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KOIRANPENNUN HOITO  
 

Koiranpentua harkitsevan on syytä jo hyvissä ajoin tutustua koiran hoitoon. Koiranpentu 

tarvitsee paljon huomiota ja aikaa, jotta siitä kehittyy tasapainoinen ja luotettava aikuinen 

koira. Tässä perusasioita koiranpentua hankkivalle.  

Sisäsiisteys  

Kun pentu tulee luoksesi, ei se ole sisäsiisti. Se on voinut oppia hieman jo kasvattajan 

luona sisäsiisteyden aakkosia, mutta suurin työ on koiran uudella omistajalla. Ensin pentu 

opetetaan tekemään asiansa paperille. Kasvattajan luona pennut ovat tehneet paperille 

tarpeitaan ja hiukan on harjoiteltu ulkona käyntiä. Ruoan ja unien jälkeen kannattaa olla 

valppaana, sillä silloin pennulla luultavimmin on hätä. Kun pentu etsii paikkaa, siirrä se 

paperin päälle. Kun pentu tekee tähän hätänsä, kehu sitä kovasti oikeaan paikkaan 

tehdystä ”asiasta”. Siirrä paperi lähemmäs ulko-ovea. Pian huomaat pennun tarpeiden 

tekemisen merkit ja opit lukemaan sitä niin tästä on helppo siirtyä ulos. Myös paperin voi 

viedä ulos, jos pentu tekee hätänsä sille suotuisemmin. Vähitellen pentu oppii tavoille. 

Muista, ettei sisäsiistiksi opita hetkessä. Pentu oppii pidättämään vasta viiden kuukauden 

iässä.  

 



Kodin säännöt  

 
Pennun on opittava sääntöjä, sillä muuten eläminen koiran kanssa tulee mahdottomaksi. 

Pentu kokeilee rajojansa ja sille on tehtävä selväksi mikä on sallittua, mikä 
kiellettyä. Säännöissä tulee olla johdonmukainen. Pentua ei oteta sänkyyn kertaakaan, 
jos halutaan, että se pysyy poissa sieltä. Koiraa kiellettäessä ei huudeta ja riehuta tai lyödä 

vaan otetaan koirasta varma ote, katsotaan silmiin ja sanotaan varmalla, matalalla äänellä 
ei. Koiran tulee ymmärtää, että se tekee väärin, muttei kadottaa luottamustaan sinuun. 

Kun koira tekee oikein, kannattaa sitä kiittää. Kehuminen ja kiittäminen toimivat hyvin. 
Kieltäminen ja palkitseminen tulee tapahtua välittömästi teon jälkeen.  
 

Tottelevaisuuskoulutus  
 

Kodin sääntöjen lisäksi koiralle opetetaan perustottelevaisuutta. Tämän voi tehdä itse, 
jolloin alan kirjallisuuteen on tutustuttava huolella. Helpoiten koiran koulutus kuitenkin 

onnistuu viemällä pentu koirakouluun. Hyviä kasvatusoppaita: Kotikoiran kasvatus 
(C.Holmstedt), Ongelmakoiria koiraongelmia (A.Halggren).  

 

Koiranpentujen ruokinta 

Nartun maidon tulisi olla pääasiallinen ravinto neljän viikon ikään saakka. Muuta ravintoa 

voidaan tutustumistarkoituksessa antaa kahden viikon ikäisille pennuille. Pentuja voi 

esimerkiksi tutustuttaa pieneen määrään turvotettua, kädenlämpöistä penturuokaa. 

Pentujen ruokinnanmuutokset täytyy tapahtua vähitellen, sillä nopeista ruokinnan 

muutoksista seuraa helposti ruoansulatuskanavan häiriöitä. Koiranpentua tulee 10 

viikkoiseksi asti ruokkia 4-5 ateriaa päivässä. Tämän jälkeen pennulle tulee antaa kolme 

ateriaa päivässä, kunnes 50% aikuispainosta on saavutettu. Sitten on syytä siirtyä 

ruokkimaan koiranpentua kaksi kertaa päivässä kunnes aikuispaino on saavutettu. 

Kasvavan koiran ruokaa tulee antaa kunnes 75% aikuispainosta on saavutettu. 

Koiranpennulle ei saisi antaa ruokaa vapaasti, sillä pennut lihoavat herkästi. Lihoamisesta 

seuraa kasvuongelmia, jotka voivat olla vakavia. Koiranpennun ruokamääristä ei voi antaa 

tarkkoja ohjeita, pennun lihoamista ja kasvua on pyrittävä seuraamaan ja annettava 

arvion perusteella tarvittava ruokamäärä. Ruokapussien kyljestä löytyvät ruokintamäärät 

ovat kuitenkin avuksi. Suurille koiraroduille ei tarvitse antaa vitamiini- tai kivennäislisää, 

jos ne syövät tasapainotettua täysravintoa. 

 

 

 

 

 



TEIDÄN PENTU SYÖ TÄLLÄ HETKELLÄ 4 KERTAA PÄIVÄSSÄ  

klo 6-7  
klo 11-12  

klo 17-18  
klo 21 pieni ateria (jonka voit jättää pian pois ja korvata vaikka pienellä puruluulla) 
 

Penturuoan määrä on tällä hetkellä 110 – 130 grammaa per pentu. Tällä määrällä on hyvä 
jatkaa alla olevan taulukon mukaisesti. Jos tuntuu, että pentu jää nälkäiseksi sille saa 

antaa kuivaa leipää, porkkanaa ja vaikkapa luuta kaluttavaksi. 
 
ja MUISTA! Älä opeta pennulle kelloaikoja vaan sopeuta sen ruokailuajat 

perheen menojen mukaan. 

Ruokana on tarjottu kuivamuonaa ja raakaa ja kypsää kalkkunaa ja naudanlihaa. 

Maitotuotteista piimä ja luonnonjugurtit on kova sana myös aterian lisäksi. Penturepussa 

on ruokana Golden Eagle Super Premium Natural - LGB Puppy -penturuokaa, jonka 

ateriasuositus on seuraavanlainen: 

Pennuille 

Pennun aikuispaino Ikä alle 8 viikkoa Ikä 2-4 kk Ikä 4-6 kk 

23-45 kg 150-200g 300-400g 400-500g 

45-90 kg 200-400g 300-600g 500-700g 

*päivittäinen määrä, jaetaan kolmeen ateriaan 
  

    
Pennun aikuispaino Ikä 6-12 kk Ikä 12-14 kk Ikä 14-16 kk 

23-45 kg 450-600g 600-1000g 350-600g 

45-90 kg 600-1100g 1100-1400g 600-1000g 

*päivittäinen määrä, jaetaan kahteen ateriaan 
  

Ruokaa voi vielä antaa 4 kertaa päivässä jos mahdollista, mutta siirtäkää ne 
oman aikataulunne mukaisesti kolmeen ruokailuun. Turvottakaa ruoka vedellä 

jonkin aikaa. Kun sitten pentu on kasvannut vähän suuremmaksi ruoan voi 
antaa kuivana ja runsaasti raikasta vettä päälle. 

Perjantaipäivänä olisi hyvä aloittaa punnitukset. Hyvä painonnousu viikossa on 

1-1,5 kiloa, jos jää kovasti tämän alle tai menee hurjasti yli kahden kilon niin 
olkaa yhteydessä minuun niin tehdään ruokailuun tarkistuksia. 

Vesi  

Raikasta vettä tulee koiralle olla aina tarjolla. Kun harjoitellaan kuivaksi, vesi 

kannattaa pitää pois ja antaa sitä vain ruokailujen yhteydessä. 

Hoitotoimenpiteet  



Koira on totutettava erilaisiin hoitotoimenpiteisiin pennusta pitäen, jotta sen myöhempi 

käsittely on mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat korvien puhdistus, hampaiden hoito, 

kynsien leikkuu, pesu ja harjaaminen. Pentua tulee hyväillä, rauhoitella ja palkita.  

 

Lelut  

Pennulla tulee olla leluja leikkiä varten. Hyvät lelut ovat sellaisia, ettei niistä irtoa osia, 

joita pentu voi niellä. Tällaiset osat voivat tukkia ruoansulatuskanavan, mikä on vaarallista. 

Puruluita on hyvä tarjota pennulle. Puruluita kalutessaan pentu ei välttämättä halua tuhota 

kodin muuta kalustoa. Eläinkaupoista saatavat narulelut sopivat pennuille hyvin.  

Ulkoilu  

Pentu on totutettava remmiin hyvissä ajoin. Aluksi kaulapanta ja remmi tuntuvat koirasta 

epämukavilta, mutta koira oppii niihin yleensä hyvin. Totuttelun voi aloittaa pitämällä 

kaulapantaa ja remmiä vain vähän aikaa kerrallaan. Remmiä ei saa purra ja riuhtoa eikä 

koira saa vetää. Pentua ei pidä väsyttää liian pitkillä lenkeillä. Kehu pentua, kun se tekee 

tarpeensa ulos. Muista kakkapussit mukaan! Emmehän aiheita pahennusta 

jättämällä jätöksiä naapuristoon. 

KOIRAN SUUHYGIENIA  

Koiralle hampaat ovat erityisen tärkeä kapistus. Koiran hampaista on syytä pitää hyvää 

huolta. Koirien hammaskivi on erittäin yleinen ongelma ja vaivaa etenkin pieniä rotuja.  

Hampaat on pidettävä puhtaina  

Hammaskiveä voi ehkäistä monin keinoin. Koirille on myytävänä hammasharjoja ja 

mukavan makuisia hammastahnoja. Koira täytyy totuttaa hammasharjaan. Tämä tapahtuu 

harjaamalla vain vähän kerrallaan ja palkitsemalla koira harjauksen jälkeen. Jos koira ei 

tunnu välittävän hammasharjasta, pureksii sitä vimmatusti, eikä harjaamisesta tule mitään, 

omistaja voi kokeilla sormiharjaa, joka on erityisesti lemmikeille valmistettu. Myös 

karkealla kankaalla voi hangata hampaita. Hampaat tulisi puhdistaa poskenpuoleiselta 

pinnalta, sillä sinne hammaskiveä tulee helpoiten. Takahampaat on syytä käydä läpi 

huolella. Koira tulisi totuttaa hampaiden käsittelyyn jo pentuna. Hammaskiveä saavan 

koiran hampaat tulisi harjata päivittäin. Yksi helppo ja melko tehokas vaihtoehto on antaa 

koiralle säännöllisesti puruluu. Markkinoilla on myös ruokaa, joka on kehitetty 

hammaskiveä vastaan. Ruokaa on saatavilla vain eläinlääkärin vastaanotoilta. Juttele 

vaihtoehdosta eläinlääkärisi kanssa.  

Hammaskivi  

Hammaskiveä kehittyy erityisesti vanheneville koirille. Ne hampaat, jotka nuorena vielä 

kiiltelivät hohtavan valkoisina, ovat nyt ikenen läheltä kellertävät. Hampaiden pinta ei ole 



ikenen läheltä tasainen vaan kovan massan peitossa. Pahimmassa tapauksessa koko 

hammas on epätasainen ja hammaskiven peitossa. Erityisesti takahampaissa on 

hammaskiveä. Jos hammaskiveä on paljon, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. 

Eläinlääkäri voi poistaa lemmikiltäsi hammaskiven ja neuvoo sinua hammaskiven 

ehkäisyssä. Suuri määrä hammaskiveä voi aiheuttaa koirasi hampaisiin suuria vaurioita. 

Lopulta hammas ei enää kestä ja heiluva hammas täytyy irrottaa eläinlääkärin 

vastaanotolla.  

Pahanhajuinen hengitys 

Pahanhajuinen hengitys on yksi viesti hammasongelmista. Kun hammaskivi työntyy ikenen 
alle, alkaa koiran hengitys muuttua pahanhajuiseksi ikenen tulehtuessa. Terve ien on 
kauniin vaaleanpunainen, tulehtunut ien on tummemman punainen ja vuotaa helposti 

verta. Pitämällä huolta suuhygieniasta voi koiran pahanhajuinen hengitys helpottaa. 
Heiluvat pysyvät hampaat Heiluvat hampaat ovat viesti pidemmälle ehtineestä 

hoitamattomasta ientulehduksesta. Heiluvat hampaat tulee poistaa eläinlääkärin toimesta. 
Katkenneet tai haljenneet hampaat Katkennut tai haljennut hammas poistetaan 
eläinlääkärin vastaanotolla. Jos huomaat koirallasi katkenneen hampaan, varaa aika 

eläinlääkärille. 
  

 
KOIRAN IHON JA TURKIN HOITO  

Karvanlähtö  

Kevään tullessa moni koiranomistaja huokaa, kun lemmikki vaihtaa talviturkin kesäkarvaan 

ja nurkissa pyörivät karvapalloset eivät tunnu siivouksesta huolimatta häviävän 

minnekään. Karvanlähtö on voimakkainta keväällä, vaikka sisätiloissa eläviltä lemmikeiltä 

voi lähteä karvaa vuoden ympäri. Sisäilman lämpötila vaikuttaa myös lemmikkisi 

karvanlähtöön. Kovin lämmin sisäilma stimuloi karvanlähtöä. Lämpötilan alentaminen voi 

helpottaa runsasta karvanlähtöä. Jos lemmikin makuupaikka on aivan patterin vieressä, voi 

olla aiheellista kokeilla siirtää lemmikki nukkumaan viileämpään paikkaan.  

Harjaaminen  

Lemmikin turkkiin jää paljon irronneita karvoja, jotka on syytä harjata pois, varsinkin jos 

haluaa vähentää lattialla pyörivien karvojen määrää. Toki pitkäkarvaisia koiria on syytä 

harjata säännöllisesti turkkiin ilmestyvän lian ja takkujen vuoksi. Harjaaminen on hyvä 

ihon hyvinvoinnille. Harjaaminen tulisi tehdä myötäpäivään ja on hyvä harjata pohjaan 

asti. Lyhyet harjanvedot ovat parempia kuin pitkät. Jos haluaa tehokkaasti harjata 

irtokarvat pois, voi kokeilla myös vastapäivään harjaamista. Tämä on kuitenkin koiralle 

epämieluisampaa kuin myötäpäivään harjaaminen. Lopuksi on hyvä harjata vielä 

myötäpäivään.  

Harjat ja kammat  



Harjoja on todella monenlaisia. Kannattaa kysyä kasvattajalta tai toiselta koirasi rotuun 

perehtyneeltä henkilöltä koirallesi sopiva harja. Lyhytkarvaisille koirille, jotka pitävät 

harjaamista epämiellyttävänä, käy ehkä turkinhoitokinnas, jossa on nystyjä. Harjaaminen 

turkinhoitokintaalla muistuttaa silittelyä, ja koira pitää siitä enemmän kuin kovasta 

harjasta. Kammat soveltuvat erityisesti harjaamisen jälkeen loppujen irtokarvojen 

pyydystämiseen ja pitkäkarvaisilla roduilla takkujen selvittämiseen. Lemmikkieläinliikkeistä 

saa lemmikeille tarkoitettuja kampoja. Ennen pesua kannattaa pitkäkarvaisen lemmikin 

turkki harjata. On hyvä harjata koira myös pesun jälkeen. 

Kalju koira  
 
Kaljuuntuminen voi olla oire sairaudesta. Ei ole normaalia, että eläin kovasti kaljuuntuu. 

Monet sairaudet aiheuttavat karvattomia laikkuja, esimerkiksi rengaspälvisilsa. Jos 
karvanlähtöön liittyy iho-oireita, kannattaa kääntyä eläinlääkärin puoleen.  

 
Allergia  
 

Koiran allergiat voivat joskus aiheuttaa iho-oireita. Koiran turkki kutiaa ja näyttää olevan 
huonossa kunnossa. Turkin kiilto voi olla kadonnut ja karva irtoaa helposti. Koira rapsuttaa 

turkkia ja kova ihon raapiminen saattaa aiheuttaa ihovaurioita. Allergisen koiran hoidossa 
auttaa eläinlääkäri.  

 
Hilse  
 

Koiran ihon hilseily on luonnollista kuten ihmisilläkin. Toisilla koirilla hilseily on häiritsevää. 
Kannattaa kokeilla koiran pesua miedolla shampoolla. Lemmikin harjaaminen voi myös 

auttaa. Koiranomistaja voi kokeilla myös hilseshampoota. Lääkeshampoita myydään hyvin 
varustetuissa lemmikkieläinliikkeissä ja eläinlääkäriasemilla. Hilseily voi johtua ruokinnasta, 

joka ei täytä kaikkia koiran ravintoainevaatimuksia. On siis syytä kiinnittää huomiota koiran 
ruokaan. Parempaan valmisruokaan tai monipuolisempaan kotiruokaan siirtyminen voi 
parantaa koiran turkin kuntoa. Myös öljyjen anto voi auttaa. Pieni määrä kalanmaksaöljyä 

ruoan kanssa saattaa olla avuksi. Huomaa, että kalanmaksaöljyä ei tulisi yliannostella. 
Koiralle voi kokeilla myös välttämättömiä rasvahappoja sisältävää lisäravinnetta. Hilseily 

voi johtua myös sairauksista, ja jos kotikonstit ei näytä tepsivän, on syytä kääntyä 
eläinlääkärin puoleen. Hilseilyn taustalla voi olla esimerkiksi allergia, loiset tai sisäiset 
sairaudet. Varoittavia merkkejä hilseilyn lisäksi ovat rupeumat, kovettumat tai kutina.  

 
Kutina  

 
Kutina voi aiheutua monesta syystä. Kuiva iho voi olla kutinan aiheuttaja. Koirille on 

suunniteltu erilaisia kosteuttavia shampoita. Välttämättömiä rasvahappoja sisältävät 
lisäravinteet voivat myös auttaa. Kutina voi seurata myös ikävämmistä syistä. Esimerkiksi 
täit ja kirput aiheuttavat kutinaa. Paikka, josta eläin itseänsä raapii, kertoo paljon kutinan 

aiheuttajasta. Joka puolelta itseänsä rapsuttava koira voi olla allerginen, kun taas 
erityisesti kaulan alueelta itseään rapsuttavalla koiralla voi olla täitä. Myös hilsepunkki ja 

syyhypunkki aiheuttavat kutinaa. Jos kutina on jatkuvaa ja häiritsevää, eikä hoito auta, on 
syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.  



 

KOIRAN KORVIEN HOITO  

Koirien korvat tuntuvat olevan melko herkkiä kaikenlaisille vaivoille ja erilaiset 

korvatulehdukset ovat yleisimpiä syitä eläinlääkärillä käyntiin. Varsinkin luppakorvaiset 

rodut ovat herkkiä korvien tulehtumiselle, joten niillä on syytä kiinnittää huomiota korvien 

hoitoon. 

Korvien puhdistus  
 

Korvat voi puhdistaa puhdistusaineen kanssa. Puhdistusainetta kaadetaan koiran 
korvakäytävään pieni määrä. Koira ei yleensä pidä tästä. Puhdistusainetta laittaessa 

kannattaa ottaa rauhallinen, mutta varma ote koirasta. Puhdistusaineen laiton jälkeen 
koira ravistelee päätään, joka irrottaa likaa. Lian irrottamisessa voi auttaa pumpulilla. 
Pumpulia voi käyttää ilman puhdistusainetta tai puhdistusainetta voi kostuttaa pumpuliin. 

Koirille, jotka inhoavat puhdistusaineen laittoa, kannattaa kokeilla edellä mainittua. Korvien 
pudistuksessa apuvälineenä voi käyttää myös topsypuikkoa, joka on kätevä pienten 

kolojen puhdistamisessa. On hyvä pitää mielessä, etteivät kaikki puhdistusaineet sovellu 
tulehtuneiden korvien hoitoon. Puhdistettaessa koiran korvia on syytä olla varovainen. 

Liika korvien ronkkiminen voi olla vaan pahasta. Liian syvälle korvakäytävään ei ole syytä 
työntää pumpulia tai topsypuikkoa, lika vaan ahtautuu tiukemmin korvakäytävään.  
 

Korvat tuntuvat vaivaavan koiraa  
 

Koira rapsuttaa korviaan ja ravistelee päätään. Syitä voi olla monia. Koiran korvat voivat 
olla tulehtuneet tai sillä voi olla korvapunkki. Allergiat saattavat aiheuttaa korvatulehdusta. 

Korvien rapsuttelu johtaa korvien pahempaan ärtymiseen.  
 
Korvatulehdus  

 
Korvatulehdus on yleinen koirien sairaus. Kutina, paha haju, punoitus ja korvien likaisuus 

ovat merkkejä korvatulehduksesta. Korvatulehdusta aiheuttavat bakteerit, sienet ja 
korvapunkit. Luppakorvaisille koirille, joilla on pitkät korvalehdet, kehittyy muita koiria 

helpommin korvatulehdus. Tulehtuneet korvat ovat punoittavat ja arat. Raapiminen 
saattaa johtaa siihen, että korvien sisäpinnalta löytyy rupia. Jos koirasi korvat ovat 
tulehtuneet, hoidossa auttaa eläinlääkäri. Allergian yksi oire voi olla korvatulehdus. 

Tulehtuneet korvat saattavat olla myös paksuuntuneet. Jos tulehdus ei hoidosta 
huolimatta mene ohi, kannattaa kiinnittää huomiota koiran ruokavalioon. Koira voi olla 

allerginen myös hengitysilman mukana tuleville allergeeneille Joskus koira voi saada 
korvapunkkeja korvakäytäväänsä. Korvapunkit ovat ulkoloisia ja niistä eroon auttaa 
eläinlääkäri.  

 
Korvapunkki  

 
Joskus koira voi saada korvapunkkeja korvakäytäväänsä. Korvapunkit ovat ulkoloisia ja 

niistä eroon auttaa eläinlääkäri. Punkit saavat aikaan kuivaa, murenevaa, 
punertavanruskeaa mönjää, joka näyttää kahvinporoilta.  



 

Korvapunkin ehkäisy  
 

Korvapunkin ehkäisyssä auttaa säännöllinen korvien puhdistus, jolloin korvapunkit eivät 
ehdi vallata koiran ulkokorvaa. Korvan puhdistusta varten on markkinoilla erilaisia 
valmisteita. 

 
Kuinka ehkäisen  korvatulehdusta?  

 
Korvien säännöllinen puhdistaminen on hyvä ehkäisykeino korvatulehdusta vastaan. Liassa 
viihtyvistä pöpöistä suurin osa saadaan pois. Koirat, jotka pitävät kovin paljon uimisesta, 

ovat  
kesällä alttiimpia korvatulehdukselle. Korvat on syytä kuivata huolellisesti uinnin jälkeen. 

KOIRAN KUUME  
 
Kuume on elimistön yksi puolustusreaktioista taudinaiheuttajia vastaan. Eri eläimien 

normaalilämpö vaihtelee. Kuumeesta voidaan puhua kun ruumiin lämpö ylittää 39 astetta. 
Jos mittari näyttää 40-42 astetta, on koiralla korkea kuume. Alle 38 asteen lämpötila on jo 

vajaalämpöisyyttä. Koira voi olla vajaalämpöinen paleltumisen tai shokin seurauksena. 
Koira voi olla vajaalämpöinen myös muutamaa tuntia ennen synnytystä.  

Kuumeen mittaaminen  
 
Koiran kuume mitataan peräsuolesta. Kätevin on mittari, joka on nopea. Digitaalinen 

kuumemittari on hyvä. Kuumemittarin kärkiosa rasvataan ja työnnetään koiran 
peräsuoleen. Kuumeen mittauksessa tehdään paljon virheitä. Parasta onkin mitata 

muutamaan kertaan tuloksen varmistamiseksi. Liian alhainen lämpö on usein mittausvirhe. 
Lämpötila tulisi mitata kolmesti päivässä.  

 
KOIRAN MAHA- JA SUOLISTOHÄIRIÖT  
 

Kun koira oksentaa  
 

Koirien oksentaminen on melko yleistä. Koiran oksentaessa kuuluu varoittava kakomisääni, 
jota seuraa oksennusrefleksi. Koiran oksentelu voi johtua esimerkiksi siitä, että se on 
syönyt jotain sopimatonta. Moni koira ei ole niin nirso kuin me ihmiset, ja lenkin varrelta 

tarttuu yhtä sun toista suuhun. Koiran vatsan voi sekoittaa myös ahmiminen, jota seuraa 
oksennus. Oksentelu voi liittyä myös moniin sairauksiin. 

  
Oksentelun hoito  

Oksenteleva koira on syytä panna vuorokauden paastolle. Tällainen lyhyt paasto usein 

palauttaa vatsan normaaliin toimintaan. Paaston jälkeen lemmikkiä tulee ruokkia kevyesti. 

Aluksi koiralle voi tarjota pelkkää riisin keitinlientä. Jos ripuli on kurissa, voi koiralle tämän 

jälkeen antaa riisiä pieninä annoksina. Vähitellen riisiin voi lisätä keitettyä kalaa esim. 

seitä. Seokseen voi sekoittaa myös hieman raejuustoa. Seosta tulisi antaa neljänä pienenä 

annoksena ja lopulta niin, että koira saa seosta normaalin ruoan päiväannoksen verran. 



Kun tämä pysyy koiran sisällä, voi ryhtyä vähitellen siirtymään takaisin normaaliin ruokaan. 

Ensin voi lisätä ¼ tavallista ruokaa riisi-kala-seokseen. Ruokavalion tulisi olla ennallaan 

vähintään neljän päivän kuluttua. Eläimen nesteensaannista on huolehdittava, vesikuppi 

pitää olla tarjolla ja koiraa voi houkutella juomaan siitä. Koiran nesteentarve on noin 0.5 

dl/kg/vrk.  

Koska on syytä huolestua  

Jos eläin oksentelee hälyttävän usein tai voimakkaasti, on syytä huolestua, sillä kovasta 

oksentelusta eläin voi joutua kuivumistilaan. Pienen pennun ollessa kyseessä on oltava 

erityisen tarkka, sillä pentu kuivuu hyvin nopeasti. Jos eläimellä on muita oireita 

oksentamisen yhteydessä, esimerkiksi jos eläin on erityisen uupunut tai horjuu tai on 

poissaoleva, on syytä hakeutua eläinlääkärin vastaanotolle. 

Oksennuksen ulkonäköä on syytä tarkkailla. On hyvä jos eläinlääkärille soitettaessa tai 

eläinlääkärillä käytäessä pystyy kuvailemaan minkälaista oksennus on, onko verta, minkä 

väristä, onko litkua vai kokkareista jne.  

Ripuli  

Ripulin syynä voi olla sopimaton ruoka, virus tai äkillinen ruokavalion muutos. Ripulin 

tarkoitus on viedä sopimattomat aineet äkkipikaa pois elimistöstä. Ripulisen vatsa on 

kipeä.  

Ripulin hoito  

Ripuloiva koira on syytä panna paastolle. Vuorokauden paaston pitäisi riittää. Jos näin ei 

kuitenkaan käy, on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen. Paaston jälkeen ruokinnan tulisi 

olla kevyttä. Aluksi koiralle voi tarjota pelkkää riisin keitinlientä. Jos ripuli on kurissa voi 

koiralle tämän jälkeen antaa riisiä pieninä annoksina. Vähitellen riisiin voi lisätä keitettyä 

kalaa esim. seitä. Seokseen voi sekoittaa myös hieman raejuustoa. Seosta tulisi antaa 

neljänä pienenä annoksena ja lopulta niin, että koira saa seosta normaalin ruoan 

päiväannoksen verran. Kun tämä pysyy koiran sisällä, voi ryhtyä vähitellen siirtymään 

takaisin normaaliin ruokaan. Ensin voi lisätä ¼ tavallista ruokaa riisi-kala-seokseen. 

Ruokavalion tulisi olla ennallaan vähintään neljän päivän kuluttua. 

Koska ripulissa elimistön neste- ja suolatasapaino järkkyy, on syytä huolehtia niiden 

ennalleenpalautumisesta. Juomaveteen voi sekoittaa tähän vartavasten tarkoitettua 
elektrolyyttivalmistetta. Koiran nesteentarve on noin 0.5 dl/kg/vrk.  
 

Koska on syytä huolestua  
 

Jos ripuli on vakava ja se jatkuu yli vuorokauden tai jos ripulissa on verta tai eläimellä on 
kuume, on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.  

 
Ummetus  



 

Jos koirallasi on silloin tällöin ummetusvaivoja, kannattaa sille antaa runsaskuituisempaa 
ruokaa. Kuitupitoisuus ilmoitetaan ruokapakkauksen tuoteselosteessa. Ummetuksen 

hoidossa voi kokeilla parafiiniöljyä, sillä se saa tehokkaasti suolen sisällön liikkeelle. Muista, 
että koiralla tulee olla vettä tarjolla. Jos lemmikillä on usein ummetusta, voi kokeilla veden 
sekoittamista ruokaan. Ummetusta voi syntyä myös siitä yksinkertaisesta syystä ,että 

lemmikki pääsee liian harvoin tarpeilleen. Lisää siis lenkkien määrää. Jos koiralla on 
ummetusta enemmän kuin vuorokauden eikä mitään tule ulos, on syytä ottaa yhteyttä 

eläinlääkäriin. 
  
Ruoka-aineperäiset allergiat  

Myös allergiat voivat aiheuttaa oksentelua ja ripulia. Jos koira siis oksentelee lievästi tai 

sillä on löysähkö uloste, kannattaa kokeilla ruoan vaihtamista. Yleisimpiä allergiaa 

aiheuttavia aineita eli allergeenejä koiralle ovat vehnä, naudanliha ja kananmuna. Jos 

koira syö valmisruokaa, kannattaa kokeilla allergiselle koiralle tarkoitettua ruokavaliota, 

jota saa mm. hyvin varustetuista lemmikkieläinliikkeistä. 

Koiralle voi kokeilla kotiruokaa teollisen valmisruoan sijasta. Tämä saattaa olla ratkaisu 

allergiaongelmaan. Koira, joka on jo aikaisemmin syönyt kotiruokaa, kannattaa siirtää 
ruokavaliolle, joka ei sisällä lemmikille tuttuja ruoka-aineita. Koiran omistaja voi myös 
testata mille ruoka-aineelle koira on allerginen. Ensin koiralle täytyy löytyä ruoka, joka ei 

aiheuta oireita. Vaikka riisiä ja kanaa. Kun oireet ovat kokonaan hävinneet, voi kokeilla 
lisätä ruokaan muita ruoka-aineita yksi kerrallaan. Kun koira saa taas oireita, tiedetään 

mille ruoka-aineelle se on allerginen ja osataan jatkossa välttää kyseistä ruoka-ainetta. 
Ruoka-aineen lisäys on tehtävä aina riittävällä aikavälillä, jotta ehditään nähdä ruoan 

vaikutus. Ruokavalion muutoksen yhteydessä täytyy muistaa, ettei lemmikille saa antaa 
ylimääräisiä makupaloja. Monet koirat ovat allergisia vehnälle, eikä vehnäleivän antaminen 
varmaankaan paranna lemmikin olotilaa. Jos koiran allergia jatkuu tai se on 

poikkeuksellisen raju, on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.  
 

KOIRAN RUOKINTA  
 

Mitä koira syö?  
 
Koira on luonnostaan sekaravinnonsyöjä. Koira pärjää siis kasvisravinnollakin, mutta 

eläinperäisiin raaka-aineisiin perustuva ruokinta on ehdottomasti suositeltavampaa. Koirat 
eivät kuitenkaan syö raakoja vihanneksia tai kasviksia, sillä ne eivät sula koiran 

suolistossa. Jos koira siis syö kotiruokaa, tulee vihannekset keittää. Myös liha tulee 
kypsentää. Riisi on koiran suolistossa hyvin sulava raaka-aine ja sopii kotiruokaan. Koira 
syö suhteessa enemmän lihaa kuin ihminen.  

 



 
XO pennut yhden viikon ikäisenä 

 

 
 

Kuinka paljon ruokaa koiralle? 

Kasvavalla tai tiineellä koiralla ravinnosta saatu energia menee lähinnä kasvuun. Aikuinen 

koira kuitenkin kerää ylimääräisen energian rasvakudokseen. Toiset koirat syövät juuri 

tarvitsemansa energiamäärän. On kuitenkin koiria, jotka mielellään söisivät yli 

energiantarpeensa. Käyttäytyminen saattaa olla rotukohtaista, mm. labradorinnoutajilla on 

turhankin hyvä ruokahalu. Sterilisaatio ja kastraatio myös aiheuttavat lihoamista, joka 

johtuu lähinnä vähentyneestä liikkumisesta. Entä sitten nirso koira? Koira ei välttämättä 

halua syödä ruokaansa ja näyttää laihalta. Koiralle annettava ruokamäärä siis riippuu 

koiran lihavuuskunnosta ja koiran aktiivisuudesta. Pääperiaatteena voisi pitää sitä, että 

kylkiluiden tulee tuntua kevyesti koskettamalla, mutta kylkiluut eivät saisi olla silmin 

nähtäviä. Koiran painoa tulisi seurata punnitsemalla koira säännöllisesti. Tämä on tärkeää 

etenkin kasvavan pennun kohdalla, jonka tarvitsema ravintomäärä riippuu painosta. 

Tietenkin myös pennun lihavuuskuntoa tulee seurata. Teollisia kuivamuonia annettaessa 

täytyy pakkauksessa olla ilmoitettuna koiran painoa vastaava päivittäinen ruokamäärä. 

Arvo on viitteellinen, sillä ruoan tarve on koirakohtainen. Tärkeämpää onkin siis seurata 

oman koiran lihavuuskuntoa ja painoa kuin tuijottaa pussin kyljessä olevia lukuja. 

Kotiruokaa annettaessa ruokamäärän arvioiminen voi olla hankalampaa. Annettava ruoan 



määrä riippuukin paljon tottumuksen tuomasta kyvystä arvioida, paljonko koira ruokaa 

tarvitsee.  

Minkälaista ruokaa 

Koiran ruokia on nykyään jo niin monenlaisia, että valitseminen voi tuottaa hankaluuksia. 

Usein hinta ja laatu ovat jotakuinkin oikeassa suhteessa keskenään. Kalliimmat ruoat siis 

ovat yleensä halvimpia parempia. 

Purkki- vai kuivamuonaa? 

Purkkiruoat ovat useimmiten lihaisampia kuin kuivamuonat. Purkkiruoat soveltuvat hyvin 

pienille koirille, mutta isommille koirille saattavat olla liian tyyriitä. Nirsolle koiralle voi 

antaa purkkiruokaa, sillä se on yleensä maistuvampaa. Näin nirsokin koira saa kaikki 

tarvitsemansa ravintoaineet. Kuinka usein ruokin koiraani? Aikuiset koirat pärjäävät yhdellä 

ruokintakerralla päivässä. Monet antavat mielellään koiralle kaksi kertaa päivässä ruokaa. 

Kaksi ruokintakertaa on hyvä, kunhan ruokamäärä ei tällä tavoin nouse liian suureksi. 

Kantavan nartun ruokinta Narttukoira on tiineenä n.63 vrk. Tiineyden puolivälissä aletaan 

hitaasti lisäämään ruoan määrää. 5 viikosta lähtien lisätään ruokamäärää 15 % niin että 

synnytyksen aikaan narttu syö 60 % enemmän kuin astutusaikana. Tärkeää on, ettei 

narttu lihoa. Lantionseudun ylimääräinen rasva vaikeuttaa synnytystä. Nartulle tulisi antaa 

useita pieniä aterioita päivässä. Ruoan tulisi olla hyvin sulavaa ja maistuvaa. Tarkoitukseen 

sopii hyvin penturuoka. Kun ruokitaan tasapainoitetulla täysravinnolla, ei vitamiini- tai 

kivennäislisää tarvita.  

Imettävän nartun ruokinta Nartun paino putoaa pian synnytyksen jälkeen samaan 

lukemaan kuin ennen tiineyttä. Painon tulisi pysyä samana imetyksen ajan. Nartun 

ravinnontarve imetyksen aikana voi olla hyvinkin suuri, jopa nelinkertainen normaaliin 

verrattuna. Maidon laatuun ja täten myös pentujen kasvuun vaikuttaa ravinnon valkuaisen 

laatu ja määrä. Pentujen kehityksen kannalta tärkeää on, että vieroitus tapahtuu 

vähitellen.  



 

 

 

 

 

 



Nartun maidon tulisi olla pääasiallinen ravinto neljän viikon ikään saakka. Muuta ravintoa 

voidaan tutustumistarkoituksessa antaa kahden viikon ikäisille pennuille. Pentuja voi 
esimerkiksi tutustuttaa pieneen määrään turvotettua, kädenlämpöistä penturuokaa. 

Pentujen ruokinnanmuutokset täytyy tapahtua vähitellen, sillä nopeista ruokinnan 
muutoksista seuraa helposti ruoansulatuskanavan häiriöitä. Koiranpennuille tulee 10 
viikkoisiksi asti antaa 4-5 ateriaa päivässä. Tämän jälkeen pennulle annetaan kolme 

ateriaa päivässä, kunnes 50% aikuispainosta on saavutettu. Sitten on syytä siirtyä 
ruokkimaan koiranpentua kaksi kertaa päivässä kunnes aikuispaino on saavutettu. 

Kasvavan koiran ruokaa tulee antaa kunnes vähintään 75% aikuispainosta on saavutettu. 
Koiranpennulle ei saisi antaa ruokaa vapaasti, sillä pennut lihoavat herkästi. Lihoamisesta 
seuraa kasvuongelmia, jotka voivat olla vakaviakin. Koiranpennun ruokamääristä ei voi 

antaa tarkkoja ohjeita, pennun lihoamista ja kasvua on pyrittävä seuraamaan ja annettava 
arvion perusteella tarvittava ruokamäärä. Ruokapussien kyljestä löytyvät ruokintamäärät 

ovat kuitenkin avuksi. Suurille koiraroduille ei tarvitse antaa vitamiini- tai kivennäislisää, 
jos ne syövät tasapainotettua täysravintoa.  

 
Aktiivisen koiran ruokinta  
 

Energian tarve aktiivisella koiralla nousee 10 %, jos aktiviteettejä on tunti päivässä tai 
koira liikkuu kahdeksan kilometriä päivässä. Suurentunut energiantarve voidaan sovittaa 

antamalla koiralle hyvin sulavaa runsasenergistä ravintoa. Rasva on tähän tarkoitukseen 
parhaiten soveltuva. Aktiiviselle koiralle tarkoitetuissa kuivamuonissa on rasvan osuutta 

lisätty. Päivittäinen ruoka tulisi jakaa ainakin kahteen ateriaan. Harjoittelun jälkeen tulisi 
antaa suurempi annos ruokaa. Harjoittelun tai kilpailun aikana tulisi antaa pieniä määriä 
vettä. Aktiivisen koiran vitamiinien ja mineraalien tarve voi olla suurempi. Välipaloja ei tule 

antaa ennen harjoittelua vaan harjoittelun aikana. Ravinnon määrä tulisi sovittaa 
harjoittelun intensiteettiin.  

 

Ikääntyvän koiran ruokinta  

Ikääntymiseen liittyvät muutokset alkavat pienillä roduilla (alle 25 kg) 8-10 vuoden iässä, 

suurilla roduilla (yli 25 kg) aikaisemmin. Ikääntyvällä koiralla, aivan kuin ihmisilläkin, 

rasvakudoksen määrä alkaa lisääntyä lihaskudoksen määrään nähden. 

Perusaineenvaihdunnan taso laskee. Energian tarve siis vähenee. Koirille on suunniteltu 

vähemmän rasvaa sisältäviä senioriruokia.  

 

Ylipainoinen koira  

Lihavuus altistaa monille sairauksille. Näistä esimerkkinä tuki- ja liikuntaelimistön 

sairaudet, hengitystieongelmat ja sokeritauti. Ylipainoisuudelle alttiimpia rotuja ovat 

labradorinnoutaja, cairnterrieri, shetlanninlammaskoira, basset, cavalier 

kingcharlesinspanieli ja beagle. Ylipainoisuutta hoidetaan ruokavalion muutoksella ja 

liikunnan lisäämisellä. Ruokavaliota tulee muuttaa vähemmän energiapitoista ruokaa 

sisältäväksi. Painonlaskun tulee tapahtua hitaasti. Koira pitäisi punnita kerran viikossa 

koiraa laihduttaessa. Laihduttamisen yhteydessä ei koiralle saa antaa mitään maku- tai 

välipaloja, vaikka sen suuret ja suloiset silmät kuinka vaatisivat.  

 



KOIRAN RAVINNONTARVE  

Mihin koiratarvitsee ravintoa?  

Helposti unohtaa mihin kaikkeen ruokinta oikeasti vaikuttaa. Ostoskeskuksen hyllyltä 

valitsee helposti halvimman vaihtoehdon, sillä eroja koiranruokien välillä on vaikea havaita. 

Tai sitten koira saa viimeisimmän päivällisen rippeet ja puuroa kyytipojaksi. Jos koira 

sairastuu, ei yhteyttä ravinnon ja sairastumisen välillä nähdä. Tämä on aivan 

ymmärrettävää, pullottavathan kaupan hyllyt jos minkälaista tuotetta ja kaikkia 

mainostetaan erittäin terveellisiksi ja maittaviksi. Johan siitä menee koiranomistajan pää 

sekaisin. Eikä kotiruan antamisessa ole mitään väärää, päinvastoin, kotiruoka on hyvä 

vaihtoehto, jos se osataan tehdä oikein. 

On syytä kerrata mihin kaikkeen koira tarvitsee ravintoa. Koira tarvitsee ravintoa tietenkin 

kasvuun ja päivittäisen energiantarpeen tyydyttämiseen. Lisääntyminen on paljon 
energiaavievä tapahtuma. Koira tarvitsee ravintoa myös henkiseen ja fyysiseen terveyteen 
sekä aktiivisuuteen. Epätasapainoinen ravinto heijastuu puutostiloina, jotka saattavat olla 

selkeästi näkyviä, esimerkiksi iho-ongelmat, tai piilevinä, jolloin tiettyjen ravintoaineiden 
vajaus voi liittyä puolustuskyvyn heikkenemiseen.  

 
Ravinnontarpeeseen vaikuttavat monet tekijät  
 

Ei ole itsestään selvää, minkälaista ruokaa tarjota koiralle, sillä ravinnontarve vaihtelee 
koirakohtaisesti. Vanhan koiran tulisi syödä toisenlaista ruokaa kuin nuoren, aktiivinen 

koira syö ravintokoostumukseltaan erilaista ruokaa kuin sohvalla makaava kotikoira. Toiset 
koirat ovat nirsompia kuin toiset. Kylmässä viihtyvä rekikoira syö erilaista ruokaa kuin 

lämpimässä viihtyvä tiibetinspanieli. Silti jokaisen koiran tulisi saada juuri sille tarpeelliset 
ravintoaineet.  
 

Mitä tasapainoinen ravinto sisältää?  
 

Tasapainoisessa ravinnossa on ravinteita oikea määrä. Kukin ravinne on oikeassa 
suhteessa energiasisältöön verrattuna. Koira ei saa lihota eikä laihtua syömällä sellaisen 

määrän ruokaa, josta se saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet. Lisäksi tietyillä 
ravintoaineilla on tarkka suhde toisiinsa nähden. Jos suhdetta ei noudata, voi se johtaa 
epätasapainoon, joka heijastuu heikentyneenä terveytenä. Ravintoaineen puutteen lisäksi 

on otettava huomioon sen mahdollinen ylimäärä, joka myös vaikuttaa haitallisesti. 
Ravintoaineiden määrän lisäksi on aina muistettava niiden sulavuus eli se, miten koira 

pystyy käyttämään ravintoaineet hyväkseen. Koira tarvitsee rasvaa, valkuaisaineita ja 
hiilihydraatteja. Tämän lisäksi on taattava riittävä vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti. 
Rasva on välttämätön ravintoaine, jossa on energiaa erittäin tiiviissä muodossa (9,40 

kcal/g). Rasva varastoituu rasvakudokseen.Valkuaisaineet rakentuvat aminohapoista, joita 
on kaksikymmentä erilaista. Aminohapot muodostavat polypeptidejä, jotka muodostavat 

proteiineja. Elimistön eri kudokset rakentuvat paljolti proteiineista. Hiilihydraatit ovat 
nopea energianlähde. Hiilihydraatteja ovat yksinkertaiset sokerit (glukoosi, galaktoosi, 

mannoosi, fruktoosi, riboosi), disakkaridit (laktoosi, sakkaroosi) ja polysakkaridit 
(tärkkelys, glykogeeni). Kuidut ovat tärkeitä ruoan kululle koiran suolistossa.  
 

 



Miksi rasvat ovat välttämättömiä?  

 
Rasva sisältää välttämättömiä rasvahappoja, jotka ovat tärkeitä ihon ja turkin terveydelle 

sekä munuaisten toiminnalle. Lisääntyessä tarvitaan erityisen paljon välttämättömiä 
rasvahappoja. Välttämättömien rasvahappojen puute johtaa huonoon karvalaatuun. Karva 
on kuivaa ja se irtoaa helposti. Kukaan koiranomistaja ei erityisesti rakasta lattialla pyöriviä 

karvapallosia. Puute voi johtaa myös maksan rasvoittumiseen, anemiaan ja 
hedelmällisyyshäiriöihin. Välttämättömät rasvahapot toimivat elimistössä tärkeissä 

tehtävissä, mm. rasvaliukoisten vitamiinien kantajina. Välttämättömiä rasvahappoja ovat 
linoleenihappo ja arakinodihappo. Koiran on saatava näitä sillä se ei pysty syntetisoimaan 
niitä elimistössään.  

 
Miksi koira ei voi elää ilman proteiineja?  

 
Kaikki proteiinit ovat tärkeitä sisältämiensä aminohappojen vuoksi. Kaikki aminohapot ovat 

tärkeitä. Erityisesti koira tarvitsee välttämättömiä aminohappoja, joita koira ei pysty 
muodostamaan elimistössään. Koiralle välttämättömiä aminohappoja ovat arginiini, 
histidiini,  

isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini, kysteiini, fenyylialaniini, tyrosiini, treoniini, tryptofaani 
ja valiini. Koska proteiinit vaikuttavat todella suureen osaan koko elimistössä ja elimistö 

käytännössä rakentuu niistä, ei ilman proteiineja voi yksinkertaisesti tulla toimeen. 
Valkuaisaineiden puute voi aiheuttaa karkean karvan, ihovaurioita ja apaattisuutta. 

Valkuaisesenergiamäärä on 5,65 kcal/g ja valkuaisaineiden ylimäärä varastoidaan rasvana.  
 
Hiilihydraateista  

 
Koirat eivät välttämättä tarvitse hiilihydraatteja ravinnossaan, mutta käyttävät niitä 

energianlähteenään.  
 
Kuidut  

 
Liukenemattomat kuidut vaikuttavat lähinnä koiran ulosteen koostumukseen. Ne 

ovattärkeitä ummetuksen ehkäisyssä. Liukenevista kuiduista paksusuolen bakteerit 
muodostavat hyödyllisiä rasvahappoja.  

 
Tuhka  
 

Tuhka eli hehkutusjäännöspitoisuus ilmoitetaan usein ruokapakkauksen kyljessä. Tuhkan 
määrä ei korreloi sen kanssa onko ruoka hyvää vai huonoa, paitsi jos se on 

poikkeuksellisen suuri eli yli 25% kuivapainosta.  
 

Vesi  
 
Vettä tulee koiralle olla aina tarjolla. Vettä koira saa juomalla, ravinnosta ja 

aineenvaihdunnan tuotteena. Koiran veden tarve on noin ½ dl/kg/vrk 
aineenvaihdunnallisesta tilanteesta riippuen. Koira menettää vettä keuhkojen kautta, 

läähättämällä, iholta (anturat), eritteiden mukana ja ulosteiden sekä virtsan muodossa.  
 



KOIRALLE TARPEELLISET VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET  

Vitamiinit  

C- ja B- vitamiinit ovat vesiliukoisia eikä niiden yliannostelu ole niin vaarallista kuin 

rasvaliukoisten vitamiinien. C- vitamiinia ei kuitenkaan tarvitse lisätä ravintoon sillä koira 

pystyy valmistamaan sitä elimistössään. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D-, E- & K- 

vitamiinit. Rasvaliukoiset vitamiinit voivat kerääntyä elimistöön. Rasvaliukoiset vitamiinit 

imeytyvät vain rasvojen kanssa.  

 

Vesiliukoiset vitamiinit  

1. B- vitamiinit Ruokapussien kyljissä vilahtelee monenlaisia nimiä, jotka tuntuvat välillä 

melko heprealta. Näin on myös vitamiinien kohdalla. Erityisesti B- ryhmän vitamiineja on 

monta ja niiden nimet on hankalia. Mutta tässä hiukan selvennystä: -B1= tiamiini. Tiamiini 

on tärkeä vitamiini. Koiralle kotiruokaa syöttäville tiedoksi: Tiamiini tuhoutuu ruokaa 

keitettäessä. Lisäksi tiamiinia tuhoaa raa’ssa kalassa oleva tiaminaasi. -B2 = riboflaviini. 

Riboflaviinia koirien on saatava ravinnosta. Riboflaviini on välttämätön solujenkasvuun. -

Pantoteenihappo. -Niasiini. Muodostuu ravinnon tryptofaani aminohaposta. -B6= 

pyridoksiini, pyridoksaali, pyridoksamiini. Tarvitaan runsaammin kun dieetissä on 

valkuaista. -Biotiini. Raa’an kananmunan valkuainen sitoo biotiinia, joten raakaa 

kananmunanvalkuaista ei tulisi antaa koiralle suuria määriä. -Foolihappo. -B12= 

Cyanocobolamin. -Koliini.  

2. C-vitamiini= askorbiinihappo. Vain kädelliset ja marsut eivät kykene syntetisoimaan C- 

vitamiinia elimistössään, joten koiralle sitä ei tarvitse lisätä ravintoon. C- vitamiinista on 

kuitenkin hyötyä aktiivisille ja stressaantuneille koirille. 

 
Rasvaliukoiset vitamiinit  

 
1. A- vitamiini= retinoli. A- vitamiinin esimuoto on karotenoidit, jotka ovat hedelmien ja 
vihannesten keltaisia pigmenttejä. Tärkein karotenoidi on beetakaroteeni. Jos ravinnossa 

on runsaasti maksaa tai kalanmaksaöljyä, voi koira saada A- vitamiinia yliannostuksen.  
 

2. D- vitamiini. D- vitamiinia syntetisoidaan iholla auringonvalon vaikutuksesta.  
 

3. E- vitamiini.  
 
4. K- vitamiini. Suoliston bakteerit syntetisoivat.  

 
Kivennäisaineet eli mineraalit  

 
Kivennäisaineet ovat välttämättömiä kuten vitamiinitkin. Kivennäisaineita tarvitaan 

kuitenkin pienempi määrä. Kivennäisaineita ovat kalsium, fosfori, natrium, kloridi, 
magnesium, kalium, rikki, rauta, kupari, jodi, sinkki, seleeni, mangaani ja koboltti. 
Kalsiumin ylisaannin on todettu olevan yksi tekijä mm. lonkkavikojen syntyyn, joten 

kalsiumin annostuksen kanssa on oltava erityisen tarkka, etenkin jos antaa kalsiumlisää 
ruokaan. D- vitamiini on yhteydessä kalsiumin ja fosforin aineenvaihduntaan ja tarve liittyy 



ravinnon kalsiumin ja fosforin määriin. Natriumkloridista eli ruokasuolasta on muistettava 

että suurilla pitoisuuksilla voidaan aiheuttaa suolamyrkytys. Sinkkiä tarvitaan runsaammin 
jos ravinnossa on runsaasti kalsiumia tai kasvivalkuaista. Sinkki ja kupari ovat tärkeitä ihon 

hyvinvoinnille.  
 

KOIRAN ROKOTTAMINEN  

Rokotukset  

Koiria rokotetaan virusten aiheuttamia tauteja vastaan, joihin ei ole olemassa muuta 

lääkitystä. Vain terve koira rokotetaan, koska sairas koira ei tehokkaasti kehitä vasta-

aineita rokotteen heikennettyjä taudinaiheuttajia vastaan. Rokotuksissa tulee noudattaa 

oikeita rokotusajankohtia, jotta rokotus olisi tehokas. 

Pentukoira saa ensimmäisen rokotuksensa 3 kk:n iässä. Tällöin pentu saa 
kolmoisrokotteen, joka suojaa tarttuvaa maksatulehdusta, penikkatautia ja parvoa 

vastaan. Tämä rokote uusitaan kuukauden kuluttua. Lisäksi 4 kk:n iässä koiralle voidaan 
antaa rokote rabiesta vastaan. Seuraava rokotuskäynti on vuoden ikäisenä. Tällöin koira 

saa taas kolmoisrokotteen ja rabiesrokotteen, jos siihen on tarve. Tämän jälkeen koira käy 
eläinlääkärissä uusimassa rokotukset vuoden välein. Kahden vuoden iässä koira saa 
rokotteen parvovirusta vastaan, kolmen vuoden iässä taas kolmoisrokotteen ja 

mahdollisen rabiesrokotteen. Kolmoisrokote ja rabies annetaan aikuiselle koiralle kahden 
vuoden välein ja parvovirusrokote vuoden välein.  

 
Matohäätökuurit ja rokotukset Jii-Teen pennuille  

 
1. madotus 1.11.2013 (kasvattaja antanut Nemavet)  
2. madotus 15.11.2013 (kasvattaja antanut Nemavet)  

3. madotus 29.11.2013 (kasvattaja antanut Nemavet) 
4. madotus viikolla 52 

Ensimmäiset rokotukset 12 viikkoisena (3.1.2013 12 viikkoa tulee täyteen) 
5. madotus viikolla 4  

Rokostustehosteet ja rabies 16 viikkoisena (31.1.2014 16 viikkoa tulee 
täyteen)  (tänä päivänä suositellaan että rabies –rokote annetaan eri aikaan 
kuin kolmoisrokote –kysy eläinlääkärisi mielipidettä asiasta)  

 
HUOM! Pennuille on annettu mikrosirut (Olisi hyvä, että kaikki mahdollinen 

hoito ja rokotukset merkitään tähän EU-passiin, joka on pakollinen koirasi 
mennessä näyttelyyn tai ulkomaille). 
 

Rabiesrokoitteesta 
  

Koira, joka käy näyttelyissä, tarvitsee rabiesrokotteen. Myös koira, joka käy ulkomailla, 
tarvitsee rabiesrokotteen. Ulkomaille lähtevän koiran rokotteen tulee olla alle vuoden 

vanha. Luolametsästyksessä käytettävillä koirilla täytyy rabiesrokote olla voimassa. 
Luolametsästyskoirilla rabiesrokote uusitaan vuoden välein. Rabiesrokote on hyvä olla 
myös, jos koira liikkuu paljon itärajan tuntumassa. Muussa kuin edellä mainituissa 

tapauksissa, ei rabiesrokote ole pakollinen, mutta sitä suositellaan.  
 

 



Ulkomailla käynti  

 
Kun suunnitellaan koiran viemistä ulkomaille tai tuomista Suomeen, täytyy heti ottaa 

selvää, mitä rokotteita vaaditaan. Eri mailla on omat vaatimuksensa, ja luotettavimmin 
asia selviää kyseisen maan lähetystöstä. Esimerkiksi Ruotsissa on melko tiukat vaatimukset 
rajan ylittämiselle. 

  
Leptospiroosirokote  

Leptospiroosirokoteei ole meillä Suomessa pakollinen, mutta monet maat vaativat sen. 

Leptospiroosia tavataan esimerkiksi Venäjällä ja Virossa. 

Rokotusten sivuoireet  
 

Jos rokotuksen jälkeen esiintyy lieviä sivuoireita, ei tarvitse olla huolissaan. Rokottaminen 
voi aiheuttaa esimerkiksi löysää ulostetta tai väsyneisyyttä. Rokotuskohtaan voi nousta 

patti. Jos koira saa voimakkaita oireita, ota yhteys eläinlääkäriin.  
 

Loishäädöt ja rokottaminen Rokotusta ennen tulee koiralle antaa loishäätökuuri. Tämä 
tulisi suorittaa viimeistään viikkoa ennen rokotusta. Lisää matojen häätämisestä löydät 
kohdasta sisäloistartunnat.  

 
KOIRAN SILMIEN HOITO  

 
Terveet silmät ovat kirkkaat eivätkä rähmi. Joskus koirien silmät temppuilevat ja ne 

tuntuvat rähmivän tuon tuostakin. Yleensä silmän rähmiminen ei haittaa koiraa. Joskus 
rähmiminen yltyy ja silmä tuntuu vaivaavan koiraa. Kyseessä voi olla silmän sidekalvon 
tulehtuminen. Viisainta on kääntyä eläinlääkärin puoleen.  

 
Rähmivä silmä  

 
Kellertävä rähmäerite on bakteerien erittämää tulehduseritettä. Koiran silmän rähmiminen 
vaatii eläinlääkärin hoitoa. Pitkät karvat saattavat olla yhteys silmä-ongelmiin Jos 

lemmikkisi karvat ulottuvat silmiin, voivat ne aiheuttaa hankausärsytystä. Jos näin käy, on 
syytä hoitaa silmä, ja jos mahdollista, leikata karvat, jotka ulottuvat silmiin asti.  

 
Vuotavat silmät  

 
Joskus silmistä vuotaa nestettä, joka jättää vanat jälkeensä. Karva värjääntyy jonkin 
verran ja koira on surullisen näköinen. Silmän vuotaminen liittyy yleensä tulehdukseen. 

Pieni tulehdus voi parantua kotihoidollakin, mutta parantumaton tulehdus vaatii 
eläinlääkärin hoitoa. Vuotavaa silmää huuhdellaan apteekista saatavalla boorivedellä tai 

keitetyllä jäähdytetyllä vedellä. Apuna voi käyttää ruiskua. Silmän vuotaminen voi liittyä 
allergiaan. Usein omistajaa harmittaa värjäytyneet karvat. Likaisen näköiset vanat voi 

puhdistaa siihen tarkoitetulla puhdistusaineella, joita on myynnissä eläinkaupoissa.  
 
 

 
 



KOIRAN SISÄLOISET 

  
Miten sisäloiset leviävät  

 
Sisäloisten munat leviävät ulosteiden mukana ja kestävät vaikeitakin ympäristöolosuhteita, 
kuten lämpöä ja pakkasta. Sisäloisia saa siis helpoiten paikasta, jossa on paljon ulosteita, 

esimerkiksi koirapuistosta. Koira voi tietenkin saada sisäloisia, vaikkei kävisikään 
koirapuistoissa.  

 

Mitä sisäloisia koira voi saada  

Koiran sisäloiset Suomessa ovat suolinkaiset, heisimadot, hakamadot ja piiskamadot. 

Heisimato on jaokkeinen ja litteä ja voi saavuttaa jopa 20 metrin pituuden. Heisimatoja on 

myös lyhyitä, vain ½ cm mittaisia. Suolinkainen on pienempi (10-18 cm täysikasvuisena) 

ja läpileikkaukseltaan pyöreä. Hakamadot ovat pieniä ja pyöreitä, vain 10-16 mm pitkiä. 

Piiskamadot ovat 4,5- 7,5 cm:n mittaisia loisia. Piiskamato on hieman piiskan muotoinen. 

Suolinkaiset  
 
Suolinkaiset ovat koiran yleisimpiä sisäloisia. Jos koira saa sisäloisia, on todennäköisesti 

kyseessä suolinkainen. Suolinkaisen elinkierto on monimutkainen. Toukkamuoto vaeltaa 
koiran elimistössä. Suolinkaiset tarttuvat ulosteen välityksellä, sillä suolinkaisen munat 

joutuvat ulosteeseen, jos koira on saanut tartunnan. Tartunta voi siirtyä myös emosta 
pentuun maidon välityksellä.  

 
Heisimadot  
 

Heisimadot eivät ole niin yleisiä sisäloisia kuin suolinkaiset. Lapamatotartunnan koira voi 
saada syömällä raakaa tai huonosti kypsennettyä järvikalaa. Hauki, made, ahven ja kiiski 

voivat sisältää heisimadon infektiivisiä muotoja. Koira voi saada heisimatotartunnan myös 
syömällä luonnonvaraisia pienjyrsijöitä. Toiset heisimadot pitävät väli-isäntänään täitä tai 

kirppua, joiden hävittäminen kuuluu hoitoon. Eri heisimatojen väli-isäntinä toimivat monet 
eri eläinlajit, joten koira voi saada heisimadon muutakin tietä.  
 

Hakamadot  
 

Hakamatotartunnan koira voi saada syömällä hakamadon munan tai toukka tunkeutuu 
ihon läpi. Hakamadon munat leviävät ulosteiden välityksellä. Hakamatotartunta voi levitä 
emosta pentuun istukan tai maidon välityksellä.  

 
Piiskamadot  

 
Koira saa piiskamatotartunnan ulosteen välityksellä. Koiran saa tartunnan syömällä munan.  

 
Koirat saavat helposti matoja  
 

Madot ovat todella yleisiä ja siksi koira onkin syytä madottaa säännöllisin väliajoin. 

Erityisesti pennun madotuksen kanssa on oltava tarkka. Pentu pitää madottaa aikuista 



koiraa useammin. Matokuuri ennen koiran rokotusta. Koira tulisi antaa matokuuri 

vähintään viikkoa ennen rokotusta. Matokuuri on tärkeä rokotuksen tehon kannalta.  

 

 

Emon madotus  

 

Narttukoira tulisi madottaa ennen astutusta ja mahdollisesti myös kantoaikana.  

 

Pennun madotus  

 

Pennut saavat helposti matoja. Pentu tulee madottaa 2-3,5,7 ja 11 viikon iässä. Tämän 

jälkeen parin kuukauden välein. Matojen häätö on todella tärkeää pennun normaalille 

kehitykselle. Madot elävät koiran suolistossa, jolloin ravinteiden imeytyminen häiriintyy. 

Pentu tarvitsee ravinteita kasvuun ja kehitykseen.  

 

Aikuisen koiran madotus  

 

Aikuinen koira on syytä myös madottaa säännöllisesti. Kaksi kertaa vuodessa riittää 

pitämään suolistoloiset loitolla.  

 

Matokuureja on erilaisia  

 

Ostettaessa matokuureja kannattaa ottaa huomioon, mihin matoihin kyseessäoleva lääke 

tehoaa. Eri valmisteet tehoavat eri matolajeihin. 

  

Jos epäilet matotartuntaa  

 

Matotartunnan oireita ovat esimerkiksi oksentelu tai ripuli, joskus ripulin joukossa voi olla 

verta. Suolinkaistartunta on yleisin. Suolinkaistartunnan oireita ovat ripuli, oksentelu, 

laihtuminen, huonovointisuus, yskä, turkin kiillottomuus ja pennuilla vatsanseudun 

turvotus. Heisimatotartunnassa elimistössä olevista madoista voi irrota jaokkeita, jotka 

näkyvät ulosteessa. Heisimatotartunta aiheuttaa harvoin kliinisiä oireita koiralla. Jos 

koiralla on heisimatotartunta, tarvitsee se normaalia vahvemman matokuurin. 

Piiskamatotartunta voi aiheuttaa paksusuolen tulehdusoireet, esimerkiksi limaista ja veristä 

ulostetta. Massiivista hakamatotartuntaa voi seurata anemia, ripuli ja anoreksia.  

 

KOIRAN ULKOLOISET  
 
Kun koira raapii  

 
Koiran raapiessa turkkiaan vimmalla omistajalle tulee ensinnä mieleen, että sillä on täitä 

tai kirppuja. Näin asia voi toki olla, mutta ihon kutina voi johtua muustakin syystä. 



Esimerkiksi allergisen koiran iho voi olla todella kutiava. Ihon raapiminen voi aiheuttaa 

ihon vauriotumista ja tulehtumista.  
 

Mitä ovat ulkoloiset  
 
Ulkoloiset elävät koiran ihon pinnalla ja turkissa. Koiran yleisempiä ulkoloisia Suomessa 

ovat täit ja väiveet. Lämpimissä maissa riesana ovat useammin kirput, ja siellä ei taas täit 
ja väiveet ole kovin yleisiä.  

 
Täit  
 

Täi on 1,5- 1,7 mm pitkä hyönteinen. Täit aiheuttavat kutinaa, joka johtuu siitä että täit 
imevät verta. Täit munivat koiran turkkiin ja helpoin keino niiden etsinnässä on munien 

etsiminen. Munat ovat usein kiinnittyneenä tiukasti koiran karvan juureen. Myös itse täitä 
voi löytää koiran karvapeitteestä. Koiran turkkia haroessa kannattaa keskittyä etsimään 

täitä esimerkiksi korvan takaa. Korvan takana on tiheä karva, jossa täit viihtyvät. Apuna 
voi käyttää paperilappusta ja suurennuslasia, jolloin munien erottaminen hilseestä on 
helpompaa.  

 
Mistä koira voi saada täitä? 

  
Täitä koira saa helposti paikasta, jossa käy paljon muita koiria. Esimerkiksi koirapuisto on 

otollinen paikka täille levitä eläimestä toiseen. Täi säilyy hengissä muutaman päivän ilman 
isäntäeläintä. Täitartunnan voi saada myös huonosti puhdistetuista trimmausvälineistä.  
 

Miten päästätäistä eroon?  
 

Onneksi täistä on helppo päästä eroon. Apteekissa on myytävänä lääkeshampoota, jolla 
pesemällä täit kuolevat. Hoito on syytä uusia 7-10 vrk:n kuluttua. Tarkat ohjeet löytyvät 
pakkauksesta. Tärkeää on ettei lääkeshampoota joudu eläimen silmiin eikä eläin pääse 

nuolemaan sitä (monet yrittävät hanakasti). Lääkeshampoolla tulisi pestä tarkoin koko 
turkki. Lääkeshampoo voi kuivattaa ihoa melkoisesti ja jos koiran iho on kovin herkkä, 

saattaa myös shampoolla olla osuutta ihon kuntoon pesun jälkeen. Myös koiran 
makuualusta, koiran suosimatpaikat ja harjat olisi syytä puhdistaa ja mahdollisesti käsitellä 

liuoksella. Markkinoilla on myös ennaltaehkäiseviä valmisteita. Tabletteja on saatavissa 
esimerkiksi apteekeista. On olemassa myös iholle levitettäviä valmisteita, jotka pitävät täit 
loitolla.  

 
Jos koiralla on muita oireita tai paljon täitä  

 
Jos koiralla on paljon täitä, voivat ne imeä huomattavan määrän lemmikin verta. Jos 

eläimellä on anemian merkkejä, kuten vaalentuneet limakalvot, heikkous ja uneliaisuus, on 
syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen. Jos koiralla on lisäksi puutiaisia tai kirppuja, on 
tilanne tietysti vielä hankalampi, sillä silloin koira menettää verta vielä enemmän. Koiran 

täit eivät tartu ihmiseen. On helpottavaa tietää, etteivät koiran täit tartu ihmiseen.  
 

 
 



Väiveet  

 
Koiran väive on on kellertävä 1½ - 2 mm mittainen hyönteinen. Väive on selvästi täitä 

harvinaisempi ulkoloinen koiralla. Väive aiheuttaa täitä kovemman kutinan. 
Rapsuttaessaan koira voi saada iho-vaurioita. Väiveestä pääsee eroon samalla tavoin kuin 
täistä. Kapi Koiran kapi aiheuttaa kutinaa. Kapin aiheuttavat syyhypunkit. Kapin oireita on 

kutinan lisäksi karvattomat laikut ja laikkujen kohdalla punoittava iho. Karvanlähtö jatkuu 
mikäli kapia ei hoideta. Kapia sairastavan koiran iho on altis bakteeritulehduksille. Jos 

epäilet kapia, ota yhteyttä eläinlääkäriin. 
  
Punkit  

 
Suomessa tavataan koiralla puutiasta ja ruskeaa koirapunkkia. Koira saa puutiaisia 

heinikoista, joissa ne odottavat ohi kulkevaa eläintä. Punkit imevät verta ja paisuvat 
moninkertaiseksi ollessaan kiinnittyneenä koiraan. Puutiaiset levittävät monia tauteja, 

esimerkiksi borrelioosia. Ruskea koirapunkki on Afrikasta peräisin oleva punkkilaji, joka ei 
viihdy Suomen luonnossa. Ruskea koirapunkki elää sisätiloissa. Punkki on helppo 
tunnistaa, se on pyöreän muotoinen pieni hämähäkkieläin kiinnittyneenä koiran ihoon. 

Muutaman vuorokauden kiinnittyneenä ollut punkki on jo paisunut suureksi palloksi. 
Kiinnittymätön punkki on pienen hämähäkin näköinen, tosin pyöreähkön muotoinen ja 

lyhytjalkainen. 
  

Apua, koirallani on punkki 

  

Hätä ei ole tämän näköinen. Punkin saa irti parhaiten punkkipihdeillä, joita saa muun 

muassa apteekeista. Punkki on syytä irrottaa heti kun sen huomaa. Jos ei ole 

punkkipihtejä käytettävissä, on punkki syytä irrottaa käsin tai pinsettien avulla. Punkkiin 

tulee tarttua aivan läheltä punkin päätä, lemmikin ihon vierestä. Ensisijaisesti kannattaa 

kuitenkin käyttää punkkipihtejä, sillä käsin puristettaessa punkista voi päästä 

taudinaiheuttajia koiraan. Enää ei suositella punkin tukehduttamista rasvan avulla. Punkki 

ei yleensä tukehdu, sillä sen hapenottoaukot eivät sijaitse pääosassa ja punkki tarvitsee 

hyvin vähän happea. 

Tukehduttamisesta ei lisäksi ole mitään hyötyä, sillä se ei helpota punkin irtoamista.  

 
Miten ehkäistä punkkeja  

 
Nykyään on markkinoilla valmisteita, jotka laitetaan lemmikin iholle ja ne häätävät punkit 
tiehensä. Puutiaiset kannattaa ottaa huomioon, kun matkustaa sellaisella alueella, jossa 

niitä on paljon. Suomessa esimerkiksi Ahvenanmaalla ja saaristossa on paljon puutiaisia.  
 

Korvapunkki  
 

Korvapunkki on yleinen ulkoloinen koiralla. Se on 0.4 mm pitkä hyönteinen. Loinen elää 
koiran ulkokorvakäytävässä ja aiheuttaa voimakasta kutinaa. Tärkein tartuntareitti on 
suoraan eläimestä toiseen. Koiralla oleva korvapunkki voi tarttua kissaan. Kaikki talon 

lemmikit olisi siis syytä hoitaa samanaikaisesti.  



 

Mistä tiedän, että koirallani on korvapunkkeja?  
 

Koira ravistelee päätään ja raapii korvia. Punkit saavat aikaan kuivaa, murenevaa, 
punertavanruskeaa mönjää, joka näyttää kahvinporoilta. Kokeile ottaa pumpulitukolla 
korvasta näyte ja laita se tummaa paperia vasten. Tämän jälkeen katso paperia valossa ja 

jos näet pieniä, vaaleita, liikkuvia pisteitä, voi kyseessä olla korvapunkki. Punkit ovat pieniä 
ja jos et näe niitä, ei se välttämättä tarkoita etteikö koirallasi olisi korvapunkkeja. 

Huomionarvoinen seikka on, että koiran korvien rapsuttelu voi johtua monesta eri syystä. 
Koiralla voi olla esimerkiksi bakteeritulehdus tai hiivasieni korvassa. Tai rapsuttelu voi olla 
allergiaperäistä.  

 
Korvapunkin ehkäisy  

 
Korvapunkin ehkäisyssä auttaa säännöllinen korvien puhdistus, jolloin korvapunkit eivät 

ehdi vallata koiran ulkokorvaa. Korvan puhdistusta varten on markkinoilla erilaisia 
valmisteita.  
 

Korvapunkin hoito  
 

Korvapunkista eroon auttaa eläinlääkäri. Korvapunkin hoitaminen on tärkeää, sillä 
jatkuvasta rapsuttamisesta voi lemmikille seurata infektio korvaan.  

 
Hilsepunkki  
 

Hilsepunkki on harvinaisempi ulkoloinen. Lähinnä pennuilla voi joskus olla vakavampi 
hilsepunkkitartunta. Silloin iho hilseilee paikallisesti ja voimakkaasti.  

 
Demodikoosi  
 

Demodikoosin aiheuttaa sikaripunkki, joka kuuluu koiran turkin normaaliflooraan. Joskus 
sikaripunkit äityvät ja lisääntyvät. Demodikoosista kertoo karvattomat laikut. Jos sinulla on 

syytä epäillä koirallasi demodikoosia, ota yhteyttä eläinlääkäriin.  
 

Kirput  
 
Suomessa koiralla tavattavat kirput ovat yleensä vain vierailulla turkissa. Linnun, siilin tai 

oravan kirput voivat käväistä koiran turkissa, mutta huomaavat sitten ettei kyseessä 
ollutkaan oikea isäntäeläin. Muissa maissa, kuten USA:ssa ja Iso-Britanniassa, kirput 

kuitenkin ovat erittäin yleisiä. Kirppuja on hankala hävittää, sillä ne voivat elää kuusi 
kuukauttakin isäntäeläimen ulkopuolella ilman ruokaa. Kirppu on pieni, tummanruskea 

hyönteinen, jolla on voimakkaat, hyppimiseen soveltuvat jalat. Kirppu elää jopa 2 vuotta. 
Jos epäilet että koirallasi on kirppuja ja sinusta tuntuu etteivät ne ole vain vierailulla  
turkissa, ota yhteyttä eläinlääkäriin, niin hän auttaa sinua eteenpäin 

 
 

 
 



NARTUN VALERASKAUS 

 
Nartun valeraskaus Valeraskaus on koiralle normaali ilmiö. Käyttäytyminen on peräisin 

sudelta. Susilaumassa vain johtava naaras synnyttää pentuja, muut naaraat ovat 
valeraskaana jo hoitavat yhdessä pentuja johtajanaaraan kanssa. Nartun valeraskauden 
oireet kestävät noin 2-3 viikkoa, ja ne ajoittuvat kiiman jälkeen. Varsinaisesta kiimasta 

(ajasta kun narttu sallisi uroksen astua) valeraskauden alkuun on vielä n. 8 viikkoa. 
Käyttäytyminen on peräisin sudelta. Susilaumassa vain johtava naaras synnyttää pentuja, 

muut naaraat ovat valeraskaana jo hoitavat yhdessä pentuja johtajanaaraan kanssa. 
Yleensä nartun valeraskaus ei vaadi minkäänlaista hoitoa. Muutama asia kannattaa 
kuitenkin ottaa huomioon. Oireet Nartun maitorauhaset turpoavat ja nisistä voi valua 

maitoa. Narttu alkaa rakentaa pesää, johon se kerää ”pentuja”, tavallisimmin pehmoisia 
leluja. Pentuja hoidetaan huolella. Joskus narttu voi olla ruokahaluton ja alakuloinen, jopa 

oksentelu saattaa liittyä valeraskauteen. Koira saattaa myös olla ärtynyt. Hoito-ohjeita 
Nartun huomiota olisi kiinnitettävä pois pesästä. ”Pennut” on syytä kerätä pois ja laittaa ne 

nartun ulottumattomiin. Myös pesänrakennusaineet (peitot, vaatteet) on syytä pistää 
piiloon. Nisiä ei tulisi kosketella, se vain pitää yllä maidoneritystä. Koiraa tulisi myös kieltää 
nuolemasta nisiään. Jos koira on todella ärtynyt ja puolustaa pesäänsä raivoisasti, voi 

kokeilla hormonihoitoa. Tällöin on varattava aika eläinlääkäriltä. Lopullisesti 
valeraskaudesta pääsee eroon steriloinnin avulla. Tällöin nartulta poistetaan munasarjat ja 

kohtu, eikä narttu voi enää saada pentuja. 
 

  
 
Lähteet:  

• erilaiset koiraluennot vuosien varrelta  
• Kuinka hoidan koiraani  

• Wikström:  
Lähteet:  
• erilaiset koiraluennot vuosien varrelta  

• Kuinka hoidan koiraani  
• Wikström: Koirien sairaudet  

• WWW-sivut: Tuija Susiluoto Lopuksi:  
 

Jos näyttelyt alkavat kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä. Pystyn antamaan 
näyttelykoulutusta teille ja pennullenne.  
• Järjestän jokaiselle pentueelleni 6 ja 12 kuukauden ikäisenä pentuekokoontumisen, 

jolloin teidän on helppo tutustua pentueen muiden pentujen omistajiin; lisäksi minun on 
helpompi seurata koirien kehittymistä aikuiseksi.  

• 18 kuukauden jälkeen järjestän pennuille lonkka- ja kyynärniveltilaisuuden, josta laitan 
kutsun erikseen (voit valita tämän tilaisuuden pentusi kuvauttamiseksi tai käyttää koirasi 

omalla eläinlääkärilläsi).  
 
• Ja muistakaa puhelinnumeroni on 24 tuntia käytössänne – mikäli ette heti tavoita minua, 

minulla on mahdollisesti kiire työpaikallani. Ole hyvä ja jätä tekstiviesti niin soitan 
välittömästi vapauduttuani.  

 
 



Yhteistyöterveisin  

Pentunne kasvattaja  
Anne (Tintti) Haapakoski  

p.0400-728717  
email:jiiteen@gmail.com  
kotosivut: www.saunalahati.fi/jiiteen 

 
VUODEN 2014 KOKOONTUMISIA  

-pentuetapaaminen huhtikuussa 
-erikoisnäyttely elokuussa Tervakoskella 
-lokakuussa 1 vuotistapaaminen 

-muista kokoontumisista ilmoittelen spostitse tai facebookissa 
 

 

http://www.saunalahati.fi/jiiteen

