
Lapsiperheen muistilista

1. Valmistaudu koiran saapumiseen käymällä läpi sääntöjä. Kerro lapsille
ikätasoisesti, miten kaikki meille normaalia on tarhakoiralle uutta ja se saattaa
säikähtää sellaistakin, mihin moni muu koira ei reagoisi. Vauhdikkaimmat ja
äänekkäimmät leikit on siirrettävä ulos tai selkeästi eri tilaan. Pohdi koiran kannalta,
mitkä asiat voisivat olla sille pelottavia, esim kovaääniset lelut, polkuautot ja
kävelykärryt, miekat ja keppihevoset (moni kunnalisella tarhalla ollut koira pelkäää
ns. kättä pidempää). Muista myös, että koira saattaa purkaa stressiä iskemällä
hampaansa vaikkapa lapsen pehmoleluun, joten ne kaikkein rakkaimmat lelut on
syytä siirtää turvaan.

2. Kertaa koiran stressieleitä, ns rauhoittavia signaaleja, ja mikäli lapsi on tarpeeksi
vanha, opettele tunnistamaan niitä yhdessä lapsen kanssa. Stressieleet ovat koirien
käyttämiä eleitä jotka viittaavat siihen, että koira kokee tilanteen epämieluisaksi.
Näitä eleitä kutsutaan myös nimellä rauhoittavat signaalit. Hyvin yleisiä ovat
esimerkiksi aloilleen jähmettyminen, kuonon lipaisu kielellä, haukottelu ja pään
kääntäminen. Eleitä voi kerrata esim täällä. Eleet ovat koiran hienovaraisempaa
kommunikaatiota. Jos koiran viestejä ei huomata eikä niihin reagoida on vaarana,
että koira kokee että sen on turvauduttava vaikkapa näykkäisyyn. Lapsen kanssa voi
koiran saavuttua yhdessä bongata koiran rauhoittavia signaaleja ja keskustella siitä,
miten on hyvä toimia kun koira niitä ilmaisee.

3. Varmista vastasaapuneen koiran mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Koira
on saapuessaan Suomeen sekä väsynyt että stressaantunut. Matka on pitkä ja
monelle varsinkin nuoremmalle koiralle voi olla ensimmäinen kerta kun se näkee
mitään muuta kuin tarhaelämää. Kaikki on uutta ja moni meille arkinen asia saattaa
jännittää koiraa. Moni vastasaapunut koira nukkuukin todella paljon ensimmäisten
vuorokausien aikana, mikäli vain kykenevät rentoutumaan tarpeeksi. Koiralle on siis
tärkeä antaa tilaa ja suoda rauhallinen ympäristö joka takaa sille mahdollisuuden
levätä ja rauhassa tutustua uuteen kotiinsa. Varsinkin omalla pedillä koiran on
ehdottomasti saatava olla rauhassa, toki muuallakaan lepäävää koiraa ei häiritä.

4. Anna koiran kertoa, haluaako silityksiä. Kun lapset tutustuvat koiraan, on
luonnollista että haluavat mielellään päästä silittämään koiraa. On kuitenkin ensi
kädessä huomioitava haluaako koira tulla silitetyksi, vaikka se saattaakin olla lapselle
pettymys jos koira ei ole valmis kosketukseen. Hyvä nyrkkisääntö on, että koira
luokse ei mennä, vaan koira lähestyy halutessaan itse. Älä käytä herkkuja koiran
houkuttelemiseksi lähemmäs, jos se ei lähesty ilman lahjuksia. Houkuttelemalla koira
sen epämukavuusaluelle ruoalla tulee helposti luotua vaaratilanteita. Huomaa myös,
että moni koira ei aina itse poistu sille epämukavasta tilanteesta, vaan saattaa
jähmettyä paikalleen. Jos niin käy ja huomaat että koira on jännittynyt, katkaise
tilanne ésim kutsumalla koira pois. Kun koira itse hakeutuu silitettäväksi, opasta lasta
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pitämään välillä taukoja, jotta koiralla on mahdollisuus joko pyytää lisää tai poistua
tilanteesta. Katso ohjeet alla.

5. Ruokarauha on ehdoton ja koskee myös luita. Huolehdi, etteivät lapset lähesty
koiraa silloin kun se syö. Tämä pätee niin ruokakupilla kuin myös luita tai muita
herkkuja syödessä. Ruokarauha ei tarkoita pelkästään sitä, ettei kosketa koiraan tai
sen ruokaan. Koiran syödessä koiralle annetaan tilaa, eikä turhaan liikuta koiran
lähellä jotta ei vahinkoja sattuisi.

6. Harkitse tarvittaessa lasten ja koiran erottamista eri tiloihin osan ajasta. Ihan
pienet lapset eivät kykene huomioimaan koiraa leikeissään ja liikkeissään ja jatkuva
tilanteen vahtiminen voi myös olla aikuiselle kuormittavaa. Koira voi jäädä jalkoihin
myös isompien lasten leikeissä, vaikka lapset osaisivat jo muutoin huomioida koiraa.
Jos koira stressaantuu lapsiperheen hälinästä, voin olla koiran edun mukaista saada
välillä levätä portin takana huoneessa, mihin lapset eivät tule. Omissa oloissa on
kuitenkin opetettava koiralle mukavaksi pikkuhiljaa. Sille voi esimerkiksi antaa
syötäväksi täytetty kongi tai luu. Oman huoneen rauhasta ei ole iloa eikä hyötyä, jos
koira kokee portin takana oloa ahdistavaksi. HUOM! Omaan huoneeseen eristämisen
ei ole tarkoitus olla pitkäkestoinen ratkaisu, vaan avuksi silloin tällöin kun koiran
kaipaa lepoa eikä se onnistu samassa tiloissa lasten kanssa.

Haluaako koira rapsutuksia?
Harjoituksen idea on antaa koiran itse kertoa haluaako se, että rapsutusta jatketaan. Koiralle
tarjotaan siis mahdollisuus poistua tilanteesta tai vaihtoehtoisesti saada toiminta jatkumaan
omasta aloitteesta. Harjoitus tukee lapsen ja koiran turvallista vuorovaikutusta.

1. Rapsuta koiraa vain lyhyen ajan, esim noin 5 sekuntia. Lopeta nostaen käsi
kokonaan pois koiran luota.

2. Tarkkaile koiraa. Jos koira liikkuu poispäin tai jää aloilleen tekemättä minkäänlaista
aloitetta rapsuttajaa päin, lopeta rapsutus.

3. Jos koira yrittää saada rapsutusta jatkumaan esim tökkäämällä kuonolla, tulemalla
lähemmäs tai tassulla pyytämällä, jatka taas lyhyen hetken ja lopeta tarkistaen mitä
koira valitsee.


