimiin jo pentuna. Tilanne järjestetään leppoisaksi ja 
miellyttäväksi, ja samalla voi antaa pieniä makupaloja.

Kynsien leikkaaminen ehkäisee niiden liikakasvua ja säästää varpaiden vääntymiseltä 
kivuliaisiin asentoihin. Kynsien leikkaamisen harjoittelun voi aloittaa sillä, että pennun 
kynsiä vain kosketetaan kynsisaksilla ja samalla hetkellä sille annetaan pieni makupala. 
Vähitellen siirrytään siihen, että kynnen kärjestä napsaistaan pieni pala saksilla. 
Kynsiä leikatessa on varottava osumasta kynnen sisällä kulkevaan verisuoneen, koska 
sen vahingoittumiseen liittyy voimakas kipu. Verisuonen sijainnin näkee helpoimmin 
vaaleasta kynnestä.

Hampaiden puhdistaminen vähentää hammaskiveä ja ientulehduksia sekä parantaa 
hengityksen hajua. Hampaiden hoitoon totutellaan avaamalla pennun suu lempeästi ja 
laittamalla hampaisiin koirien hyvänmakuista hammastahnaa.

Kaikki paitsi aivan lyhytkarvaisimmat koirat tarvitsevat myös turkin hoitoa, jotta 
turkki ei takkuunnu. Kammalla tai harjalla käydään läpi kaikki ruumiinosat, myös 
häntä. Tuuheaturkkiset koirat tarvitsevat säännöllistä turkin hoitoa välttyäkseen 
takkuuntumiselta. Vaikka turkki olisi päältäpäin siistin näköinen, takkujen syntyminen 
on ehkäistävä myös karvojen juuressa eli pohjavillassa. Kookkaat takut aiheuttavat 
koiralle kipua ihon kiristyessä. Paksun tai takkuuntuvan turkin käsittelyssä on oltava 
erityisen hellävarainen, jotta ei tulisi kivuliaasti kiskoneeksi koiraa karvanjuurista.

Kastraatio / sterilisaatio

Jos koiralla ei ole tarkoitus teettää pentuja, kannattaa sen kastraatiota tai 
sterilisaatiota harkita. Sen lisäksi, että leikkauttaminen estää eitoivottujen pentujen 
syntymisen, siitä on etua myös koiran terveydelle. Kastroiduilla uroksilla on vanhoina 
vähemmän eturauhasvaivoja kuin kastroimattomilla. Steriloidut nartut välttyvät 
kohtutulehdukselta, joka voi olla koiralle hengenvaarallinen. Lisäksi nisäkasvainten 
riski pienenee, kun narttu sterilisoidaan nuorena, erityisesti jos se tehdään ennen 
ensimmäistä kiimaa. Joissain tapauksissa leikkauksen haitat voivat ylittää sen tuomat 
edut, joten asiasta kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa.



Koiralla tulee aina olla raikasta, viileää vettä saatavilla! Vesi tulee vaihtaa uuteen 
vähintään kerran päivässä. Riittävä veden saanti on tärkeää muun muassa munuaisten 
terveydelle.

Kaupoissa myytävät valmisruoat ovat yleisin ja helpoin vaihtoehto koiran ruokintaan. 
Sopiva ruoka valitaan koiran iän, koon ja aktiivisuuden mukaan.

Itse tehty koiranruoka vaatii enemmän asiantuntemusta, jotta ruoassa on riittävästi 
kaikkia koiran tarvitsemia vitamiineja, aminohappoja ja niin edelleen. Kotitekoinen 
koiranruoka tarkoittaa nimenomaan koiran ravinnontarvetta silmällä pitäen 
suunniteltua ruokaa. Pelkistä ihmisten ruoan tähteistä koostuva ravinto ei sellaisenaan 
ole terveellistä.

Raakaruokinta eli barffaus on toinen pidemmälle ehtinyttä harrastuneisuutta vaativa 
ruokinnan laji. Raakoina myös luut ovat koiralle turvallisia, mutta liian paljon luita 
sisältävä ruoka aiheuttaa helposti ummetusta. Muiltakin osin raakaruokinta on 
terveellistä vain silloin, kun omistajalla on riittävän yksityiskohtaiset tiedot koiran 
ravinnontarpeesta.

Koiralle voi halutessaan ajoittain antaa pieniä määriä eräitä ihmistenkin ruokia, kuten 
kypsennettyä riisiä, lihaa tai kalaa ilman voimakkaita mausteita. Niitä ei kuitenkaan 
kannata antaa suoraan ruokapöydästä tai muista sellaisista paikoista, joista koiran ei 
haluta oppivan oma-aloitteisesti kerjäämään ruokaa.

Kuivatusta nahasta tehdyt puruluut ovat hyvä ja turvallinen tapa tyydyttää pureskelun 
tarve. Samalla ne vähentävät hammaskiven muodostusta. Jos koiralle annetaan oikeita 
eläinten luita, ne eivät saa olla kypsennettyjä (esimerkiksi ihmisten ruoantähteitä), 
koska kuumuus haurastuttaa luut säröileviksi. Pureskeltaessa irtoavat luunsäleet voivat 
olla hengenvaarallisia päätyessään koiran suolistoon.

Monet koirat ovat myös laktoosi-intolerantteja, eli tavallinen maito ei sovi niille. 
Vaikka monet koirat pitävät maidon mausta, ne eivät ymmärrä sen yhteyttä 
myöhempiin vatsavaivoihin. Riskinsä on myös niissä hedelmissä, joissa on kookas kivi 
eli siemen, kuten avokadossa tai persikassa. Jotkin koirat pitävät tällaisten hedelmien 
mausta, mutta hedelmän kivi voi juuttua koiran kurkkuun.

Ruokinnassa tärkeää on laadun lisäksi määrä. Lihavuus on yksi yleisimpiä koirien 
terveysongelmien syitä. Jos koira on alkanut tanakoitua, on kaikille osapuolille 
helpointa ryhtyä toimeen jo ennen kuin tilanne ehtii pahentua. Ruoka-annosten 
asteittainen pienentäminen, ruoan vaihtaminen vähemmän aktiivisille koirille 
tarkoitettuihin valmisruokiin, herkkujen vaihtaminen vähärasvaisempiin ja liikunnan 
lisääminen ovat tehokkaita keinoja painonhallintaan.

Koiran ruokinta



Koiran kouluttaminen sujuvaa arkea varten on ennen kaikkea
toivotunlaisiin tottumuksiin ohjaamista. Palkitseminen
on siinä tehokkain keino. Ei-sanankin voi opettaa koiralle
oikea-aikaisen palkitsemisen avulla. Silloin se opetetaan
koiralle pysähtymismerkkinä. Koiraa palkitaan siitä,
että sanan ei kuullessaan se keskeyttää välittömästi sen,
mitä on sillä hetkellä tekemässä. Luoksetulo
kutsuttaessa on yksi niistä asioista, joita
kannattaa harjoitella paljon, jotta sen
saa toimimaan luotettavasti.

Onnistuneeseen koulutukseen tarvitaan taitoa
silloinkin, kun se tehdään palkitsemalla.
Omistajan on osattava ajoittaa palkinto oikein
ja ymmärrettävä, millä tavoin mielleyhtymien
ja tottumusten syntyminen tapahtuu
koiran mielessä.

Koiran kouluttaminen

Harrastaminen koiran kanssa

Koirille ja niiden omistajille on etenkin kaupungeissa tarjolla monia erilaisia 
järjestettyjä harrastuksia. Harrastuksissa käyminen ei ole koiran hyvinvoinnille 
välttämätöntä, mutta jos sekä koira että omistaja viihtyvät harrastuksessa, se tuo lisää 
iloa elämään.

Harrastuksen valintaan vaikuttavat sekä koiran rotu että yksilöllinen luonne. 
Esimerkiksi ketteryyttä vaativat lajit voivat olla vaikeita ja riskialttiitakin sellaisille 
koirille, joilla on kovin raskas ruumiinrakenne tai lyhyet jalat.

Koiran oma innostuneisuus on yksi hyvä mittari sille, onko harrastus kyseiselle koiralle 
sopiva. Se ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Hauskoistakin harrastuksista voi kiihtyä 
liikaa, jos koiralla ei ole harrastuskertojen välissä tarpeeksi palautumispäiviä. Silloin 
koiran elimistö on jatkuvasti pienessä stressitilassa. Koira saattaa myös alkaa reagoida 
arkielämän tapahtumiin tai ääniin tavallista herkemmin.



Ulkoilu on useimmille koirille ainoa tilaisuus päästä tekemään tarpeensa. Siksi onkin 
suositeltavaa, että yötä lukuun ottamatta koira pääsisi ulos vähintään kuuden tunnin 
välein. Uusien paikkojen tutkiminen ja monenlaisissa ympäristöissä liikkuminen 
lisäävät koiran viihtyvyyttä. Lenkeistä tulee koiralle kiinnostavampia, jos eri päivinä 
kuljetaan eri reittejä.

Valjaat ovat terveellisempi ja turvallisempi ulkoiluvaruste kuin kaulapanta etenkin, 
jos koira pyrkii vetämään hihnassa. Myös omistajan liukastuessa tai kaatuessa valjaat 
jakavat äkkinykäisyn tasaisemmin eri lihasryhmille kuin panta, joka kohdistaa nykäisyn 
lähinnä niskalihaksiin.

 
Koiran vapaana pitäminen

Koiraa saa pitää irti kotipihalla, koirapuistoissa, kilpailuissa ja erilaisissa kokeissa. 
Kaduilla ja kadunvarsilla koiran on oltava kiinni, vaikka kyseessä olisi kuinka 
tottelevainen yksilö tahansa. Vaikka koirasi olisi luonteeltaan todella kiltti ja 
sydämellinen, vastaantuleva koira tai ihminen voi pelätä sitä. Koiraa ei saa päästä 
ryntäilemään toisten ihmisten luokse.

Koiran kohtaaminen ulkona

Jos koiran talutushihnaan, pantaan tai valjaisiin on kiinnitetty keltainen nauha tai 
rusetti, koirakolle kannattaa antaa ohitustilanteessa tilaa. Tämä kertoo siitä, että koira 
voi olla esimerkiksi sairas, arka, sillä voi olla huonoja kokemuksia muista, se voi olla 
koulutuksessa ja vaikka juoksuinen narttu.

Koirien välisten tervehtimistenkin pitäisi aina tapahtua omistajan luvalla. Valitettavasti 
lenkkipoluilla on omistajia, jotka välittämättä toisten pyynnöistä päästävät oman 
koiransa tulemaan vapaasti nokakkain. Joskus näistä tilanteista voi tulla tappelu koirien 
välillä.

 
Koiran matkustus ja autossa pitäminen

Koira kannattaa jo pentuna totuttaa kulkemaan mukana autossa ja joukkoliikenteessä. 
Silloin sitä on helpompi pitää mukana jatkossakin. Lämpimällä säällä tai pakkasella 
koiraa ei kuitenkaan saa jättää yksin autoon! Vaikka ikkunan jättäisi raolleen, lämpötila 
auton sisällä nousee kesällä yllättävän korkeaksi ja aiheuttaa nopeasti lämpöhalvauksen.

Koiran ulkoilu ja matkustus



Koiran käytösongelmat

Aina kaikki ei koiran kanssa suju toivotulla tavalla, vaan koiralla esiintyy käytöstä, 
jonka omistaja kokee ongelmalliseksi. Tavanomaisimpia koiran käytösongelmia ovat 
hihnassa vetäminen, vastaantuleville koirille (tai ihmisille, autoille, polkupyörille jne.) 
rähiseminen, karkailu, sisäsiisteysvaikeudet ja kodin irtaimiston tuhoaminen koiran 
jäätyä yksin. Joskus ongelmakäyttäytymisessä on mukana myös ihmiseen kohdistuvaa 
aggressiivisuutta ja puremista.

Monet koirien ei-toivotun käytöksen muodot voivat vaimentua tai loppua hetkeksi, 
jos koiraa rangaistaan tai käytös estetään esimerkiksi apuvälineiden avulla. Koska 
sekä rankaiseminen että estäminen kuitenkin kohdistuvat vain seurauksiin eivätkä 
käyttäytymisen syyhyn, käyttäytyminen ei koskaan muutu pysyvästi. Rangaistuksilla 
kasvatetusta koirasta saattaa tulla kävelevä aikapommi ja sen hyvinvointi on huonolla 
tolalla.

Useimmissa tapauksissa koirat tarvitsevat vain vahvempaa johtamista omistajiltaan, 
sekä sääntöjä, rajoituksia ja johdonmukaisuutta omissa kodeissaan. Koira ei ole 
laumanjohtaja vaan ihminen, ei edes silloin, kun koiria on useampia. Lauman-
johtajuudessa ei ole kyse siitä, että näytetään koiralle, ”kuka on pomo”. On kyse siitä, 
että koiran elämästä tehdään turvallista ja johdonmukaista, ja ensisijaisesti täytetään 
koiran luonnolliset tarpeet. 

Haukkuminen

Koiran haukkuminen juontaa juurensa susien käyttämään lyhyeen varoitus- tai 
ilmoitushaukahdukseen. Siksi haukkuminen liittyy usein niihin tilanteisiin, joissa koira 
kokee jonkin asian epäilyttävänä tai pelottavana.

Ulkona vastaantuleville koirille haukkuminen johtuu usein siitä, että koira kokee ne 
mahdollisina uhkina. Koira ei ehkä ole pentuna saanut tarpeeksi tilaisuuksia seurustella 
ystävällisten koirien kanssa, jotta se olisi oppinut luottamaan vieraisiin koiriin. Sillä 
voi myös olla muistoissaan pelottava kokemus joutumisesta toisen koiran hyökkäyksen 
kohteeksi. Vastaantuleville koirille haukkumista pitää usein yllä myös se, että moni koira 
oppii pitämään sitä toimivana ratkaisuna. Etenkin jos koira itse on kookas, se huomaa 
pian, että haukkumalla se saa vastaantulijan väistymään eli oman pelkonsa vähenemään.

Jotkin koirat oppivat haukkumaan myös saadakseen omistajansa huomiota. Koira voi 
kaivata seuraa niin paljon, että kielteinenkin huomio on sen mielestä parempi kuin ei 
mitään. Tällaisissa tapauksissa ratkaisuna on koiran jättäminen huomiotta silloin, kun se 
haukkuu, ja vastaavasti sille jutteleminen ja rapsutteleminen heti, kun se tulee hakemaan 
huomiota haukkumatta.



Pelkotilat

Koiran pelot jäävät toisinaan ihmisiltä huomaamatta. Koiran saatetaan ajatella vain 
”haluavan olla hankala”, jos se ei uskalla mennä johonkin. Koiran pelon voimakkuutta 
myös aliarvioidaan usein. Pelko on yksi perustunteista, jotka ovat voimakkaita ja monelta 
osin samantyyppisiä niin ihmisillä kuin monilla muillakin eläimillä.

Yleisin koirien pelkojen hallinnassa esiintyvä virhe on koiran vieminen vastoin tahtoaan 
tilanteeseen, jossa se pelkää. Moni luulee, että tämä auttaisi koiraa voittamaan pelkon-
sa. Onnistumisen avain on siinä, että koiraa ei viedä niin lähelle, että sitä alkaisi pelottaa 
ja se alkaisi haukkua. Sen sijaan muutos yhä lähempää ohittamiseen tapahtuu asteittain 
viikkojen ja kuukausien mittaan. 

Tavaroiden pureskeleminen

Pureskeleminen on osa koiran luontaista käyttäytymistä. Maailmaansa tutkivat pennut 
pureskelevat kaikkea, mutta myös aikuinen koira tarvitsee tilaisuuksia pureskeluun. Sillä 
on rauhoittava ja mielialaa kohottava vaikutus. Jos koira pureskelee tavaroita ollessaan 
yksin kotona, syynä voi olla tekemisen puute.

Koira ei myöskään osaa yhdistää kotiin palaavan omistajan ärtymystä siihen, mitä se itse 
on tehnyt kymmeniä minuutteja tai peräti tunteja aikaisemmin, mikä koiran ajantajulla 
on kaukana menneisyydessä. Jos koira reagoi omistajan paluuseen lepyttelemällä tätä 
häntä heiluen ja korvat takana, moni luulee sen häpeävän tekoaan. Tosiasiassa koira 
havaitsee ihmisen lievänkin ärtymyksen merkit ja yrittää saada tämän rauhoittumaan – 
ilman, että koiralla olisi aavistustakaan, mistä syystä omistaja on ärtynyt.

Ratkaisuna tavaroiden pureskeluun koira tarvitsee tarpeeksi houkuttelevaa sallittua 
pureskeltavaa, kuten puruluita. Arvokkaat esineet on viisasta pitää poissa koiran 
ulottuvilta, jos on syytä olettaa, että se saattaa yrittää pureskella niitä.
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