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Sanotaan, että koira on ihmisen paras ystävä. Koi-
ra on uskollinen ja rehellinen. Sen kanssa voi 

jakaa ilot ja surut, ja se tuo seuraa yksinäisenkin ih-
misen arkeen.

Koira on eläimistä se, johon lähes jokainen ih-
minen tutustuu jossain vaiheessa elämäänsä. Jos 
omaa koiraa ei ole, törmää lajin edustajiin väis-
tämättä tuttavien kautta tai vaikkapa kadulla kä-
vellessä. Siksi on hyvä tietää jo lapsesta asti, miten 
käyttäytyä koirien seurassa ja miten välttää mah-
dollisia ongelmatilanteita.

Koira ei ole lelu. Se on seurallinen eläin, joka ei 
voi hyvin pitkiksi ajoiksi yksin kotiin tai pihan pe-
rälle jätettynä. Koiran hankintaa harkitsevan tulee-
kin kysyä itseltään: jos minulla olisi koira, olisiko se 
kanssani onnellinen? 

Koiran hankinta ja hyvinvointi ovat viime kädessä aina perheen aikuisen vas-
tuulla. Vaikka lapsi tai nuori ottaisi vastuulleen suuren osan koiran päivittäisestä 
hoidosta, on vastuu eläimestä niin suuri ja pitkäkestoinen, ettei eläimen hankintaa 
voi tehdä ilman koko perheen sitoutumista. 

Koira voi elää yli 15 vuotta. Se tarvitsee päivittäin ruoan lisäksi liikuntaa ja mielekästä 
tekemistä. Myös eläimen terveyden hoitaminen voi maksaa yllättävän suuria summia. 

Elämä koiran kanssa voi olla suorastaan ihanaa ja eläimestä huolehtiminen on myös 
lapselle oiva tapa oppia vastuun kantamista. Koiran omistamiseen kuuluu kuitenkin 
omat välillä suuretkin haasteensa. Ethän hanki eläintä perehtymättä ja harkitsematta 
asiaa tarkkaan. Ei ole lainkaan huono ajatus kokeilla vaikkapa tuttavan koiran hoitoa 
ennen oman hankintaa.

Jos omassa perheessä elää koira, on tärkeää tarkistaa tietonsa siitä, mitä tarpeita 
koiralla on ja miten omasta koirasta voi huolehtia niin, että se voi hyvin. Tietoa eläin-
ten tarpeista ja kyvyistä saadaan jatkuvasti lisää. Omaa osaamistaan on hyvä päivittää. 

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa perusasioita koirasta eläimenä ja sen 
hyvinvoinnin tarpeista. Opas kuvaa myös koiran elekieltä ja neuvoo esimerkiksi, 
miten lähestyä koiraa ystävällisesti. Jos koiran hankintaa harkitsee, opas antaa tietoa 
siitä, mistä ja miten koira ja sen myyjä kannattaa valita. 

Toivotamme iloisia hetkiä koirakavereiden kanssa!
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Koiralla on tunteita kuten sinullakin: ilo, suru, viha, pelko. 
Koira tuntee myös kipua. Koira ei osaa kertoa asioista 

puhumalla, joten omistajan täytyy yrittää ymmärtää koiraa 
parhaansa mukaan. Koirista opitaan koko ajan lisää. Hyvä 
omistaja lukee ja ottaa selvää uusista koira-asioista.

Koirallakin on tunteet TEHTÄVÄ: etsi sanat

Poimi riveiltä sanoja, jotka kuvaavat koiran tunteita.

TEHTÄVÄ:
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Millaista on olla koira?

Kirsu haistaa hajuja monin-
kertaisesti ihmiseen verrattu-
na. Ihminen hoputtaa joskus 
koiraa lenkillä, mutta koira 
tarvitsee aikaa nuuhkia ympä-
ristöään omaan tahtiinsa.

Kieli maistaa makuja ihmi-
sen kieltä huonommin. Koira 
hikoilee kielensä kautta. Sen 
takia koira läähättää kuumalla 
ilmalla.

Silmät näkevät värejä ihmistä 
huonommin, mutta ovat pime-
ässä ihmisen silmiä tarkemmat.

Korvat kuulevat korkeampia 
ääniä ja neljä kertaa kauempaa 
kuin ihmisen korvat.

Hännän asennolla koira 
kertoo tunteistaan.

Pissalla koira myös 
kertoo kuulumisiaan 
muille koirille.

Hampaat tarvitsevat 
pureskeltavaa.

Tassuilla koira kaivaa. 
Suurin osa koirista hikoilee 
tassunpohjien kautta.

Tiesitkö, että koiran nenä on niin tarkka, että koi-
ria käytetään haistamaan esimerkiksi maan alla 

kasvavia tryffelisieniä, kaasuvuotoja ja rahakätköjä?



Kukapa ei haluaisi 
silittää vastaantulevaa 

koiraa? Kaikki koirat eivät 
kuitenkaan halua, että niitä 
lähestytään. Kysy aina ensin 
koiran omistajalta lupa 
lähestyä koiraa.

Omaakaan koiraa ei saa 
häiritä, kun se nukkuu. 
Menemällä pois ihmisten 
läheisyydestä koira 
ilmaisee haluavansa 
olla rauhassa.
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Pyydä lupaa kun lähestyt koiraa

Yksin ilman 
omistajaa olevaa 
koiraa ei koskaan 

saa lähestyä.

TEHTÄVÄ: yhdistä pisteet ja väritä

Seurallisella tuulella olevaa koiraa saa silittää ja rapsutella 
rinnasta ja kyljistä. Halaaminen tai koiran naaman koskettelu 

ei kuitenkaan ole koiran mielestä mukavaa.

1. Yhdistä pisteet numerojärjestyksessä.
2. Väritä kohdat, joista koira tykkää, että sitä rapsutellaan.
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Ymmärrätkö koiran kieltä?
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Koira on ystävällinen. 
Sitä saa lähestyä 
omistajan luvalla.

Vihainen koira 
kertoo, ettei se halua 
ketään lähelleen. 
Sitä ei saa lähestyä.

Koira pelkää. 
Sitä ei saa lähestyä.

Ystävällinen  koira

Vihainen  koira

Epävarma  koira

Pelokas koira

Koira kokee olonsa 
epävarmaksi. 
Anna sille tilaa.



Koira tarvitsee sopivasti hyvälaatuista ruokaa, jotta 
se pysyy terveenä. Koiralla täytyy aina olla raikasta 

vettä tarjolla. Ruokailusta voi tehdä koiralle hauskem-
paa piilottamalla ruokaa, jota koira voi etsiä ja löytää.

Koiralle täytyy antaa mahdollisuus pureskeluun. 
Sille voi antaa esimerkiksi koiralle tarkoitettuja luita 
ja kuivattuja siankorvia kaluttavaksi.

Terveellistä ruokaa, vettä ja pureskeltavaa
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Kiinnostava tekeminen rauhoittaa koiraa. Jos koiralla on tylsää, se 
saattaa järsiä esimerkiksi huonekaluja. Siksi koiralle kannattaa 

keksiä mukavaa puuhaa. Se voi olla esimerkiksi herkkujen piilottamista 
tyhjään talouspaperihylsyyn, jonka päät on taiteltu kiinni. Koiralla on 
tekemistä, kun se kaivaa herkkuja hylsystä. Monet koirat nauttivat myös 
esimerkiksi temppujen opettelusta.

Puuhailu rauhoittaa koiraa

TEHTÄVÄ: 

Kati-koira tykkää ruoan etsimisestä.
Mieti, mihin kaikkialle voisit piilottaa Katille 
ruokaa ja pureskeltavaa.

TEHTÄVÄ:

Koiran on tärkeää saada kiinnostavaa 
tekemistä joka päivä. Etsi koiralle tie 
herkullisen luun luo.



Vaikka aamulla olisi kiire kouluun, koiran 
kanssa täytyy lähteä ajoissa ulos, jotta se ehtii 

nuuskia rauhassa.

Monet lapset tykkäävät taluttaa koiria. Taluttajan 
täytyy kuitenkin muistaa, ettei hihnasta saa nykiä. 
Miltä sinusta tuntuisi, jos sinua paljon isompi 
ihminen nykisi jatkuvasti kaulasi ympärille 
kiedotusta narusta?

Koira haluaa nuuskia rauhassa
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Kaupungissa koiraa ei voi pitää vapaana, mutta 
koirapuistossa tai omalla pihalla sen voi päästää 

juoksemaan. Pennun tai aran koiran kanssa tosin 
kannattaa mennä koirapuistoon vain tuttujen ja 
turvallisten koirakavereiden kanssa. 

Koiralla on tarve liikkua, hyppiä ja juosta joka päivä.

Vapaana juokseminen on koiralle parasta liikuntaa



Pidä koirasta hyvää huolta
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Ihminen harjaa hampaansa ja 
hiuksensa päivittäin ja leikkaa 

kyntensä säännöllisesti. Samalla 
tavoin koiran turkki tarvitsee 
harjaamista ja joskus myös pesua. 
Hampaita täytyy putsata ja kynsiä 
leikata. Koira kannattaa totuttaa 
hoitoon jo pentuna, niin se on 
helpompaa aikuisena. 

Koiralle on mukavaa antaa herk-
kuja ja makupaloja. Liika herk-
kujen tarjoaminen voi kuitenkin 
olla sille karhunpalvelus. Monet 
koirat ovat liian lihavia, mikä 
aiheuttaa sairauksia ja kipuja.

Eläinlääkärin pitää muun muassa 
rokottaa koira ja tarkistaa sen 
hampaat säännöllisesti. Monesti 
koiran hampaat ovat kipeät, eivät-
kä ihmiset edes huomaa sitä.

Jos koira käyttäytyy eri tavoin 
kuin tavallisesti, se voi olla sairas. 
Se saattaa olla vihainen, pelo-
kas tai vaisu. Se voi myös syödä 
huonosti, ontua tai aristaa kipeää 
kohtaa. Silloin koira täytyy viedä 
eläinlääkäriin.
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Oppiminen on koirastakin kivaa Koira on perheenjäsen 

Kun koiraa kouluttaa, sitä täytyy palkita oikeasta käy-
töksestä. Silloin koira haluaa toimia samalla tavalla 

jatkossakin. Palkkioksi sopii vaikka pieni herkku. Palkitse-
minen toimii paljon paremmin kuin rankaiseminen. 

Koiran on tärkeää saada tottua uusiin asioihin rauhassa, 
ettei se pelästy uusia tilanteita.

Koira on seurallinen eläin, joka viihtyy tuttujen ja turval-
listen koirien seurassa. Koiralle kannattaa pienestä pitäen 
järjestää leikkihetkiä ystävällisten koirien kanssa.

Koiran on tärkeää saada iltaisin ja viikonloppuisin paljon 
seuraa ja tekemistä, jos se joutuu olemaan koulupäivän 

ajan yksin kotona. Koiraa pitää viedä ulos vähintään kolme 
kertaa päivässä. Liikunnan ja leikin lisäksi koira tykkää myös 
nuuskimisesta, kaivamisesta ja etsimistehtävistä.

Mitään koiraa ei ole hyvä ottaa pelkäksi ulkokoiraksi, sillä 
jokaisen koiran täytyy saada viettää aikaa perheensä kanssa.

TEHTÄVÄ: Koiran päivä
Piirrä kuva tyytyväisestä koirasta. Nimeä koira ja kirjoita tai 
piirrä, mitä kaikkea mukavaa sen päivässä on tapahtunut.



Tuleeko meille koira?

Koiran hankintaa täytyy miettiä tarkkaan, sillä koira elää 
pitkään ja sitä pitää hoitaa monta tuntia joka päivä.
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Koiran myyjä kannattaa valita huolella. 
Käykää myyjän kotona katsomassa 

koiraa ennen sen ostamista. Kaikki myyjät 
eivät pidä emosta ja pennuista hyvää huolta, 
vaan kasvattavat koiria vain rahan takia. 
Heitä kutsutaan pentutehtailijoiksi, eikä 
heiltä pidä ostaa koiraa. 

Koiran voi adoptoida myös eläinsuojeluyh-
distykseltä. Eläinsuojelijat hoitavat koditto-
mia koiria ja etsivät niille koteja. Kaikki 
koirat eivät välttämättä sovi lapsiperheeseen.

Vastuu eläimestä on aina aikuisen. Lisää tietoa 
koiran hankkimisesta voi lukea Fiksun koiran-
ostajan oppaasta osoitteessa Koiratieto.fi. Voit antaa kodin myös 

kodittomalle koiralle.

TEHTÄVÄ: 

Yhdistä toisiinsa koiran hoitoon liittyvät asiat.

Koiraa ei kannata hankkia pelkän ulkonäön 
perusteella. Erirotuiset koirat on jalostettu eri 

tarkoituksiin, joten ne myös käyttäytyvät eri tavoin.



Koiralla on joka päivä oikeus

liikkua, hyppiä ja juosta
nuuskia hajuja ulkona
viettää aikaa perheenjäsentensä seurassa
leikkiä, kaivaa ja saada tekemistä aivoilleen
etsiä ja löytää
juoda raikasta vettä aina kun haluaa
nukkua rauhassa
syödä sopiva määrä terveellistä ruokaa 
päästä eläinlääkäriin jos on kipeä
oppia yhteiskunnan ja ympäristön tavat rohkaisun
ja palkitsemisen, ei rankaisujen avulla.
 
Lisäksi koiralle on annettava mahdollisuus

seurustella ystävällisten koirien kanssa
liikkua vapaana turvallisesti
pureskella ja repiä sille sopivia esineitä tarpeen mukaan.

TEHTÄVÄ: ristikko Koiran oikeuksien julistus
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2.

6.

7.

1. Koiran nenä.
3. Tämä aisti on koiralla äärimmäisen tarkka.
4. Tämä asia on koiralle tärkeä leikin vastapainona.
5. Poikakoira.
8. Kun koiralla on häntä koipien välissä, se on yleensä…

Oikeat vastaukset ja lisää tehtäviä 
löydät osoitteesta Koiratieto.fi



Tämä vihkonen on 5–8-vuotiaille suunniteltu tieto- ja tehtäväpaketti vuoden 2015 
Eläinten viikon teemasta, koirasta. Aineistoa voi käyttää usean eri oppiaineen tun-

nilla ja pohjustuksena laajemmalle eläinaiheiselle keskustelulle.
 Kouluopetuksen lisäksi vihkonen soveltuu käytettäväksi muun muassa luonto- ja 

eläinkerhoissa, partiossa tai 4H-toiminnassa. Vihkosta voi tilata maksutta osoitteesta 
sey@sey.fi. Lisää tietoa ja tehtäviä löytyy osoitteesta koiratieto.fi

Eläinten viikko on vuosittain 4.–10. lokakuuta vietettävä teemaviikko, jonka ensim-
mäinen päivä on kansainvälinen Eläinten päivä. Suomessa Eläinten viikkoa on vietetty 
SEYn aloitteesta vuodesta 1959 lähtien.

SEY on Suomen suurin ja vaikuttavin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. 
SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.


