PINSERIPENNUN
HOITO-OPAS

Kasvattajan yhteystiedot

Pinserit ry
Rodun ja sen harrastajien tukena toimii Pinserit ry. Olet tervetullut joukkoomme.
Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen www-sivujen kautta tai kasvattajan välittämänä,
jolloin hinta on edullisempi.
Jäsenetuna saat Snautseri Pinseri-lehden ja muita www-sivuilla mainittuja etuja.

Suomen Kennelliitto
Koirasi on rekisteröity Suomen Kennelliittoon, jonka tietokannassa koirasi
tiedot näkyvät. Niitä voit seurata Oma Koira- sovelluksen avulla. Teethän sinne
omistajailmoituksen. Voit liittyä kennelliton jäseneksi, jolloin saat jäsenetuna
Koiramme-lehden.

Pentu tulee kotiin
Onneksi olkoon valinnastasi!
Olet saanut kotiisi iloisen ja valloittavan tehopakkauksen.
Uusi perheenjäsenesi tarvitsee sinua ja aikaasi. Se kaipaa huolenpitoa
erityisen paljon nyt muuttaessaan uuteen kotiinsa. Turvallisessa
ja ystävällisessä ympäristössä sillä on hyvät edellytykset kasvaa
tasapainoiseksi koiraksi.
Olemme Pinserit ry:ssä keränneet vuosien varrella kasvattajilta ja
rodun harrastajilta tietoa tähän oppaaseen, ja haluamme auttaa tällä
pentua tasapainoiseen ja onnelliseen elämään.
Kasvattaja on uuden koiranomistajan lähin tukihenkilö.
Käänny mahdollisissa kysymyksissä ja ongelmissa hänen puoleensa.
Hän voi auttaa sinua tai ohjata hakemaan ulkopuolista apua.

Uusi perheenjäsen
Pentu tulee kotiin
Tullessaan uuteen kotiin pentu on kehitysvaiheessa, jossa se on altis kaikille
vaikutteille. Se oppii koko ajan niin hyviä kuin ei-toivottujakin asioita.
Pentu tulee vähitellen totuttaa kodin
ääniin, liikenteeseen, vieraisiin ihmisiin,
toisiin koiriin ja erilaisiin paikkoihin.
Näin se oppii luottamaan itseensä. Se
tarvitsee paljon myönteisiä kokemuksia ja runsaasti kannustusta. Omistajan
käyttäytyminen ja asioihin suhtautuminen on pennulle malli, siksi on hyvä
tarkkailla omaa käyttäytymistään. Positiivinen ja varmasti käyttäytyvä omistaja tukee pennun kehitystä rohkeaksi ja
itsevarmaksi pinseriksi.

Kun pentu on tottunut omistajaansa ja
kotiympäristöönsä, sitä on hyvä viedä
paikkoihin, missä on enemmän ihmisiä
ja liikennettä. Pennun on hyvä tutustua
kaikkeen tiellä liikkuvaan (autot, pyörät,
rollaattorit jne.). Etenkin lapsiin pentua
tulee tutustuttaa, ja opettaa sekä pennulle että lapsille oikeanlaista, rauhallista yhdessäoloa.
Sosiaalistaminen on ehdottoman tärkeää, koska sillä on vaikutusta koiran
myöhempään käyttäytymiseen. Hyvin
sosiaalistetusta pennusta tulee yhteiskuntakelpoinen koira, jonka kanssa on
mukava liikkua kaikkialla.
Toisiin koiriin tutustumisen voi aloittaa
ensin tuttujen koirien kanssa jo ennen
rokotuksia, sillä emän vasta-aineet suojaavat pentua ensimmäiseen rokotukseen saakka. Vasta-aineet heikkenevät
yksilöllisesti pennun kasvaessa.
Alle vuoden vanhan koiran liikunnan
tulisi muodostua leikeistä ja kevyistä
kävelylenkeistä. Vapaana koira voi juosta niin paljon kuin haluaa, silloin kun siihen on mahdollisuus ja se on turvallista.
Rakkaudella ja rajoilla pennusta kasvaa
mukava ja valloittava pinseri.

Koiran tarvikkeet
Koiran peti

Muut tarvikkeet

Pennulle kannattaa hankkia heti niin iso
peti, että se mahtuu siihen aikuisenakin. On hyvä ottaa huomioon, että pentu pureskelee paljon, joten esim. korit
eivät sovellu pediksi. Pedin tulee olla
mielellään myös puhdistettavissa.

Turkin hoitoon riittää säämiskä tai vastaava liina. Kynsien leikkausta varten
kannattaa hankkia hyvät kynsisakset.
Autossa koira tarvitsee turvavaljaat tai
kuljetushäkin. Turvallisuussyistä koira ei
matkusta etupenkillä.

Paras paikka pedille on vedoton nurkka,
jossa pentu voi levätä rauhassa olematta silti eristettynä muusta perheestä.

Pimeitä vuodenaikoja varten on hyvä
pitää koiralla heijastavia varusteita tai
esim. valopantaa. Kylmään vuodenaikaan ja sateella pinsereillä käytetään
usein loimia ja sadevaatteita.

Pentu ja talutin
Parhaiten pennulle sopivat hyvän malliset valjaat tai solkipanta, jossa on kasvuvaraa sekä riittävän pitkä hihna. Ns.
Flexi soveltuu pennulle huonosti, koska
sen kanssa on vaikea opettaa pentua
kulkemaan vetämättä.
Näyttelypannaksi sopii ohut panta tai
ketju ja taluttimeksi ohut hihna. Pentu
kannattaa opettaa myös näyttelypantaan pienestä pitäen.

Ruoka- ja vesikuppi
Koiralla tulee olla aina puhdasta vettä
saatavilla. Vesikupin lisäksi se tarvitsee
ruokakupin. Tarkoitukseen soveltuu astia, joka pysyy hyvin paikallaan ja johon
on hankala tarttua hampain. Suosituksena on, että ruoka on tarjolla vain ruoka-aikoina.

Lelut
Aktiivinen koira tarvitsee monenlaisia
virikkeitä. Lelut kannattaa valita siten,
että niistä ei irtoa paloja, jotka ovat vaaraksi pennulle. Lemmikkieläinliikkeistä
löytyy runsaasti aktivointi- ja pureskeluleluja. Myös puruluut auttavat puremistarpeeseen. Riittävän suuri oikea luu tai
nahkaluu ovat hyvää järsittävää. Niitä ei
kuitenkaan kannata jättää pennulle silloin, kun se on yksin. Irtoavat palat voivat ovat pennulle kohtalokkaita.
Koiralle ei pidä antaa keitettyjä luita,
sillä niistä saattaa irrota teräviä särmiä,
jotka vahingoittavat ruuansulatuselimistöä.
Pentua kannattaa leikittää ja vahvistaa
sen taitoa. Näin se ”osaa” leikkiä vielä aikuisenakin.

Terveys
Rokotukset
Koiran rokotukset on syytä pitää voimassa koko sen elinajan.
Koira madotetaan n. 2 viikkoa ennen rokotusta vastustuskyvyn parantamiseksi.
Ensimmäisellä rokotuskerralla pentu
saa 12 viikon iässä yhdistelmärokotteen, joka sisältää rokotteen penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja
parvovirusta vastaan.

Sama yhdistelmärokote toistetaan 16
viikon iässä.
Lisäksi pentu tarvitsee rabiesrokotteen.
Rabiesrokotetta ja yhdistelmärokotetta
ei suositella annettavaksi pinserille yhtä
aikaa. Kaksi rokotetta muodostaa ison
kuorman, ja jos oireita tulee, ei voida
tietää, kumpi ne aiheutti.
Vilustumista, rasitusta ja stressiä on vältettävä noin kaksi viikoa rokotuksen jälkeen vasta-aineiden muodotuessa.

Pinsereiden rokotusreaktiot
Pinsereillä on todettu jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan rokotuksen
jälkeisiä reaktioita, jotka poikkeavat ns. tavanomaisista yliherkkyyteen
liittyvistä rokotusreaktioista. Olemme mukana projektissa, jonka avulla
ongelman aiheuttajaa pyritään tutkimaan.

Rokotusreaktion oireet
y Oireet ilmenevät pennulla yleisimmin ensimmäisen, joskus hyvin
harvoin toisen tai jopa myöhemmän rokotuksen yhteydessä. Oireet
eivät yleensä toistu.
y Oireet alkavat noin 8-14 vrk penikkatautirokotuksen jälkeen.
y Ensioireita voivat olla esim. voimakas nieleskely ja kakistelu.
y Koiran lämpö voi nousta tai silmät vuotaa.
y Koirilla voi ilmetä pidätysvaikeuksia, tärinää tai pientä huojumista.
Heti ensioireiden ilmestyessä koiralle annetaan yksi kyytabletti päivässä,
kolmen päivän ajan.
Suuret tasapainovaikeudet, epilepsiaa muistuttavat krampit tms. ovat jo
vakavampia neurologisia oireita.
Tällöin on viivyttelemättä otettava yhteyttä eläinlääkäriin. Hoitona annetaan
kortisonia ja B-vitamiinia, lisänä mahdollisesti nesteytystä tai rauhoittava
lääkitys.
Huom! Oireiden ilmaantuessa on aina hyvä olla yhteydessä pennun
kasvattajaan.

Rokotuksissa noudatetaan Suomen
Kennelliiton rokotusohjeita. Tietoa niistä saa SKL:n www-sivuilta ja eläinlääkäriltä.
Rokotukset merkitään rekisterikirjaan
tai rokotuskorttiin. Merkintä sisältää
tiedon rokotteen voimassaoloajasta.
Niistä voi pyytää myös merkinnän SKL:n
OmaKoira-sovellukseen, jolloin ne ovat
omistajan luettavissa sieltä.
Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla
noudatetaan SKL:n rokotusmääräysten
lisäksi Ruokaviraston (ent. EVIRA) kulloinkin voimassaolevia ohjeita.

Korvat
Puhdista pennun korvat, jos ne vaikuttavat likaisilta. Jos korvat tulehtuvat on
tarpeen käydä eläinlääkärillä. Tulehtunut korva on usein punainen ja haisee
pahalta. Koira voi raapia korvaansa tai
ravistella päätä.
Pinserin korvalehdet ovat ohuet ja niiden reunoja tulee tarkkailla, sillä niihin voi tulla verta valuvia haavaumia.
Ne voivat olla vaskuliitin aiheuttamia.
Etenkin kylmillä tai sateisilla ilmoilla
korvalehden reuna voi aueta. Ravistelu hankaloittaa tilannetta.
Kuivia korvalehtiä voi hoitaa voiteella. Myös korvien suojaaminen ja
ravistelun estäminen
päähineellä saattavat auttaa.
Ongelmasta kannattaa keskustella kasvattajan kanssa.

Hampaat
Maitohampaiden vaihtuminen pysyviksi alkaa noin 4-5 kuukauden iässä.
Tässä vaiheessa pennulle on hyvä antaa
kovaa pureskeltavaa. Kulmahampaiden tilannetta kannattaa tarkkailla. Jos
maitohampaan viereen kasvaa pysyvä
hammas, eikä maitohammas irtoa, on
syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.
Pinserin oikea purenta on saksipurenta.
(Ylähampaiden sisäpinta koskettaa kevyesti alahampaiden etureunaa.)
Täysikasvuisella koiralla on 42 hammasta.
Yläleuka: 6 etuhammasta, molemmin
puolin 1 kulmahammas, 4 välihammasta (premolaari), 2 poskihammasta (molaari)
Alaleuka: 6 etuhammasta, molemmin
puolin 1 kulmahammas, 4 välihammasta (premolaari), 3 poskihammasta (molaari).
Hammaskiven ennaltaehkäisemiseksi
on koiralle hyvä antaa kovaa purtavaa.
Hampaat kannattaa myös pestä säännöllisesti harjalla. Pesu tulee aloittaa
heti pennun kotiuduttua. Hyvän makuinen hammastahna edistää
toimenpiteeseen sopeutumista.
Hammaskivi aiheuttaa ajan mittaan
ientulehduksen. Hampaiden puhdistuksen
tekee eläinlääkäri.

Koiran

Ruokinta
Oikealla ruokinnalla on ratkaiseva merkitys koiranpennun terveelle kasvulle ja
kehitykselle. Se on oleellinen osa vastuullista koiran hoitoa. Kasvavaa pentua
ruokitaan sen kasvua tukevalla ruualla.
Varmimmin siihen pääsee käyttämällä
laadukasta kuivamuonaa, jota voi käydentää lihalla tai kalalla.
Ruokinnassa kannattaa aluksi noudattaa kasvattajan antamia ohjeita. Kaikki
pennut eivät ole samanlaisia. Jos päätyy vaihtamaan ruokaa, se tulee tehdä
vähitellen.
Pentu ruokitaan aluksi 3-4 kertaa päivässä. Aikuiselle riittää annos aamulla ja
toinen illalla.
Huomioithan pentua opettaessasi valita koulutukseen palkaksi tuotteen, joka
ei sisällä väri- ja lisäaineita.

Koiralle sopimattomia
ruoka-aineita
y Alkoholi
y Avokado
y Rusinat, viinirypäleet
y Keitetyt luut
y Saksan- ja
macadamiapähkinät
y Liika valkosipuli ja sipuli
y Maitotuotteet
y Monet sienet
y Kofeiini
y Xylitoli
y Suklaa
y Ihmislääkkeet
y Liika roskaruoka

ohjaaminen
Näkemällä vaivaa ja panostamalla harjoitteluun
luodaan pohja hyvälle arjelle.

Yksinolo
Yksinolon harjoittelu tulee aloittaa pennun kotiuduttua. Sitä harjoitellaan pieniä aikoja kerrallaan. Pennun kanssa ei
tule seurustella n. 20 minuuttia ennen
lähtöä, eikä sitä tule huomioida heti
palattua ennen kuin se on rauhoittunut. Näin vähennetään koiran ikävää.
Pennulle ei myöskään pidä jättää pitkiä
hyvästejä.
Pennun tilan tulee olla turvallinen. Vaaraa aiheuttavat mm. sähköjohdot, kodin
kemikaalit ja terävät esineet. Pennulle
jätetään turvallisia leluja ja esim. pakastetulla herkulla tai ruokanappuloilla
täytetty Kongi.

Tilaksi voi valita yhden huoneen. Rajatussa tilassa pentu tuntee olonsa turvalliseksi. Tilaa ei tule sulkea ovella, vaan
rajata tila portilla.

Sisäsiisteys
Pentu menee tarpeilleen melkein heti
herättyään ja syötyään ruokansa. Vie
pentu viipymättä ulos ja kehu vuolaasti oikein tehdystä tarpeesta. Pentu jota viedään ripeästi ja usein ulos oppii
nopeasti sisäsiistiksi. Sanomalehti tai
pissa-alusta kannattaa sijoittaa oven
läheisyyteen, jolloin koira oppii hakeutumaan ovelle, kun sillä on hätä. Sisälle
tulevat vahingot siivotaan pois vähin
äänin. Toruminen on turhaa.

Pennun käsittely
Pentua kannattaa totuttaa seisomaan
tarkoitukseen sopivalla pöydällä silloin
kun sitä hoidetaan. Sitä käsitellään rauhallisesti ja määrätietoisesti. Tämä helpottaa myös eläinlääkärillä käyntiä.
Kynsiä tulee leikata säännöllisesti. Makupalat toimivat hyvin apuna kynsiä
leikatessa.
Turkin hoidoksi riittää pyyhkiminen tai
harjaaminen silloin tällöin. Pinseri tarvitsee pesua lähinnä silloin, kun se on
likainen.

Koulutus
Pentua aletaan kouluttaa arjen tilanteissa heti pienimuotoisesti leikin varjolla
kehuen ja palkiten. Keskittymiskyky on
huono, joten tuokioiden tulee olla lyhyitä.

Kontaktin harjoittelu on kaiken perusta. Opettele kehumaan ja palkkaamaan
välittömästi, kun koira tekee oikein.
Tärkeitä taitoja ovat myös luoksetulo,
irrottaminen ei-toivotusta esineestä ja
odottaminen. Tärkeää on myös opettaa
koira rauhoittumaan.
Matkustamista autossa tulee harjoitella
esim. lyhyillä kauppareissuilla.
Pennulle on syytä opettaa hihnassa kulkeminen vetämättä.
Monilla paikkakunnilla on koirayhdistyksiä ja koirakouluja, jotka järjestävät
pentukoulutusta. Niiden avulla pääsee
myös tutustumaan erilaisiin koiraharrastuslajeihin.
Pinseri on erittäin älykäs ja oppivainen,
mutta vaatii etenkin nuorena kärsivällisyyttää ohjaajaltaan.

Henkisen kehityksen kaudet
7–10 viikkoa
y Sosiaalistumisen herkkyyskausi on
voimakkaimmillaan, joten pennulle
kannattaa antaa runsaasti uusia kokemuksia.
y Anna pennun rauhassa tututustua
uuteen kotiin, perheeseen ja uuteen
ympäristöönsä. Muiden ihmisten ja vieraiden paikkojen aika on vasta hieman
myöhemmin, kun pentu on ehtinyt kotiutua.
y Hanki positiivisia kokemuksia uusista
asioista.
y Totuta pentu hoitotoimenpiteisiin.

10–12 viikkoa
y Ota pentu mukaan eri tilanteisiin.12-viikon tienoilla sosiaalistumiskausi alkaa päättyä.
y Pentu nukkuu paljon.

3-6 kuukautta
y Pentu on miellyttämishaluinen
y Pystyy keskittymään paremmin kuin
aiemmin, joten koulutushetkiä voidaan
lisätä. Pennun vastaanottokyky on hyvä
ja lisäksi tässä iässä koira oppii asioita
helposti.
y Lepoa ja tekemista sopivassa suhteessa.
y Koirat oppivat sisäsiisteiksi yksilöllisesti. Toiset oppivat sisäsiisteiksi jo 4
kuukauden iässä, kun taas toisilla se
kestää huomattavasti kauemmin.
y Pennun hampaat vaihtuvat ja sen

järsimishalut lisääntyvät, sillä ikenet
kutiavat ja ovat kipeitä. Pidä pennun
saatavilla sallittua pureskeltavaa, kuten
leluja ja puruluita. Tavarat, joita et
halua pennun pureskelevan kannattaa
laittaa pennun ulottumattomiin.

7–10 kuukautta iässä koira
tulee murrosikään
y Hormonit voivat vaikuttaa koiran
käyttäytymiseen.
y Tekemisen tarve on suurimmillaan
murrosiässä. Ellei nuorelle koiralle
tarjota riittävästi puuhaa, se keksii sitä
takuulla itse.
y Murrosikäinen koira voi käyttäytyä
pelokkaasti tilanteissa, joihin se on
aiemmin suhtautunut normaalisti. Esimerkiksi tuulessa huojuva kyltti tai omituisesti pukeutunut ihminen saa sen
reagoimaan vahvasti. Se voi sännätä
pakoon tai haukkua pelkonsa kohteelle. ”Mörköikä” kuuluu kuitenkin koiran
normaaliin kehitykseen. Omistajan tehtävänä on tukea koiraa.

Aikuistuminen
Koiran katsotaan aikuistuvan noin 2–3
vuoden iässä. Koiran opastus ja ohjaaminen alkavat toimia nyt ja koirasta on
kasvanut mukava perheenjäsen.

lähde: www.kennelliitto.fi

Vaaralliset kasvit
ja aineet
Monet kasvit ovat myrkyllisiä
koiralle, kuten alppiruusut ja atsaleat, joulutähti, narsissi, lilja,
hyasintit, tulppaanit, jukkapalmu ja kultaköynnös.
Jos epäilet koirasi syöneen jotain
myrkyllistä, ota yhteys eläinlääkäriin.

Koiran ensiaputarvikkeet
y Sidetarpeet
y Desinfiointiaine
y Punkkipihdit
y Vetyperoksidia 3% (oksettamiseen)
y Lääkehiili
y Maitohappobakteeria
y Kyytabletti (allergisiin reaktioihin)

Ruokinta, rokotus ym. tietoja

Pinserit ry
Rodun ja harrastajien tukena toimii Pinserit ry.
Olet tervetullut joukkoomme.
Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen www-sivujen kautta
tai kasvattajan välittämänä, jolloin hinta on edullisempi.
Jäsenetuna saat Snautseri-Pinseri -lehden ja muita www-sivuilla mainittuja etuja.

Yhdistykseen voit tutustua:
www.pinserit.fi
Facebookissa Pinserit ry
Instagramissa Pinserit_ry

