
78    Olé • Espanjan asiantuntija

Kun pentu tulee taloon
Koira on pitkäaikainen kumppani ja siksi hoitoon ja 
koiran pidon vaatimuksiin täytyy perehtyä jo ennen 
pennun hankkimista. samat ohjeet pätevät myös 
aikuisen koiran adoptoimiseen.

teksti Pauliina Laurila kuvat Miia Marjamäki, Joanna Kopik

oiraa ei ole koskaan liian myö-
häistä opettaa, mutta jos koiran 
hallintaan suhtaudutaan oi-
kealla tavalla jo alusta alkaen, 
on opettaminen helpompaa.

Opetusmetodiksi kannattaa 
valita positiivisuus, eli toivotusta käytöksestä 
palkitseminen ilman rankaisua tai pakotta-
mista. Näin koira oppii nopeammin ja on 
aina avoin oppimaan uutta. Positiivisilla 
metodeilla opetetut koiran ovat yleensä 
luotettavampia ja luottavaisempia kuin 
koirat, joita on rankaistu.

Opettamisessa ja yhteistyössä on kyse 
opituista tavoista ja tottumuksista – ei 
alistamisesta tai dominoimisesta. Yleiset 
ongelmat eivät suinkaan johdu siitä, että 

koira yrittäisi ottaa vallan, vaan siitä, ettei 
koiralle ole opetettu, mitä siltä halutaan.

Mieti tarkkaan,  
mistä pennun hankit

Pennun ihanteellinen luovutusikä on 10–12 
viikkoa. Ensimmäisinä viikkoina sisarus-
ten seura on tärkeää pennun sosiaaliselle 
kehitykselle.

Sitä, mistä koiranpennun hankkii, 
kannattaa suunnitella tarkkaan. Eläinkau-
pat myyvät pentuja, jotka saattavat tulla 
pentutehtaista, hirvittävistä olosuhteista 
tai jopa muista maista asti, eikä niiden 
vanhempien terveydestä tai luonteesta ole 
mitään tietoa.

Koiran hännän tai korvien typistämi-
nen on laitonta myös Espanjassa, vaikka 
typistettyjä koiria onkin saatavilla. Luovu-
tettaessa pennun tulisi jo olla madotettu, 
mutta rokotuksia ei anneta pikkupennuille. 
Siitä huolimatta ne voivat olla tekemisissä 
muiden terveiden koirien kanssa.

Jos haluaa ostaa rotukoiran, kannattaa 
ottaa yhteys rotuyhdistyksen suosittelemaan 
kasvattajaan ja tutustua pennun vanhem-
piin. Vastuuntuntoiset kasvattajat pitävät 
koiria hyvissä olosuhteissa, antavat niiden 
tutustua monenlaisiin ihmisiin ja käyttävät 
vain hyväluontoisia koiria.

Kasvattajat myös yleensä kuvauttavat 
pentujen vanhemmat perinnöllisten sai-
rauksien varalta. Rodusta riippuen usein 
kuvautetaan esimerkiksi kyynärpäät, lonkat 
tai silmät.

Rodun tunteva kasvattaja osaa auttaa 
myös siinä, sopiiko kyseinen rotu lainkaan 
elämäntapaasi. Hän voi auttaa myös pen-
nun valinnassa, sillä jos et tarvitse työ- tai 
kilpailukoiraa, ei sinun välttämättä kannata 
valita pentueen riehakkainta yksilöä.

Koiratarhoilla on saatavilla monenlaisia, 
monen rotuisia ja kaiken ikäisiä kodittomia 
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koiria. Koiratarhan kokenut työntekijä voi 
myös auttaa sopivan koiran valinnassa.

Pentujen emot ovat usein nähtävissä, 
ja aikuisten koirien luonne jo tiedossa. 
Yhteiselämässä koiran kanssa rotua tär-
keämpää on koiran luonne ja se, kuinka 
koiraa opetetaan.

Pennun perustarpeet kuntoon

Pennun perustarpeisiin kuuluvat ruokailu, 
nukkuminen ja leikkiminen. Ruuaksi 
kannattaa aluksi antaa sitä, mitä pentu 
on tottunut syömään. Pennun tulee saada 
ruokaa säännöllisesti, 3–4 kertaa päivässä.

Lenkkeily on hyvä ajoittaa ruokailujen 
lomaan, ja lenkkejä tehdään vähintään 
kolme kertaa päivässä: noin tunnin lenkki 
aikuisen koiran kanssa ja pentujen kanssa 
useita lyhyitä lenkkejä.

Pentu ei kykene pidättämään virtsaa ja 
siksi se pissaa sisälle. Tämä on täysin luon-
nollista, eikä pentua saa koskaan rankaista 
siitä. Pentu pissaa heti herättyään, syötyään 
ja leikittyään.

Ainoa, mitä omistaja voi tehdä, on 
nostaa pentu sanomalehden päälle tai viedä 
se ulos ennen kuin pissa tulee. Mitä use-
ammin pentu pääsee ulos, sen nopeammin 
se oppii sisäsiistiksi.

Pennulla ei ole fyysistä kykyä pidätellä, 
joten sen kanssa on oltava ennen kaikkea 
kärsivällinen. Emokaan ei rankaise pen-
tujaan, vaan yleensä se kääntää selkänsä, 
kun pennut ovat oikein rasittavia – niin 
kannattaa meidänkin tehdä.

Koirilla on luonnostaan tarve leikkiä, 
kantaa esineitä ja purra tavaroita. On ih-
misen tehtävä järjestää pennun saataville 
kestäviä ja kiinnostavia leluja ja puruluita, 
jotka ovat sallittua tuhottavaa. Helpoim-
malla pääsee, jos nostaa suosiolla kengät ja 
muut pikkutavarat pois pennun ulottuvilta. 
Koira oppii ajan kanssa, mitkä tavarat ovat 
sallittuja ja mitkä eivät.

Pentua on turha rankaista. Jos koiraa 

rankaistaan, se ei ymmärrä, miksi olemme 
vihaisia, mutta oppii pelkäämään meitä tai 
tiettyjä tilanteita.

Anna koiralle mahdollisuus 
liikkua

Pennut ja koirat yleensäkin tarvitsevat 
tekemistä, virikkeitä, liikuntaa. Pennulle 
on järjestettävä paljon mahdollisuuksia olla 
vapaana toisten koirien kanssa.

On myös hyvä totuttaa pentu seu-
raamaan omistajaa vapaana. Kun kutsut 
pentua, tee se aina iloisesti, ja palkitse 
pentu luokse tulosta. Vaikka se olisi juuri 
pyörinyt lehmän lannassa, on luokse tulo 
silti palkittava.

Tee näin: kutsu pentu luokse, palkitse 
se ja päästä se sitten uudestaan vapaaksi. 
Mikäli pentu lähtee eri suuntaan, lähde itse 
päinvastaiseen suuntaan, ja kutsu uudelleen. 
Jos käyt vaikkapa kyykkyyn, se vain tehostaa 
vastustamattomuuttasi!

Kasvavalle koiralle parasta liikuntaa on 
se, mitä se omaehtoisesti tekee, eli pentua 
ei kannata juoksuttaa pallon perässä. Pallon 
heittämisen sijaan voidaan leikkiä pallon 
piilottamista.

Koirat eivät osaa kävellä remmissä 
luonnostaan. Tämän opettaminen on 
haasteellinen tehtävä, johon kannattaa 
panostaa. On paljon koiria, joita komen-
netaan ja riuhdotaan remmissä – ja jotka 
sen seurauksena vetävät remmissä koko 
elämänsä. Remmissä vetävän koiran kanssa 
liikkuminen on raskasta, ja noin 70 pro-
senttia koirista kärsii fyysisistä ongelmista 
niskan alueella vetämisen seurauksena.

Pennulle kannattaa hankkia mukavat, 
tukevat valjaat sekä vähintään 1,80 metrin 
kevyt remmi. Taskuun kannattaa varata pal-

jon namipaloja. Pennun tulee saada haistella 
ja tutustua ympäristöön rauhassa. Muista, 
että pennulle kaikki on uutta. Omistaja ei 
vedä remmistä, vaan houkuttelee pennun 
kulkemaan mukanaan käyttäen yhtä iloista 
kutsusanaa ja palkitsemalla seuraamisesta.

Jos pentu on lähdössä eri suuntaan, voi 
ihminen pysähtyä ja houkutella pennun 
mukaansa vastakkaiseen suuntaan. Mikäli 
pentua ei totuteta tiukkaan remmiin pie-
nenä, ei se vedä myöskään isona.

Ihmisten remmikäyttäytyminen toisia 
koiria kohdatessa on ratkaisevaa. Remmiä 
ei pidä kiristää, kun toisia koiria tulee 
vastaan. On täysin luonnollista, että koira 
on kiinnostunut toisista koirista.

Pennun voi totuttaa siihen, että vaikka 
toiset koirat kävelevät ohi, ei siinä ole mitään 
ihmeellistä. Namipalojen avulla pennun 
voi opettaa vaikkapa istumaan paikallaan 
toisten koirien ohittaessa. Jos koira tietää, 
että välillä pääsee leikkimään toisten koi-
rien kanssa, ei sitä haittaa, vaikka jokainen 
vastaantuleva koira ei olekaan leikkikaveri.

Monet koirat rähisevät vastaantuleville 
koirille lähinnä siksi, että omistajat pelkäävät 
vastaantulevia koiria ja vetävät remmistä. 
Remmistä vetäminen ei kuitenkaan auta 
omaa koiraamme kommunikoimaan rau-
hanomaisesti.

Tästä aiheesta voi lukea lisää muun 
muassa Olé-lehden 9/2009 artikkelista 
”Koirakohtaamisia”.

Rauhanomaisia koirakohtaamisia auttaa, 
että annamme koiramme hidastaa vauhtia 
tai pysähtyä, jos se niin haluaa tehdä. Pai-
kallaan istuminen tai kauempaan kiertämi-
nen rauhoittavat vastaantulijaa ja samalla 
omaakin koiraamme. Tätä voi harjoitella 
tuttujen koirien kanssa, ja pentu päästetään 
koiran luo, kun se osaa odottaa hetken.

Arkipäivän uusia oppeja

Koirat oppivat jotain kaikista jokapäiväi-
sistä tapahtumista. Anna pennun tutustua 
lapsiin, muihin eläimiin, polkupyöriin, 
pyörätuoleihin ja rullaluistelijoihin, ja vie 

Koiraa kannattaa rapsuttaa tai antaa sille 
nameja ainoastaan silloin, kun kaikki neljä 
tassua ovat maassa.

Positiivisilla metodeilla opetetut koiran ovat 
yleensä luotettavampia ja luottavaisempia 
kuin koirat, joita on rankaistu.
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”Espanja kaipaa asennekasvatusta”

sitä kaupunkiin lyhyiksi ajoiksi. Eläinlääkä-
rilläkin kannattaa käydä usein vain syömässä 
nameja ja tervehtimässä, niin sekään ei ole 
jatkossa pelottava paikka.

Ohjaamme koiran käyttäytymistä 
haluamaamme suuntaan palkitsemalla 
koiraa toivotusta käytöksestä ja jättämällä 
ei-toivotun käytöksen huomiotta. Jos 
emme halua, että koira hyppii ihmisiä 
vasten, emme saa palkita sitä siitä. Koiraa 
kannattaa siis rapsuttaa tai antaa sille nameja 
ainoastaan silloin, kun kaikki neljä tassua 
ovat maassa.

Jos koira haukkuu ovikelloa, se voidaan 
totuttaa siihen, että ovikello soi, eikä ketään 
tulekaan. Koiralle annetaan nami silloin, 
kun se ei hauku. Haukkuminen jätetään 
huomiotta. Kun vieraita tulee kylään, heitä 
pyydetään olemaan huomioimatta pentua, 
kunnes se on rauhoittunut.

Kotiin yksin jääminen kannattaa aloit-
taa lyhyillä ajanjaksoilla, jotka kasvavat 
minuutista kymmeniksi minuuteiksi. Mitä 
useammin harjoitellaan, sitä nopeammin 
pentu oppii, ettei siinä ole mitään erikoista, 
vaikka jääkin hetkeksi yksin. Pentu jätetään 
yksin tekemättä siitä suurta numeroa ja 

Pentu jätetään yksin tekemättä siitä suurta 
numeroa ja kotiin palataan huomioimatta pentua. 
Pentu oppii, että ihmiset tulevat ja menevät.

kotiin palataan huomioimatta pentua. 
Pentu oppii, että ihmiset tulevat ja menevät.

Temperamentti ei muutu

Koiran opettamisella voi saada aikaan 
paljon, mutta koiran rotuominaisuus, sen 
temperamentti, ei muutu. Voimakkaan 
saalistusvietin omaava koira ei voi käyttäytyä 
niin kuin koira, jolla sitä ei ole.

Bulldoggilta on turha vaatia paimen-
koiran jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Koiraa, 
joka on erittäin aktiivinen ja riehakas, ei 
kannata yllyttää riehumaan. Päinvastoin 
tällaista koiraa motivoidaan rauhoittumaan.

Erittäin rauhallista koiraa taas moti-
voidaan innostumaan. Itsenäistä koiraa 
motivoidaan yhteistyöhön, ja läheisriip-
puvaiselta vaikuttavaa koiraa kannattaa 
kannustaa itsenäisyyteen.

Koiran huomion emäntään tai isäntään 
saaminen ratkaisee monet tilanteet. Se on 

nopeampaa ja palkitsevampaa kuin kieltä-
minen. Kun koiran huomio on kiinnittynyt 
isäntään, se voidaan kannustaa toimimaan 
toivotulla tavalla.

teksti Anna Venejärvi

Reilut kolme vuotta Espanjassa asunut, 
aurinkorannikolla koirien kouluttajana 
työskentelevä Pauliina Laurila on koi-
rien asiantuntija. Laurila on opiskellut 
koirien käyttäytymistä Englannissa, 
ja suomessa hän on saanut muun 
muassa virallisen eläinsuojeluvalvojan 
koulutuksen. 

Laurila tietää, että koirien kas-
vatuksesta liikkuu paljon myyttejä, 
joista puhutaan usein totuuksina. 
tutkimuksen avulla koirien kasvat-
tamisesta saadaan onneksi jatkuvasti 
lisää faktatietoa, jota Laurila yrittää 
parhaansa mukaan levittää myös 
koiranomistajien pariin.

Laurilan mukaan kaikkialla, missä 
on ihmisiä ja koiria, on myös hyviä ja 

huonoja koiranomistajia. Espanjassa 
eläinten kasvatus- ja suojelutyö laahaa 
kuitenkin jäljessä suomesta.

– Ymmärtääkseni andalusiassa 
koirien hylkäystilastojen lukemat ovat 
korkeampia kuin missään Espanjassa, 
kertoo Laurila.

– Espanjassa tapahtuu vielä paljon 
asioita, jotka ovat suomessa yleisesti 
tuomittavia. täällä esimerkiksi koirilla 
käytetään piikkikuristuspantaa, joka 
on suomessa kielletty, ja koiria lyö-
dään, mikä ei suomessa ole missään 
nimessä hyväksyttyä. Korvien typistys 
on laitonta Espanjassa, mutta jopa 
eläinlääkärit tekevät sitä silti.

Espanjalaiset pitävät usein koiria 
kerrostaloasunnoissa, ilman että 

lemmikit pääsevät ulos juuri koskaan. 
Laurilalta on usein kysytty, mitä 
esimerkiksi huolestunut naapuri voi 
tällaisessa tapauksessa tehdä.  Valitet-
tavasti juuri mitään ei ole tehtävissä.

– Ongelma on siinä, että kyseessä 
ei ole tarpeeksi törkeä rike, että siihen 
puututtaisiin. samanlaisia ongelmia 
on kuitenkin suomessa, sillä eläinsuo-
jelurikosten pitää olla todella törkeitä 
ennen kuin esimerkiksi koira otetaan 
omistajaltaan pois.

Laurilan mielestä Espanjan ongel-
mana ei ole esimerkiksi niin sanottujen 
vaaralliseksi luokiteltavien koiraro-
tujen suosio, vaan koiranomistajien 
asennekasvatuksen puute. Esimer-
kiksi lapsia ei Espanjassa opeteta 

lähestymään koiria varovasti, ja jos 
koira säikähtää kiljuvaa tai päälle 
hyppivää lasta, on syy automaattisesti  
koiran.

– Valistustyötä kaipaisivat täl-
laisissa tapauksissa niin lapset kuin 
vanhemmatkin. Esimerkiksi pitbullit 
eivät ole ongelma, vaan se, että niitä 
kohdellaan miten sattuu.

Espanjalaiset koiratarhat ovat 
täynnä koiria, joista omistajat eivät 
ole jaksaneet huolehtia. Kunnallisilla 
tarhoilla koiria lopetetaan viikoittain, 
mutta yksityisillä, usein vapaaehtois-
voimin ylläpidetyillä koiratarhoilla 
koiria ei lopeteta.

– sekin kohtalo, koko elämä koi- 
ratarhassa, voi olla melko ankea.
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pauliina Laurila on 
koirien asiantuntija.


