PENTU
TULEE TALOON
OPAS UUDELLE KOIRANPENNUN OMISTAJALLE
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APUA, TÄÄ PUREE!
Pentu käyttää hampaitaan erilaisten asioiden
tutkimiseen. On hyvin mahdollista, että myös sinun
kätesi joutuvat tulilinjalle.
Älä rankaise koiraa, jos se päättää upottaa
naskalihampaat ihoosi. Huitominen ja käsien pois
vetäminen vain innostaa koiraa ja läppäisemällä
pentua voit saada sen pahimmassa tapauksessa
pelkäämään kättäsi.
Pennun purressa voit siirtyä rauhallisesti pois
sen ulottuvilta, tai jos meno on kovin riehakasta,
mennä hetkeksi toiseen huoneeseen. Palkitse pentu heti kun se on rauhassa. Hanki pennulle paljon
luvallista purtavaa äläkä jätä uusia nahkakenkiäsi
pennun armoille.
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SISÄSIISTEYDEN OPETTELUA

Pieni pentu ei pysty pidättämään hätäänsä kovinkaan pitkiä aikoja, joten se kannattaa viedä ulos
tarpeilleen muutaman tunnin välein.
Etenkin juuri herättyään, kiivaan leikkituokion
päätteeksi tai ruokailun jälkeen pentu on hyvä käyttää ulkona. Kun koiraa palkitaan siitä, että se tekee
tarpeensa ulos, se alkaa pikkuhiljaa ymmärtää miten
sen tulee toimia.
Älä suutu pennulle, jos se tekee tarpeensa sisälle tai ei osu sanomalehdelle, sillä se vasta opettelee
elämään ihmisten tavoilla.
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YKSIN KOTONA
Kengät riekaleina, postit syöty, tapetit revitty ja sohva järsitty - voisi luulla,
että pentu pistää asunnon remonttiin silkasta kostonhimosta. Totuus on kuitenkin se, että yksin jääminen voi olla pennulle todella ahdistavaa ja se purkaa
stressiään kaikkeen mitä sattuu kuonon eteen osumaan.
Säästääksesi sekä pennun että omia hermojasi, aloita yksinoloharjoitukset parista minuutista aikaa pikkuhiljaa pidentäen. Kun ulkoilutat pennun ja
leikit rauhallisesti sen kanssa ennen kuin jätät sen omiin oloihinsa varmistat,
ettei sillä ole ylimääräistä energiaa.
Erilaiset makupaloilla täytetyt aktivointilelut kiinnittävät pennun huomion, jolloin se jättää huonekalusi tuunaamatta. Muistathan, ettet koskaan
palaa pennun luo sen vinkuessa tai haukkuessa, tällöin se mitä varmimmin
kutsuu sinua seuraavalla kerralla entistäkin uhmakkaammin.
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IHMEELLINEN MAAILMA
Pidä pentua mukanasi paikoissa, joissa se tulee käymään myös vanhempana.Totuta pentu pikkuhiljaa erilaisiin ihmisiin, eläimiin, ääniin ja kulkuneuvoihin.
Kun koira on ennen neljän kuukauden ikää tottunut asioihin, joita se tulee
kohtaamaan myös myöhemmin elämässään, käy tapakasvatuskin helpommin
eikä pennulle pääse muodostumaan käytöshäiriöitä, kuten remmirähjäämistä
tai liiallista stressaamista uusissa tilanteissa.
Älä koskaan pakota pentua menemään sen mielestä pelottavaan kohteeseen vaan odota kärsivällisesti, että se rohkaistuu itse ottamaan asiasta selvää.
Kun pidät uusiin koirakavereihin tutustuttaessa huolen siitä, että toinen
koira on turvallinen leikkikaveri pennullesi, niin vältytte ikäviltä kokemuksilta
ja muiden koirien kohtaaminen käy jatkossakin ilman ongelmia.
Emon vasta-aineet vaikuttavat pennussa kunnes sen omat rokotukset
ovat kunnossa, joten lähtekää rohkeasti tutkimaan maailmaa heti pennun kotiuduttua. Jos pentua varjellaan kuin suurta salaisuutta, se ei tule ikinä tottumaan hektiseen maailmanmenoon.
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ELÄINLÄÄKÄRIN
VASTAANOTOLLA
Kun pentu on kolmen kuukauden ikäinen, se käytetään eläinlääkärillä ensimmäisessä rokotuksessaan. Tämä yhdistelmärokotus kattaa penikkataudin,
parvon, tarttuvan maksatulehduksen sekä tarvittaessa myös kennelyskän.
Jos koira tulee käymään tapahtumissa, joissa on paljon muita koiria kuten näyttelyissä - voi rokote kennelyskää vastaan olla hyödyllinen. Rokote
tehostetaan pennun ollessa neljän kuukauden ikäinen ja viiden kuukauden
ikäisenä pentu saa rokotteen rabiesta vastaan. Rokotusten yhteydessä eläinlääkäri tarkastaa koiran yleiskunnon ja käy läpi silmät, korvat ja hampaat.
Kasvattaja madottaa pennun ennen luovutusikää yleensä kahdesta kolmeen kertaa. Tämän lisäksi on suositeltavaa madottaa koira paria viikkoa ennen rokotuksia. Aikuinen koira madotetaan kaksi kertaa vuodessa. Matokuurin voi ostaa joko apteekista tai eläinlääkäristä.
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TURKKI

SILEÄKSI
Aloita pennun turkinhoito pikkuhiljaa käyttäen
mahdollisimman pehmeää harjaa. Kun turkinhoito
on pennulle mieluisa kokemus, käy harjailu ja trimmaaminen vaivatta vielä aikuisiälläkin.
Vaikkei pentu olisikaan erityisen likainen, se
kannattaa pestä ainakin kerran nuoruusaikanaan,
jotta se tottuu veteen ja kylpemiseen.
Huolehdi siitä, että vesi on haaleaa eikä ole pennulle liian kuumaa tai kylmää.
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MANIKYYRISSÄ
Kynsien leikkaaminen on hyvä aloittaa pikkuhiljaa yksi kynsi kerrallaan ja palkita koira, kun se on
rauhallisesti aloillaan. Jos pentu yrittää rimpuilla, siitä pidetään hellästi mutta päättäväisesti kiinni kunnes se rauhoittuu.
Kun pentu on rauhassa se vapautetaan otteesta välittömästi. Näin pentu oppii, että helpoimmalla
pääsee ottamalla rennosti.
Olethan tarkkana, ettet leikkaa koiran kynttä verisuoneen asti, sillä se voi olla koiralle pahimmassa tapauksessa episodi, joka muistuu mieleen
joka kerta kynsisaksien eksyessä koiran näköpiiriin.

8

SILMIEN JA KORVIEN HOITO
Koiran silmiä ja korvia ei tarvitse tarpeettomasti putsailla, sillä ne saattavat siitä vain ärtyä. Silmät ja korvat ovat koiran terveydentilan peili. Jos
korvat töhnivät ja silmät ovat jatkuvasti rähmässä,
kannattaa kiinnittää huomiota koiran ruokaan sekä
makupaloihin.
Kun koira syö ravinnokseen jotakin sille sopimatonta, ensimmäiset oireilut näkyvät yleensä korvien
puhtaudessa sekä turkin kunnossa. Jos silmät vuotavat ja rähmivät, kielii se niinikään sopimattomasta
ruuasta. Tällöin koiraa täytyy toki hoitaa ulkoisestikin käyttäen koiran silmien tai korvien putsaamiseen tarkoitettuja tuotteita, mutta jotta ongelma
saataisiin selätettyä, on mietittävä millä tolalla koiran ruokailutottumukset ovat.
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MONIPUOLINEN RUOKAVALIO
Teollisen kuivarehun syöttäminen koirille on ollut 80-luvulta saakka
yleisin ruokintatapa sen näennäisen helppouden takia. Tänä aikana koirien
yleinen terveydentila on kuitenkin romahtanut, joten monet ovat siirtyneet
kuivapelleteistä takaisin luonnonmukaiseen ruokintaan, jossa koiran ruokavalio koostuu raa'asta lihasta, lihaisista luista, sisäelimistä ja kasvissoseista.
Jos koiraa halutaan syöttää teollisella kuivaruualla, kannattaa pitää mielessä muutama nyrkkisääntö. Kuivaruuan pääraaka-aineiden tulee olla lihaa,
joten pussin kyljen raaka-ainelistauksen ensimmäisten tuotteiden tulee olla
eläinperäisiä aineita, ei viljoja.
Säilöntäaineet sekä keinotekoiset maku- ja väriaineet on lisätty ruokiin vain voiton maksimoimiseksi, eikä niitä ole hyvälaatuisessa kuivaruuassa lainkaan. Jos valmistajan esitteissä tai verkkosivuilla ei
kerrota ruuan raaka-aineita, on syytä jättää tuote
ostamatta - ruoka on tasan niin laadukasta ja koiralle sopivaa kuin sen raaka-aineet ovat.
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VITAMIINILISÄT
Monipuolisesta, puhtaisiin ja kypsentämättömiin raaka-aineisiin perustuvasta ruokavaliosta koira saa kaikki tarvitsemansa vitamiinit ja hivenaineet kuten ihminenkin. On kyseenalaista imeytyykö teollisen valmisruuan tai
monivitamiinivalmisteen vitamiinit koiran elimistössä yhtä tehokkaasti kuin
mitä se monipuolisesta ruokavaliosta saa aivan itsestään.Tästä johtuen erilaisten vitamiinilisien syöttäminen varmuuden vuoksi ei ole suositeltavaa ja se voi
jopa haitata ravinteiden imeytymistä.
Terve koira tuoksuu hyvältä kauttaaltaan, turkki kiiltä eikä karva lähde,
korvia ei tarvitse puhdistaa, silmät ovat vuotamattomat ja kirkkaat, ulosteet
papanamaisen pienet ja kiinteät, ruuansulatus toimii eikä heilahtele uuden
ruoka-aineen joutuessa koiran kuppiin.
Pilleripurkki tuo harvoin apua edellämainittuihin ongelmiin, vaan koiran
ruokintaa tulisi tutkailla kokonaisvaltaisesti.
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HAMMASHUOLTOA JA HERKUTTELUA
Pienellekin pennulle on hyvä antaa luita kaluttavaksi. Eläinkaupoista löytyy
naudan- ja possunnahkaisia puristeluita, joita pentukoirankin on turvallista
järsiä. Myös raa'at ydinluut ovat pennulle oivaa ajanvietettä ja jykevää luuta
kalutessaan hoituu samalla luonnostaan sekä hampaiden pesu että etuosan
lihasten treenaaminen.
Luiden pureskelu edistää koiran henkistä hyvinvointia, joten pennulle -- ja toki aikuisellekin koiralle -- kannattaa antaa luita säännöllisesti. Älä kuitenkaan anna pennulle luita, joista irtoaa helposti säleisiä
osia. Kannattaa myös tarkkailla miten koira syö luunsa. Jos pentu on
kova hotkimaan, ei sitä kannata jättää yksikseen luuta järsimään.
Markkinoilla on rutkasti erilaisia keksejä ja makupaloja, joilla koiraa on
helppo palkita kun se toimii oikein. Kannattaa tutustua näiden valmisteiden
tuotesisältöihin, sillä niissä on huimia eroja. Mitä lihapitoisempi makupala on,
sitä paremmin se yleensä maistuu. Luonnonmukainen ja yleensä se maistuvin
vaihtoehto on antaa koiralle esimerkiksi keitettyjä tai kuivattuja sisäelimiä
kuten maksaa tai sydäntä. Kuivatuotteissa löytyy myös maistuvia herkkuja pureskelutarkoitukseen, esimerkiksi possunkorvat lukeutuvat näihin.
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PÖYTÄTAVAT KUNNIAAN
Pennun on hyvä oppia, ettei pötyä tule pöytään kerjäämällä tai hyppimällä.
Jos haluat, että koiralle kehittyy sivistyneet pöytätavat, älä koskaan palkitse
sitä herkuin sen kerjätessä. Jos pentu innostuu ruoka-aikana hyppimään, jotta
se saisi kupin nopeammin kuononsa alle, laita kuppi syrjään kunnes pentu
malttaa odottaa ruokaansa rauhassa.
Jos tilanne on täysin päinvastainen eikä pentu suostu kajoamaan ruokaansa laisinkaan, älä tee ruokailutilanteesta suurta show’ta vaan anna ruuan
olla tarjolla vaikkapa neljännestunnin ajan ja ota kuppi sen jälkeen eleettömästi pois, mikäli ruoka ei ole maistunut.
Jos ruoka ei tunnu uppoavan seuraavillakaan kerroilla voi ongelma piillä sopimattomassa ravinnossa, liian suurissa ruoka-annoksissa tai hampaiden
vaihtumiseen liittyvissä tuntemuksissa. Mikäli kyse on jälkimmäisestä, voit tilapäisesti liottaa kuivamuonan vedessä, jotta se hiukan pehmenee.
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HIENOSTI HIHNASSA
Pennun kanssa voi alkaa tekemään pieniä kävelylenkkejä heti sen saavuttua uuteen kotiinsa. Jotta
pentu ei väsy, voitte välillä pysähtyä ja ihmetellä maailmanmenoa vaikkapa puistonpenkiltä käsin. Ennemmin
tai myöhemmin pentu kohtaa ulkoillessaan jotakin niin
mielenkiintoista, että se on suorastaan pakotettu ryntäämään ihanan hajun tai koirakaverin luo.
Opeta pennulle heti alusta alkaen, että hihnassa
sinkoilu ei tuota sille toivottua tulosta. Kun pysähdyt
juuri samalla hetkellä kun hihna kiristyy ja jatkatte
matkaa kun talutin on jälleen löysä, pentu oppii että
kannattavinta on kulkea hihnassa rauhallisesti.
Hihnakäyttäytymisen opettelun voi aloittaa
myös koiran ollessa vapaana ja palkitsemalla sen
aina kun se kävelee kauniisti vierelläsi.
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REMMIKOHTAAMISIA
Muiden koirien ohitukset sujuvat hyvin, kun
palkitset pennun siitä että se kiinnittää huomionsa
sinuun toisen koiran ollessa näköpiirissä. Harjoittelun edetessä välimatkaa pennun ja toisen koiran
välillä lyhennetään ja lopulta pentu oppii tassuttelemaan muiden koirien vierestä ilman ongelmia, sillä
sinulta se voi saada jotakin paljon parempaa kuin
mitä vastaantulevalla koirakaverilla on tarjota.
Jos haluat päästää pentusi satunnaisesti tervehtimään muita koiria lenkillä ollessanne, päästä
pentu toisen koiran luo vain silloin kun hihna on
löysällä. Muussa tapauksessa pentu voi oppia vetämään päästäkseen toisen koiran luo. Ole tarkkana
millaisten koirien luo pennun päästät. Kytkettynä
olevien koirien on hankalampaa viestiä elekielellään
minkä vuoksi leppoisimmatkin koirat saattavat ottaa yhteen taluttimissa ollessaan.
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JOS METSÄÄN HALUAT MENNÄ NYT

Nivelet ja lihakset saavat hyvät lähtökohdat
terveeseen kasvuun kun päästät pennun säännöllisesti telmimään metsän siimekseen. Metsässä samoilu on hyvä aloittaa pennun ollessa vielä parin
- kolmen kuukauden ikäinen.
Epätasaisessa maastossa juoksennellessa koiran koordinaatiokyky paranee, jolloin esimerkiksi
temppujen harjoittelu ja agilityn aloittaminen ovat
hyvissä lähtökuopissa.
Metsässä on myös paljon erilaisia hajuja, joita
nuuskiessa pennun ylimääräinen energia katoaa alta
aikayksikön.
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KOIRIEN KIELI
Koira viestii elekielellään koko ajan. Iloisen koiran me
kaikki tunnistamme - koiran häntä heilahtelee rennosti puolelta toiselle ja koira näyttää melkein hymyilevän. Tämän lisäksi koiralla on myös karkottavia ja rauhoittavia signaaleita.
Karkottavia viestejä ovat esimerkiksi murina ja hampaiden näyttäminen. Nämä eivät välttämättä liity millään tavalla aggressiivisuuteen ja myös emo
käyttää näitä pennuilleen kun
meno yltyy liian villiksi.

loin koira kannattaa omaan tahtiinsa totuttaa epävarmuutta
herättäviin asioihin.
Yleisimpiä rauhoittavia signaaleita ovat haukottelu, huulien lipominen ja venyttely. Nämä kertovat siitä, että koira on
hieman hämillään tai huolestunut ja se rauhoittelee sekä itseään että ympäristöään. Voit käyttää koiran omia signaaleita
hyväksi esimerkiksi haukottelemalla kun koira näyttää hieman
epävarmalta. Tällöin koira saattaa alkaa itsekin haukottelemaan ja rentoutuu pikkuhiljaa.
Eleiden lisäksi koirat viestivät myös hajuilla jättämällä hajuviestejä ympäristöönsä. Nuuskimalla
lähitienoon pusikkoja ja katupylväitä koirat
saavat selville mitä koiria lähistöllä on liikuskellut. Koirat myös hankkivat tietoa toisesta koirasta sen takapuolta nuuhkaisemalla.

Jos koira kuitenkin alkaa
käyttämään näitä signaaleita tarpeettoman usein, on syytä miettiä mistä moinen käytös johtuu.
Usein tällaisen käytöksen takana
voi piillä pelko tai epävarmuus, jol-
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PENTUNI ON SUPERPALLO!
Ei liene mitään suloisempaa kuin pieni pomppiva karvapallo. Kannattaa
silti pitää mielessä, että kurakeleillä ja koiran kasvaessa aikuisen mittoihin
hyppiminen ei välttämättä enää olekaan niin hurmaavaa. Pidä huoli siitä, että
pentu ei saa huomiota - edes negatiivista sellaista - sen hyppiessä vasten. Kun
kaikki neljä tassua ovat maassa on pentu ansainnut kehut, rapsutukset ja vaikkapa mukavan leikkituokion.
Kannattaa muutenkin pitää talon pelisäännöt selvinä alusta asti ja huolehtia siitä, ettei pennulle sallita asioita, joita se ei saa enää aikuisena tehdä.
Jos pentu saa suloisuutensa varjolla nukkua sängyssä pentuaikanaan, se tulee
myös aikuisena loikoilemaan petillä eikä ymmärrä jos yrität sitä kieltää.
On tärkeää, että säännöt pysyvät samoina, sillä ilman johdonmukaista
koulutusta koira ei voi ymmärtää mitä siltä halutaan. Mieti siis jo heti pennun
saapuessa mitkä asiat eivät ole sille sallittuja kun se on kasvanut aikuisen mittoihin ja ala heti alusta asti kasvattaa sitä kohti tavoitettasi.
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KUKA ON POMO?
Usein kuulee sanottavan että ihmisen pitää olla
koiralleen johtaja. Tavallaan näin onkin - jos oletetaan että johtaja tarkoittaa henkilöä johon luotetaan
ja jonka kuunteleminen on koiralle kannattavaa.
Kun perusasiat ovat kunnossa ja pennun koulutukseen ei kuulu liiallinen kieltäminen, saatikka
sitten pennun kurittaminen, ei sinun tarvitse huolehtia siitä kumpi teistä on pomo.
Kun opetat pennulle palkitsemista käyttäen miten sen toivot eri tilanteissa toimivan, on suhteenne hyvällä pohjalla ja koiran kouluttaminen on teille
molemmille mieluisaa ajanvietettä.
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EI, EI JA VIELÄ KERRAN EI!
Sen sijaan, että teet itsestäsi tylsimyksen pennun silmissä kieltäen siltä kaiken hauskanpidon,
keksi pennulle jotakin mukavaa sallittua tekemistä
kun se on pahanteossa. Jos huomioit pennun sen
tehdessä jotakin ei-toivottua, saattaa kielteinenkin
huomio olla sille palkitsevaa ja se voi hyvinkin palata
puuhiinsa heti kun silmä välttää.
Jos sen sijaan lattialle ropsahtaa yllättäen
kasa herkkuja tai koiran lempipallo kiitää koiran ohi,
ei pentu koe sitä palkinnoksi tekosistaan vaan sen
mielenkiinto yksinkertaisesti vaihtaa kohdetta. Jos
pentu on tästäkin huolimatta turhan kiinnostunut
esimerkiksi huonekasveista, voit tehdä pennun kasvisruokavaliosta kannattamatonta esimerkiksi suihkuttamalla pureskelunestoainetta tai muuta koiran
mielestä epämiellyttävän tuoksuista ainetta kukkaruukun läheisyyteen.
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MIKÄ SAA KOIRAN OPPIMAAN?
Kun koira oppii uuden asian, se tapahtuu siksi että se on
sille kannattavaa. On paljon helpompaa kouluttaa koiraa,
joka tottelee siksi että se saa sinulta palkinnoksi maailman
parasta herkkua tai ihanimman lelun, kuin koiraa joka toimii välttääkseen torumisen. Erilaisia rankaisuja käyttämällä
koirasta saadaan passiivinen, haluton
ja pahimmillaan aggressiivinen. Tällä
tavoin koulutettu koira harvemmin
tottelee päästessään pois tukistusetäisyydeltä.

ma. Pentua voi alkaa kouluttamaan heti sen kotiuduttua, mutta
se kannattaa tehdä pienissä osissa ja leikin varjolla.
Pieni taapero ei jaksa keskittyä vielä pitkiä aikoja koulutukseen, joten opetustuokioiden on hyvä olla korkeintaan
viiden minuutin mittaisia. Koulutustilanteet kannattaa suunnitella niin, ettei koiralta odoteta heti valmista suoritusta vaan
rimaa nostetaan pikkuhiljaa. Jos koira ei ymmärrä mitä siltä
pyydetään se turhautuu koulutukseen ja kehittelee itselleen
nopeasti parempaa tekemistä.
Pelkkä
kehuminen
harvoin pitää motivaatiota yllä, joten pennun
voi palkita lelulla tai herkulla. Pääasia on se että
palkinto on jotakin mitä
koira todella haluaa.

Pennulle kannattaa ystävällisesti
opettaa mitä sen toivotaan tekevän sen sijaan, että sitä kielletään
kaikesta mitä se ei saa tehdä.
Koirasta, jota ei kielletä väärästä mutta palkitaan oikeasta,
tulee tasapainoinen ja itsevar-
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LEIKKEJÄ JA AIVOTYÖTÄ
PIKKU EINSTEINILLE
Monet koirat pitävät pallo- ja vetoleikeistä. Vetoleikit ovat tärkeitä, sillä taisteluleikissä voittaminen lisää koiran itseluottamusta. On silti pidettävä
huoli, etteivät leikit mene liiallisen taistelun puolelle ja ettei koiraa kiihdyttäviä
leikkejä tapahdu liian usein, sillä koira voi alkaa helposti käymään ylikierroksilla.
Mukavaa ja rauhoittavaa puuhaa pennulle on namien piilottelu aktivointileluihin. Ympäriinsä asuntoa puokkoilevan aktivointipallon perässä juostessa
pentu voi purkaa intoaan.
Kun pentu on rauhoituksen tarpeessa sille voi antaa vaikkapa Kong-lelun,
josta se saa täytteet pihalle vain maltilla. Herkkuja voi piilotella myös pitkin poikin asuntoa, mutta kuitenkin paikkoihin jotka ovat turvallisia ja joihin
pennun on sallittua mennä. Kun piilotat nameja viikatun pyyhkeen sisään, on
pennulla oikein olan takaa pohdittavaa.
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KOIRAKOULU
Hyvinkäällä
Tehokasta koulutusta koirasi ehdoilla
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VERK

Sillankorvankatu 15, 05810 Hyvinkää
Puh. (019) 422 201 • kauppa@terrieri.net
Palvelemme: arkisin 10-20, lauantaisin 10-15
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50 EURON OST

Terrieri.netin koirakoulu
Sillankorvankatu 15, 05810 Hyvinkää
Puh. 019 - 422 201
Sähköposti: koirakoulu@terrieri.net
www.terrieri.net/koirakoulu

10 EURO
N

Kurssivalikoimassamme on tarjolla pentukursseja, arkitottelevaisuutta, ohituskursseja, naksutin- ja temppukursseja sekä erilaisia
teemapäiviä.

TÄ
LL
Ä

Koulutusmenetelmämme perustuvat tieteellisesti tutkittuihin,
positiivisiin menetelmiin joita soveltaen oppiminen on nopeaa ja
tulokset ovat pysyviä. Pienryhmissämme sinut ja koirasi huomioidaan täysin yksilöllisesti.

A

Tarjoamme positiiviseen ehdollistamiseen perustuvaa koulutusta
koirallesi heti luovutusiästä alkaen.

Hauskoja yhteisiä hetkiä
Sinulle ja koirallesi
toivottaa Terrieri.net
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