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Sanotaan, että koira on ihmisen paras ystävä. 
Koira on uskollinen ja rehellinen. Sen kanssa 

voi jakaa ilot ja surut, ja se tuo seuraa yksinäisen-
kin ihmisen arkeen.

Koira on eläimistä se, johon lähes jokainen 
ihminen tutustuu jossain vaiheessa elämäänsä. 
Jos omaa koiraa ei ole, törmää lajin edustajiin 
väistämättä tuttavien kautta tai vaikkapa kadul-
la kävellessä. Siksi on hyvä tietää jo lapsesta asti, 
miten käyttäytyä koirien seurassa ja miten vält-
tää mahdollisia ongelmatilanteita.

Koira ei ole lelu. Se on seurallinen eläin, joka 
ei voi hyvin pitkiksi ajoiksi yksin kotiin tai pihan 
perälle jätettynä. Koiran hankintaa harkitsevan 
tuleekin 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 mie-
lekästä 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 kui-
tenkin omat välillä suuretkin haasteensa. Ethän hanki eläintä perehtymättä ja har-
kitsematta 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 
eläinten 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!

Kati Pulli 
SEYn toiminnanjohtaja
Eläinlääketieteen lisensiaatti
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Kauan sitten koira eli villinä luonnossa. Villikoirat alkoivat hakeutua 
lähelle ihmisasutusta, koska ihmisiltä jäi paljon syömäkelpoista jätettä. 

Se oli koiralle helppoa ruokaa.
Ajan mittaan koira kesyyntyi ja siitä tuli ihmisen kumppani. Ihminen 

huomasi, että koirat ovat hyviä vahteja ja että niistä on apua metsästyksessä. 
Kesykoiria on ollut ainakin 14 000 vuoden ajan. 

Koira oppii asioita ja sopeutuu uuteen ympäristöön helposti. Siksi koira 
sopii hyvin lemmikiksi.

Koira valitsi aikoinaan ihmisen seuralaisekseen, mutta nykyään koira on 
riippuvainen ihmisestä. Koira on kuin ikuinen sudenpentu, joka ei koskaan 
kasva aikuiseksi. Se näkee ihmisen emohahmonaan ja ihmisperheen omana 
laumanaan.

Koira valitsi ihmisen kumppanikseen Koirallakin on tunteet

Tiesitkö? Koira polveutuu sudesta. Koira 
ja susi ovat kuitenkin jo niin erilaisia eläinlajeja, 
ettei niitä kannata verrata toisiinsa.

Koiran lisäksi esimerkiksi susi, kettu, naali ja supikoira ovat 
koiraeläimiä. Kaikki koiraeläimet ovat toistensa sukulaisia.

Koiralla on tunteet 
kuten sinullakin. Se 

tuntee iloa, surua, vihaa ja 
pelkoa. Koira tuntee myös 
kipua. Moni koiranomistaja 
luulee, että hänen koiransa 
osaa vaikkapa kostaa tai 
osoittaa mieltä. Se ei kui-
tenkaan pidä paikkaansa. 
Koira ei mieti menneitä.

Koira ei osaa kertoa 
ajatuksistaan ja tunteistaan 
puhumalla, vaan se kertoo 
niistä esimerkiksi hännäl-
lään ja eleillään. Iloinen 
koira heiluttaa häntäänsä 
laajassa kaaressa. Jäykäs-
ti alhaalla heiluva häntä 
puolestaan kertoo koiran 
epävarmuudesta.

Jotta ihmisen ja koiran 
yhteiselo olisi sujuvaa, 
ihmisen täytyy opetella 
ymmärtämään koiran eleitä 
ja puhumaan sen kieltä. 
Silloin sekä koiran että 
ihmisen elämä on paljon 
mukavampaa. Koirista opi-
taan koko ajan lisää. Hyvä 
omistaja lukee ja ottaa sel-
vää uusista koira-asioista.

Koiran ja ihmisen väliset ongelmat johtuvat 
usein siitä, että koiran luullaan ajattelevan eri 
tavoin kuin se todella ajattelee. On tärkeää, 
että omistaja ymmärtää koiransa eleitä ja 
käytöstä koiran näkökulmasta.



76

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?
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Ymmärrätkö koiran kieltä?

8

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.

Kukapa ei haluaisi silittää 
vastaantulevaa koiraa? 

Kaikki koirat eivät kuitenkaan 
halua, että niitä lähestytään. 
Pyydä siis aina koiran omistajal-
ta lupaa lähestyä koiraa. Yksin 
ilman omistajaa olevaa koiraa ei 
koskaan saa lähestyä.



TEHTÄVÄ: yhdistä sanat Terveellistä ruokaa, vettä ja pureskeltavaa
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Yhdistä koiran tunnetilaa kuvaava sana sen sanan kanssa, 
joka saattaa tunnetilan aiheuttaa.

1. VIHAISUUS     A. UUSI TILANNE
2. RAUHALLISUUS    B. TUTUT KOIRAKAVERIT
3. EPÄVARMUUS     C. ILOTULITUSRAKETTI
4. PELOKKUUS    D. KIPU
5. ILOISUUS     E. TUTTU YMPÄRISTÖ

Tehtävä: 

Mikä koiraan liittyvä sana muodostuu alla olevista kirjaimista? 
Kirjoita oikea vastaus viereiselle riville.

TUSLOSJA  .....................................................................................
TURO   .....................................................................................
TOPUISOIRAK .....................................................................................
TANPA  .....................................................................................
LUTUSKOU  .....................................................................................
SUSAT   .....................................................................................
NAHIH  .....................................................................................
LAPLO  .....................................................................................
NETUP  .....................................................................................
IKRUTK  .....................................................................................

Koira tarvitsee sopivan määrän hyvälaatuista ruokaa pysyäkseen tervee-
nä. Koiralla täytyy aina olla tarjolla raikasta vettä.

Ruokailusta voi tehdä koiralle myös lajityypillistä ja hauskaa. Luonnossa 
koira tutkii ruokaansa. Kotona ruoan sekaan voi piilottaa esimerkiksi pork-
kanapaloja tai erilaisia lihapaloja, joita koira voi löytää ja erotella. Koiran 
herkut käyvät hyvin piilotusleikkeihin.

Koiralle täytyy antaa mahdollisuus pureskeluun. Sille voi antaa esimer-
kiksi koiralle tarkoitettuja luita ja kuivattuja siankorvia kaluttavaksi.

Tiesitkö? Lajityypillinen tarkoittaa eläinlajille luontaista tapaa 
toimia. Esimerkiksi kissalle kiipeily ja raapiminen ovat lajityypillistä 
käyttäytymistä.

Koiran lajityypillinen ruokailu mukailee saalistamista. Koira etsii 
saalista ja haistaa sen, ottaa sen kiinni, tappaa puremalla ja ravistamalla 
ja joutuu repimään melkoisesti, ennen kuin se pääsee syömään saaliin 
lihaa. Lopuksi koira pureskelee luut ja muut vaikeammin sulavat osat.

Oikeat vastaukset löydät 
sivulta Koiratieto.fi



Kiinnostava tekeminen rauhoittaa koiraa. Jos koiralla on tylsää, 
se saattaa purkaa turhautumisensa järsimällä esimerkiksi huoneka-

luja. Siksi koiralle kannattaa keksiä mukavaa puuhaa. Se voi olla esimer-
kiksi herkkujen piilottamista tyhjään talouspaperihylsyyn, jonka päät on 
taiteltu kiinni. Koiralla on tekemistä, kun se kaivaa herkkua hylsystä.

Monista koirista on mukavaa oppia uusia asioita, esimerkiksi temp-
puja. Koiraa kannattaa opettaa naksutinkoulutuksella. Siinä koiralle 
opetetaan asioita naksuttimen avulla. Kun koira esimerkiksi istuu pyyn-
nöstä, napsauttaa kouluttaja naksutinta oikean toiminnan merkiksi. Heti 
perään koira saa palkkioksi herkun tai leikkihetken. Tällä tavoin koira 
oppii yhdistämään oikean toiminnan mukavaan palkkioon.

Tekemisen lisäksi koira tarvitsee lepoa. Terve koira lepää noin puolet 
vuorokaudesta. Koira sairastuu, jos ei se saa nukkua tarpeeksi. Nukku-
vaa koiraa ei saa häiritä, vaikka kerälle käpertynyttä koiraa tekisi kovasti 
mieli käydä rapsuttelemassa.
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Puuhailu rauhoittaa koiraa TEHTÄVÄ: etsi sanat

Koiralle voi hankkia tai keksiä monenlaisia 
älypelejä, joissa koira saa käyttää aivojaan 
ja ratkoa tehtäviä.

Etsi laatikosta koiraan liittyviä sanoja. 
Sanat löytyvät pysty- ja vaakatasosta.
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Anna aikaa nuuskia
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TEHTÄVÄ: ympyröi oikea vaihtoehto

Vaikka aamulla olisi kiire kouluun, koiran kanssa täytyy lähteä ajois-
sa ulos, jotta se ehtii nuuskia ympäristöään rauhassa. Koira haluaa 

tarkistaa muiden koirien pissalla jättämät viestit yhtä usein kuin ihminen 
omat WhatsApp-viestinsä.

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?

Rauhallisen nuuskimisen lisäksi koira tarvitsee liikuntaa. 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.

Koirat kohtaavat usein muita koiria. Kaikista koirista ei kuiten-
kaan ole mukavaa tavata vieraita koiria. Koiraa ei saa päästää 
tervehtimään vierasta koiraa ilman sen omistajan lupaa.

1. Kirsu on
A. koiran häntä.
B. koiran tassu.
C. koiran kuononpää.

2. Positiivinen vahvistaminen 
tarkoittaa, että
A. koiraa rangaistaan.
B. koiralle opetetaan asioita 
palkitsemalla oikeasta toiminnasta.
C. Positiivinen vahvistaminen ei 
liity millään tavoin koirien 
kouluttamiseen.

3. Pentutehtailussa
A. huomioidaan koiran hyvinvointi.
B. ei huomioida koiran hyvinvointia.
C. koirien vointi on kaikin puolin 
erinomainen. 

4. Laumaeläin
A. tarkoittaa sitä, että eläin viihtyy 
yksinään. 
B. tarkoittaa sitä, että eläin viihtyy 
ainoastaan ihmisten kanssa.
C. tarkoittaa sitä, että eläin viihtyy 
parhaiten muiden eläinten ja/tai 
ihmisperheensä kanssa.

5. Susi
A. on koiran esi-isä.
B. on yhtä kuin koira.
C. on loistava lemmikki.

6. Koiran lajityypillinen ruokailu
A. mukailee saalistamista luonnossa.
B. tarkoittaa, että koira saa ruoan 
mahdollisimman helposti.
C. muistuttaa paljon ihmisten 
ruokailua.

7. Kiinnostava tekeminen
A. ei ole koiralle hyväksi.
B. hermostuttaa koiraa.
C. rauhoittaa koiraa.

8. Koira lepää
A. noin puolet vuorokaudesta.
B. tuskin koskaan.
C. muutaman tunnin päivässä.

9. Liikunta
A. ei ole koiralle tärkeää.
B. on koiralle tärkeää päivittäin.
C. on koiralle tärkeää joskus.

10. Jalostus
A. ei liity millään tavalla eläimiin.
B. on aina koiralle hyvä juttu.
C. tarkoittaa, että ihminen kehittää 
eläinten luonnetta ja/tai ulkonäköä 
toivomaansa suuntaan.



Palkitse oikea toiminta
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Tiesitkö? Positiivinen vahvistaminen tarkoittaa sitä, 
että koiralle opetetaan asioita palkitsemalla oikeasta toimin-
nasta. Koiraa palkitaan aluksi hyvin tiheään. Koiran palkit-
seminen toimii paljon paremmin kuin rankaiseminen.

Koira ei opi elämään ihmisen rakentamassa ympäristössä ilman 
ihmisen apua. Koira ei voi haukkua jatkuvasti, eikä ihmisen 

päälle hyppiminen ole kovin hyvä tapa. Koira kannattaa opettaa 
haukkumaan vähemmän ja tervehtimään ihmistä tassut maassa.

Koira tottuu uusiin asioihin parhaiten pentuna. Kun pennun tu-
tustuttaa erilaisiin ihmisiin, paikkoihin ja ääniin, kokee se nämä asiat 
tuttuina ja turvallisina myös aikuisena.

On tärkeää, että koira saa tottua uusiin asioihin omaan tahtiinsa. 
Jos koiran pakottaa pelottaviin tilanteisiin, se oppii vain pelkäämään 
niitä. Moni menee koiran kanssa koirakouluun. Pennulle voi opettaa 
leikin varjolla esimerkiksi luoksetulon ja odottamisen. Koira tarvit-
see näitä taitoja ulkoillessaan. Koiran kanssa on mukava ulkoilla, kun 
ihmisen ja koiran välinen yhteistyö on sujuvaa. Kaikenlainen yhdes-
sä tekeminen vahvistaa ihmisen ja koiran sidettä. 

Koirakouluttajat käyt-
tävät erilaisia menetel-
miä, joista kaikki eivät 
ole koiran kannalta 
hyviä. Kouluttajaksi 
kannattaa valita sel-
lainen, joka kouluttaa 
palkitsemalla, ei rankai-
semalla. Koiran voi 
palkita oikeasta toimin-
nasta vaikka herkulla 
tai leikkihetkellä.

Koiran elämää

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 saa antaa vain sopivan määrän ruokaa. Se syö helposti 
liikaa, jos ruokaa on tarjolla yli tarpeen. Koiralle on mukavaa antaa 
herkkuja ja makupaloja, mutta liika herkkujen tarjoaminen voi olla 
sille karhunpalvelus. Monet koirat ovat liian lihavia, mikä aiheuttaa 
niille sairauksia ja kipuja. 

Jos koira käyttäytyy eri tavoin kuin tavallisesti, se voi olla sairas. 
Se saattaa olla vihainen, pelokas tai vaisu. Koira voi myös syödä 
huonosti, ontua tai aristaa kipeää kohtaa. Silloin koira täytyy viedä 
eläinlääkäriin.

Eläinlääkärin pitää muun muassa rokottaa 
koira ja tarkistaa sen hampaat säännöllisesti. 
Monesti koiran hampaat ovat kipeät, eivätkä 
ihmiset edes huomaa sitä.
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TEHTÄVÄ: totta vai tarua? Koira on perheenjäsen 

Koira on laumaeläin, eli se viihtyy parhaiten muiden koirien tai ihmis-
perheensä seurassa. Koulu- tai työpäivän mittainen yksinolo on 

monelle koiralle hyvin pitkä aika. Lajitoverista on monelle koiralle seuraa. 
Jos perheeseen ei ole mahdollista ottaa kuin yksi koira, täytyy sille järjestää 
paljon leikkihetkiä tuttujen ja turvallisten koirakavereiden kanssa.

Myös ihmisperhe voi korvata koirakaverin puutetta puuhailemalla 
koiran kanssa erityisen paljon. Koiralle on tärkeää saada iltaisin ja viikon-
loppuisin paljon seuraa ja tekemistä, jos se joutuu olemaan päivät yksin.

Koira pitää viedä ulos vähintään kolme kertaa päivässä. Liikunnan 
ja leikin lisäksi koira tykkää nuuskimisesta, kaivamisesta ja uusien 
temppujen opettelusta.

Tiesitkö? Yksin kotiin jäävä koira saattaa kaivata 
perhettään niin, että se raapii ovia ja huonekaluja, haukkuu 
ja ulisee päästäkseen omistajansa perään. Tätä kutsutaan 
eroahdistukseksi. On tärkeää opettaa koira olemaan yksin. 
Yksinoloa täytyy opetella pikku hiljaa pennusta saakka.

Koiralle paras paikka 
on kotona oman perheen 
seurassa. Osa roduista voi 
elää ulkona, jos koiralla 
on lämmin koppi ja 
muuten hyvät olosuhteet. 
Ulkokoirakin tarvitsee 
päivittäin ihmisen seu-
raa, paljon tekemistä ja 
liikuntaa.

1. TARUA. Koira on laumaeläin, eli se viihtyy parhaiten muiden koirien 
tai ihmisperheensä seurassa. Koiran ei ole hyvä olla pitkiä aikoja yksinään.
2. TOTTA. Koira polveutuu sudesta, mutta koira ja susi ovat tänä päivänä 
niin erilaisia eläimiä, että niitä ei kannata verrata toisiinsa.
3. TARUA. Koira kylläkin touhuaa mielellään, mutta tarvitsee myös paljon 
lepoa. Koirat lepäävät noin puolet vuorokaudesta.
4. TARUA. Aivan kuten ihmisetkin, koirat ovat luonteeltaan erilaisia. Kaikki 
koirat eivät pidä siitä, että vieras ihminen lähestyy niitä. Koiraa saa lähestyä 
vain omistajan luvalla.
5. TOTTA. Koiran suuhun on hyvä katsoa säännöllisesti ja tarkastaa, että 
hampaat ovat kunnossa. 
6. TARUA. Kun koiralla on häntä koipien välissä, on se pelokas ja sitä ei 
saa lähestyä.
7. TOTTA. Koiran koulutuksessa palkitseminen toimii huomattavasti 
paremmin kuin rankaiseminen.
8. TARUA. Pentutehtailu tarkoittaa sitä, että koiria kasvatetaan vain rahan 
takia eikä koirien hyvinvointiin kiinnitetä huomiota. Pentutehtailijalta ei 
pidä ostaa koiraa.

TOTTA	VAI	TARUA	 	 	

1. Koiran voi huoletta jättää pitkäksikin 
aikaa yksin kotiin.
2. Susi on koiran esi-isä.  
3. Koira touhuaa mielellään paljon eikä 
tarvitse juurikaan lepoa.  
4. Kaikki koirat ovat ystävällisiä, ja niitä 
voi lähestyä.  
5. Koiran hampaat tarvitsevat hoitoa.
6. Kun koiralla on häntä koipien välissä, 
sitä voi lähestyä. 
7. Positiivinen vahvistaminen tarkoittaa 
sitä, että koiraa palkitaan oikeasta 
toiminnasta.
8. Pentutehtailu tarkoittaa sitä, että 
koirista on pidetty erityisen hyvää huolta.
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Millainen koira meille sopisi? Koiran myyjä kannattaa valita huolella
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Koirille kehittyy tiettyjä omi-
naisuuksia ilman ihmisen 
apuakin. Kylmiltä alueilta 
peräisin olevilla koirilla on 
tuuhea turkki, koska se pitää 
koiran lämpimänä.

Kaikilla koirilla on samat perustarpeet. Niiden täytyy saada liikkua, 
hyppiä, juosta, nuuskia sekä saada tekemistä aivoilleen. Koirissa on 

kuitenkin rotukohtaisia eroja, sillä koirarodut on jalostettu eri tarkoituk-
siin. Yksi rotu tykkää uida, toinen paimentaa, kolmas vartioida. Koiraa 
ei siis pidä ottaa pelkän ulkonäön perusteella.

Jotkut koirarodut ovat sairaampia kuin toiset. Joskus kasvattajat ereh-
tyvät keskittymään vain ulkonäön tai käytöksen jalostamiseen, jolloin 
koirille saattaa kehittyä ominaisuuksia, jotka tekevät ne sairaiksi. Rotujen 
terveyteen on hyvä perehtyä ennen koiran hankkimista. 

Koiran hankkimista täytyy miettiä tarkkaan, sillä koira elää pitkään ja 
sen hoitoon menee monta tuntia päivässä. Koiran kanssa täytyy lenkkeillä, 
leikkiä ja seurustella, ja sen turkkia ja hampaita täytyy hoitaa. Koko per-
heen täytyy sitoutua koiraan, sillä se on koko perheen lemmikki.

Tiesitkö? Jalostus tarkoittaa sitä, että ihminen kasvattaa eläi-
miä toivomaansa suuntaan. Jos pennulla on vaikkapa sisaruksiaan 
pidempi kuono, voi kasvattaja valita sen tulevien pentujen emoksi 
tai isäksi, sillä sen pennuilla on myös todennäköisesti muita pi-
dempi kuono. Jos pitkäkuonoisten koirien käyttäminen kasvatuk-
sessa jatkuu, yleistyy pitkäkuonoisuus rodussa ajan mittaan.

Hyvä kasvattaja pitää koirien terveyttä ja luonnetta tärkeämpänä 
kuin ulkonäköä. 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 pentutehtailijoik-
si, eikä heiltä pidä ostaa koiraa. Halpa hinta verrattuna muihin rodun 
pentuihin saattaa houkutella ostajaa, mutta pentutehtaassa koirat voivat 
huonosti, ja usein pennut ovat sairaita huonon hoidon takia.

Koiraseuraa saadakseen ei välttämättä tarvitse ottaa omaa koiraa. 
Eläinsuojeluyhdistykset tarvitsevat sijaiskoteja koirille. Sijaiskoti hoitaa 
koiraa, kunnes sille löytyy oma, loppuelämän koti. Voit myös hoitaa ka-
vereidesi koiria tai löytökoiria eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisena.

Tiesitkö? Vastuu eläimestä on aina aikuisen. 
Lisätietoa koiran hankkimisesta voi lukea Fiksun 
koiranostajan oppaasta osoitteessa Koiratieto.fi.

Koiran voi myös 
adoptoida eläin-
suojeluyhdistyk-
seltä. Eläinsuo-
jelijat hoitavat 

kodittomia koiria 
ja etsivät niille 
koteja. Kaikki 

koirat eivät sovi 
kaikille, mutta 

eläinsuojeluyh-
distykseltä voi 

saada kivan koi-
rakaverin myös 
lapsiperheeseen.



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

22 23

1. Tätä koira tykkää pureskella.
2. Koira jolla on häntä koipien välissä.
3. Koiralle on annettava lenkeillä aikaa tehdä tätä.
4. Koiran jalka.
5. Koiran nenä.
6. Useimmilla koirilla tämä vaatii usein harjaamista 
 ja silloin tällöin pesua.
7. Nämä kasvavat koiran kuonon sivuilla.
8. Tämä aisti on koiralla ilmiömäisen hyvä.
9. Paikka jossa asuu muun muassa kodittomia koiria.
10. Täällä koirat voivat olla vapaana ja leikkiä toisten koirien kanssa.
11. Koiralle tärkeä viestintäväline.
12. Auttaa, kun koira on kipeä.
13. Koiran uljas esi-isä.

	  Mikä sana muodostui? Tiedätkö mitä se tarkoittaa?
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Oikeat vastaukset ja lisää tehtäviä löydät sivulta Koiratieto.fi



Tämä vihkonen on 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille suunniteltu tieto- ja 
tehtäväpaketti vuoden 2015 Eläinten viikon teemasta, koirasta. Aineistoa voi 

käyttää usean eri oppiaineen tunnilla ja myös pohjustuksena laajemmalle eläinai-
heiselle keskustelulle.

 Kouluopetuksen lisäksi vihkonen soveltuu käytettäväksi muun muassa luonto- 
ja eläinkerhoissa, partiossa tai 4H-toiminnassa. Vihkosta voi tilata maksutta osoit-
teesta sey@sey.fi. Lisää tietoa ja tehtäviä löytyy osoitteesta koiratieto.fi

Eläinten viikko on vuosittain 4.–10. lokakuuta vietettävä teemaviikko, jonka en-
simmäinen 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.


