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lama ja 
;et 
.ri isisså. Syvåsså sellaisessa ja 
tdcn kasvuennusteet painuvat 
:si. Vuonna 2009 kasvu saattaa 
prosentin. 
rtvåt kasvavaa työttömyyttä ja 
!n ajautumista simlmåttömäån 

talouden vaikutukset Aurinko
:eisöncl:lmMn ovat moninaiset. 
pio on toisen voiuo. 
illaatio tuntuu kuluttajien lom
ivittåismenoina. KiinteistöväUt· 
J hiljaista aikaa lähikuukausina. 
.vät myöno:t asuntolainoja yhtä 
n. 
>jen hinnat jatkavat laskuaan 
verran ja ne tulevat sellaiselle 
• suomalaisella palkansaajalla 
us päästä kiinnl omistusasun
la. 
1ntojen hinnat takaavat sen. että 
� pysymään suomalaisten yk
itålln asuntoa cte.lån lämmössä. 
1ousseet Turkki ja Bulgaria me
Jaan, halvempia asuntoja. 
n Aurinkorannikko on ja py· 
t Bulgariaa ja Turkkia edellä. 
, infrastruktuurilla on valtava 

h el:\köttymineo Suomessa on 
njassa osuu l,eidån kannaltaan 
;eean. Moni pääsee aloittamaan 
f urinkorannikolla kohtuullisin 

il.amäkt JObtaa parhaimmillaan 
nikon suomalaisyhtruö kasvaa 
1 Ihmisillä. Se tarkoittaa lisää 
le yrityksille. Ja lisä� lukijoita 

,
. I 

r� tavalla koko ajan. eikä aina 
etenkin kun kysym)'ksesså on 

1<3svaa tasatah11a materiallsmfn 

j
�PB asiaan kuuluvana. Ennen 
eletään nyt jollain tavaffa olkeu· 
�ksissa henkilön imagoa nos· 

r1 
vaikka kuinka, poliitikkojen. 

[ 
,, tai vaikkapa tavallisten pul-

� mitä erilaisimpia meriselitykslä, 
U<elematta. ikään Kuin oppima· 

�!ää. minä häpeän lausah· 
ta anteeksipyyntöä saa odottaa 
r kansan suosiota on tletoisestl 
pauksilla. 
/Y.�ui� i:r,�hinä_ taJ naisina n»n 

Ajassa mukana Uusi lrcngi rola .fi 

Pauliina Laurila opettaa 
vanhoillekin koirille 
uusia temppuja 
- Koiria samaistetaan
liikaa susiin. Sitä
perua on myös väärä
käsitys, jonka mukaan
ainoa oikea tapa
kouluttaa koiraa, on
ottaa siltä luulot pois,
kertoo ongelmakoirien
koulutukseen
Ja eläinten
käyttäytymiseen
erikoistunut Pauliina
Laurila

Teksti ja kuvat: 
Janne Lelpijärvi 

Pauliina Laurila saapui tanä 
kesänä Aurinkorannikolle 
nieman tavallisuudesta poik
keavaa remiå. Siinä missi! 
moni suomalainen pake· 
nee pohjolan pakkasia, 
tuli Laurila Espanjan 
aurinkoon Engla1min 
sateista. Englannissa 
hän opiskeli Anglia 
Ruskin yliopistossa 
eläinten käyttäyty
mistä kolmen vuoden 
ajan. 

Vaikka Laurila onkin 
ollut eläin rakas pienestä pi
täen. aloitti hän alan opinnot 
vaSta aikuisella itllla. 

- Olen ihan pienestä as
u ollut tosi kiinnostunut 
eläinten, ja varsinkin kolri• 
en, kAyttåytymisest/1. Siitå, 
miten niitä voisi oppia ym
månåmåan paremmin. Nyt 
tuntuu tosi hyvältä, kun on 

saanut asialle myos ueteeU1stå 
taustaa, hiin innostuu. 

Kaikki alkoi hevosista 

Vaikka koirat ovatkin aina ol
leet erityisen lähellä Laurilan 
sydäntä, hänen eläitniin liit
tyvät opintonsa alkoivat kui
tenkin hevosten parissa. 

. Kolmekymppisenä me
nin Tampereen urheiluhie
rojakoulun vuoden kcstävålle. 
hevosbierontakurssille. Tuol
ta koulusta kåsm kåvtmme 
esimerkiksi säånn61hsesti 
Teivon raviradalla hieromas
sa huippuravureita. Laurila 
kertaa. 

Hevosten hieronta saat· 
taa äkkiseltään kuulostaa 
kummalliselta ja jopa tur• 
haita. muua sitä se ei suin
kaan ole. 

• Ravihevosethan ovat pe
riaaueess.1 huippu-urheilijoita 
ja hieronta kuuluu oleellis<!na 
osana niiden libashuoltoon. 
Kilpailuissa hevoset saatta
vat helposli loukkaantua, 
muua mitå parempi niiden 

lihasten peruskunto on. SI· 
tå nopeammin ne toLpuvat. 
Ja tietysti hyvå lihashuolto 
auuaa myös ennaltaehkåi
semåån hevoste.n loukkaan
tumisia, ja tåmå kaikkihan 
merkitsee suoranaista rahan 
säästöä hevosen omistajille, 
hän kuvailee hevoshieronrum 
merkitystä. 

Englannista oppia 
eläimiin 

HevoshieromaopmtoJen pää
lyllyä Pauliina Laurila halusi 
syventåå eläinten tuntemus
taan.ja koska Englannissa oli 
tähän Suomea suotuisammat 
mahclolltsuudet, hän suuntasi 
Cambridgeen, Anglia Rus
kin yliopistoon opiskelemaan 
elAmten kaytlåytym1stå. Hä
nen tutkimuksensa kohdis
tuivat kaikenlaisiin ellimiin, 
mutta erityismielenkiinnon 

kohteena olivat koirat. 
Kaikesta näkee, että 

Laurila on omalla alal
laan kun keskustelu 
kåantyy koiriin. Teks
tiä tulee siihen tahtiin, 
että toimittajaparalla al
kaa muste loppua ky
oåstå. PyynnOstå hän 

kuitenkin hidastaa het· 
keksi kuvaillessaan Joi-

tain avainasioita koirien 
ymmånåmisessd. 

· Ehkä suurin koiriin liit· 
tyva harhaluulo on se, että 
niillä olisi samanlainen domi
nanssihierarkia kuin susilla. 
Se eltå koira käyttäytyy ei
toivotulla tavalla, ei tarkoita 
ettå se yrittäisi ottaa ihmi• 
scstå ylioteua. Koira toimii 
luonnostaan sille orninaisel-

la tavalla. Jos tuo käytös on 
isånnån kannalta ei-toivouua, 
niin sen voi opeuaa koiralle 
osoitLamalla, että sen kan
natLaa toimia toisin. Tässä 
palkitseminen on paljon pa
rempi keino kuin rankaisu. 
Koira kokee rankaisemisen 
aina stressaavana. ja stressi 
johtaa siihen. ettei koira opi, 
tai se saattaa jopa oppia vääriä 
asioita, Laurila vakuuttaa. 

Hån ottaa yhden eslmet· 
kin . 

• Koira saauaa esimerkiksi 
murista, ei siksi että se olisi 
aggressiivmen, vaan koska se 
tuntee olonsa epåvarrnaks1. 
Jos sitä tällöin rangaistaan, 
se ei suinkaan opi olemaan 
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Pau/1/na Laurila on touhunnut monenlaisten eläinten, mm. 
kodittomien koirien, kanssa lähes koko Ikänsä. Halu teh
dä enemmän eläinten hyväksi ajoi hänet lopulta yliopis
toon asti. 

murisemaua, vaan huomaa, 
ettei se voi luottaa isäntäänsä. 
ja euä silla on syytäkin olla 
varuillaan. 

Vaihda panta 
valjaisiin 

Laurila kehottaa myös kaikkia 
kolranomistajia vaihtamaan 
lemmikkitnsa kaulapannat 
valJ3LStin. Syynä on, totta kai, 
koiran hyvinvomtt. Hän ker
too norjalaisen dainlääkårin 
tekemästä tutkimuksesta. 

• Tuo lääkäri poimi kl!ni
kalleen tulleista koirista sa
tunnaisesti 350 yksilöä, ja 
tutki niiden n1skoJ3. Vaikka 
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Ongelmakoirien kouluttaja Pauliina Laurilan 
top 3 ·lukuvinkit jokalselle lemmikkinsä 
kouluttamisesta kiinnostuneelle: 

• Tuire Kaimio: Pennun kasvatus 

• Turid Rugaas: Rauholtt8V8t signaalit 

• Turid Rugaas! KiskomaJta paras 

nuo koirat oli tuotu klini
kalle täysin muista asioista 
Johtuen, niin 78 prosentilla 
niistä oli niskavaivoja,joista 
niiden omistajat eivät tien
neet rnitåån. Kaikilla näis
tä niskavaivaisista oll kau
lapanta, kun taas valjaila 

käyttändsti! yndcllakåan ei 
ollut vika.a niskoissa, Launla 
valottaa. 

Tuntuu täysin jårkeen
kåyvllltå. Monj vanhempi 
saattaa viedä lastaankin vai· 
Jaissa. mutta harva kai sen· 
tMn kaulapannassa. 




