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VALKOINENPAIMENKOIRA 

 
Perheeseesi on jo muuttanut, tai ainakin suunnittelet hankkivasi 
valkoisenpaimenkoiran pennun. Tämä opas on suunniteltu 
kertomaan sinulle mitä asioita sinun tulee ottaa huomioon kun etsit 
itsellesi sopivaa pentua ja kasvatat sitä aikuiseksi koiraksi. 
Tavoitteena on saada tasapainoinen mukava kaveri jokapäiväiseen 
elämään ja harrastuksiin. 

 

 
 

Valkoinenpaimenkoira on perhe-, seura- ja harrastuskoira. 
Valkoisenpaimenkoiran kanssa voi harrastaa monipuolisesti, se on 
miellyttämisenhaluinen ja energinen koira. Valkoinenpaimenkoira 
sopii mm. agilityyn, TOKOon, jäljelle, hakuun, pelastuskoiraksi, 
viestikoiraksi, vesipelastukseen, flyballiin ja näyttelyihin. Suomen 
Valkoinenpaimenkoira Ry järjestää myös koulutuksia eri puolilla 
Suomea, koulutuksista voit kysyä alueesi koulutusvastaavalta, 
yhteystietoja löydät viimeiseltä sivulta! 
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Tärkeää pennun valinnassa 
 

Kasvattaja 

Kun etsit itsellesi pentua, ota yhteyttä rotuyhdistykseen. Yhdistyksen 
nettisivuilta www.valkoinenpaimenkoira.info tai info – puhelimesta 
saat tietoa tulevista pentueista sekä rodun kasvattajista. Vastuullinen 
kasvattaja kertoo sinulle avoimesti koiristaan, ja myös kyselee 
sinulta kysymyksiä, koska hän haluaa varmistaa että pentu pääsee 
hyvään pysyvään kotiin. 

 

 
 

Valkoinenpaimenkoira kaipaa ihmiskontakteja pienestä asti ja pennut 
tarvitsevat kokemuksia erilaisista ihmisistä, äänistä ja kodin toimista 
jo ennen luovutusikää. Hyvä kasvattaja huolehtii siitä, että pennut 
tottuvat erilaisiin kodin ääniin kuten imuri ja pesukone, sekä 
erilaisiin ihmisiin. Pennut tarvitsevat säännölliset madotukset, 
tasapainoista ruokaa, tilaa liikkua ja leikkiä sekä totuttelua siihen että 
ihminen saa käsitellä pentua ja tutkia kynnet, korvat, hampaat jne. 
Käy katsomassa pentuja kasvattajan luona, tutustu emään ja 
mahdollisiin muihin kasvatteihin sekä tiloihin joissa pennut 
kasvavat. 
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Kysymyksiä kasvattajalle 

Kasvattajan pitäisi pystyä kertomaan sinulle rodusta ja omista 
koiristaan sekä tavoitteistaan kasvattajana. Ota selvää ainakin 
seuraavista asioista: 

• vanhempien näyttely-, luonnetesti ja koetulokset 
• vanhempien lonkka – ja kyynärkuvaustulokset, sekä 

silmätarkastuslausunto 
• tarkista että pentueen vanhemmat ovat ainakin Suomen 

Kennelliiton suositusten ikäisiä: narttu vähintään 18 kk uros 
vähintään 12 kk 

• pentueen tulisi olla eläinlääkärin tarkastama ja 
tunnistusmerkitty ennen luovutusta 

• kasvattajan pitäisi olla sekä rotuyhdistyksen sekä 
kennelliiton jäsen sekä allekirjoittanut yhdistyksen 
kasvattajasitoumuksen 

• jos pentue ei ole rotuyhdistyksen jalostussuosituksen 
mukainen, ja kasvattaja ei ole sitoumuskasvattaja: kysy 
MIKSI! 

 

 
 

Rekisteröinti ja kauppasopimus 

Pennun mukana pitäisi tulla aina Suomen Kennelliiton 
rekisteritodistus. Mahdollisessa osamaksukaupassa ostaja saa 
rekisteritodistuksen vasta kun koko kauppahinta on maksettu. Koiran 
kaupasta kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus, kennelliitolla on 
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oma kauppasopimuslomake jossa on selkeästi kerrottu myyjän ja 
ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Jos otat koiran sijoitukseen, 
kannattaa sijoitussopimus tehdä myös Kennelliiton lomakkeelle. 
Lomakkeita saa kennelliitosta. Kasvattajan tulisi antaa pennun 
mukaan myös kirjallinen hoito- ja ruokintaohje. 

 

 
 
Pennun terveys 

Vastuullinen kasvattaja luovuttaa pennut eläinlääkärin tarkastamana. 
Jos pennussa on sellaisia virheitä, että sen kanssa ei voi osallistua 
esim. näyttelyihin, pentu tulisi myydä edullisemmin. Pentu (esim. 
värivirheellinen tai koukkuhäntäinen pentu) voidaan rekisteröidä 
myös EJ (Ei jalostukseen) rekisteriin, jolloin sen kanssa voidaan 
kyllä harrastaa mutta sitä ei voi käyttää jalostukseen. 
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Pentu uudessa kodissa 
 
Valmistaudu pennun hakemiseen 

Kun haet pennun kotiin, on hyvä jos olet valmistautunut hankkimalla 
pennulle perustarvikkeet: 

• pentupanta 
• hihna 
• juoma ja ruokakuppi 
• kynsileikkurit 
• puruluita ja leluja 
• kasvattajan suosittelemaa ruokaa 
• makuupaikka 

 
Pennun kotiutuminen 

Kun pentu tulee taloon, kaikki on sille uutta, outoa ja ehkä vähän 
pelottavaa. Se on erossa turvallisesta laumastaan, sisaruksista ja 
emostaan, ja ehkä matkustanut pitkän matkan. 

 

 
 

Pennulle tulee olla nyt ystävällinen ja kärsivällinen, sen on saatava 
kaikessa rauhassa tutustua uuteen kotiin. Sille täytyy näyttää sen 
ruokapaikka, vesikuppi ja turvallinen peti, jossa se saa nukkua 
rauhassa. Pentu tarvitsee paljon unta ja lepoa. 
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Pennun koulutus 

Pentu tarvitsee uudessa kodissaan selvät pelisäännöt. Koko perheen 
täytyy noudattaa samoja sääntöjä, esim. koiran oleskelutiloista ja 
koti- ja tapakasvatuksesta. 

 

 
 

Sisäsiistiksi oppiminen sujuu toisilla koirilla nopeammin kuin 
toisilla, koirat ovat kaikki yksilöitä tässäkin asiassa. Tärkeää on, että 
pentua ei rankaista vahingosta, vaan vahvistetaan oikeaa toimintaa 
kehumalla ja palkkaamalla. Pentu täytyy viedä ulos sopivaan 
paikkaan aina kun se herää, on syönyt tai leikkinyt mikäli haluaa 
pennun oppivan pian sisäsiistiksi. 
 
Perusasioiden kouluttaminen voidaan aloittaa jo pienenkin pennun 
kanssa, tapakasvatus alkaa heti kun pentu tulee taloon. Koulutus 
tapahtuu leikin varjolla, ja sen on oltava lyhytkestoista ja usein 
toistuvaa. 

 
Pennun terveydenhoito ja ruokinta 

Oikea ruokinta on tärkeää pennun kehitykselle. Noudata kasvattajan 
antamia ruokintaohjeita, ja älä vaihda ruokintatapoja tai 
ruokamerkkiä yhtäkkiä. Pentu ei saa olla liian lihava eikä myöskään 
liian laiha. Pentu syö aluksi 4 kertaa päivässä, noin 12 - viikkoisena 
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voit siirtyä 3 ateriaan päivässä. Noin puolivuotiaana pentu pärjää jo 
kahdella aterialla päivässä. 

 
Pennun terveydelle on tärkeää myös säännölliset madotukset, 
kasvattaja on madottanut emän ja pennut useamman kerran ennen 
luovutusikää, uudessa kodissa pentu tarvitsee matokuurin noin 
viikkoa ennen rokotuksia eli n. 11 viikon ikäisenä. Aikuiset koirat 
täytyy madottaa myös, yleensä riittää kaksi kertaa vuodessa. Pentu 
täytyy rokottaa 12 ja 16 viikon ikäisenä. Sen jälkeen noudata 
eläinlääkärin ohjeita rokotusten uusimisesta. 
 
Perusterveydenhuoltoon kuuluu pennun puhtaana pitäminen, 
kynsien leikkaaminen, silmien ja korvien puhdistaminen tarvittaessa. 
Harjoittele pennun kanssa useasti, jotta hoito onnistuu myös aikuisen 
koiran kanssa. Totuta pentu alusta asti siihen että sen hampaat 
tarkistetaan, tassuja tutkitaan ja korviin kurkistetaan. 
 
Riittävä ulkoilu ja liikunta ovat tärkeää pennullesi. Älä rasita 
pientä pentua pitkillä lenkeillä, anna sen mieluummin liikkua ja 
touhuta vapaana turvallisessa ympäristössä sen oman jaksamisen 
mukaan. 
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Pennun alkuajan kasvatus 
(Teksti: Salla Vättö) 

 

Kun pentu tavallisimmin 7-8 viikkoisena tulee uuteen kotiin, se on 
suloinen ja hellyttävä pallero, jota kaikki haluavat ihailla ja paijata. 
Kuitenkin arki pennun kanssa alkaa heti uutuudenviehätyksestä 
huolimatta. 
 
Pennun kanssa on syytä miettiä, miten sen haluaa aikuisena, suurena 
koirana käyttäytyvän. Jos koirasta halutaan aikuisena hyvin 
käyttäytyvä yksilö, sen harjoittaminen aloitetaan jo ihan 
pikkupennusta lähtien. 

 

 
 

On tärkeää muistaa, että vaikka pentu on suloinen karvapallo, se 
vaatii erittäin johdonmukaista käsittelyä kasvaakseen tasapainoiseksi 
ja omistajaansa kunnioittavaksi aikuiseksi koiraksi. Koiran kasvatus 
on tietyllä tapaa mustavalkoista puuhaa. Jos joku asia halutaan 
kieltää aikuisena, se on kiellettyä myös pentuna.  Jos koiran ei haluta 
tulevan sohvalle, se ei tule sohvalle koskaan. Jos taas esimerkiksi 
koiran hyppiminen ei miellytä, se on helpointa karsia jo 
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pikkupennulta pois, ennen kuin koiralla on massaa 30 kiloa ja 
takajaloilla seisten mittaa ihmisen kasvojen tasalle. 

 

 
 

Koiranpennun kasvattaminen, johon perusasioiden opetus kuuluu, 
alkaa heti, kun pentu luovutusikäisenä (7-8 viikkoa) kotiutuu. 
Pennulla on tällöin leimautumisen ja ns. nopean oppimisen kausi, 
jolloin on erittäin hyvä opettaa pennulle moniakin perusasioita 
sisäsiisteydestä perustottelevaisuuteen, sekä tutustuttaa pentua uusiin 
asioihin ja tuoda sille uusia kokemuksia. 

 
Pennun opetus 

Koira oppii parhaiten, kun se saa itse mahdollisuuden oivaltaa 
opetettavan asian. Jos haluat koiran istuvan, anna käsky ja ohjaa 
koiraa makupalan avulla. Nosta kätesi ylös koiran pään yli, jolloin 
todennäköisesti tuloksena on, että pentu istuutuu, josta se saa 
palkan heti. Koira on näin saanut itse oppia asian sen sijaan, että se 
pakotettaisiin toimimaan esim. lantion päältä painamalla. 
Tarjoamalla itse toimintaa pentu saavuttaa palkinnon olemalla itse 
aktiivinen, ja se oppii näin myös nopeasti. 

 
Samaa opetustapaa voidaan soveltaa melkein kaikkeen pennulle 
opetettavaan. Pennun koulutuksessa tulee muistaa, että kaiken on 
oltava pennulle hauskaa ja leikin varjolla tapahtuvaa. On tärkeää 
vahvistaa omaa suhdetta pentuun ja huolehtia, ettei se saa 
turhanpäiväisiä ja epäreiluja kolhuja epäjohdonmukaisista 
rangaistuksista tai muusta vastaavasta. 
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Mieti, mitä haluat koiraltasi ja kuinka koiraasi vahvistat. Jos 
harjoittelette yksin jäämistä ja pentu alkaa vinkua, palaatko koiran 
luokse, kun se niin haluaa? Jos, niin se oppii erittäin nopeasti, että 
vinkumalla se saa tahtonsa läpi, omistaja tulee takaisin ja on 
mukavaa.  Yhtälailla koira voidaan tahattomasti opettaa hyppimään, 
kerjäämään, karkailemaan tai mitä tahansa ei-toivottavaa. 

 
Pennun koulutuksen perustana on, että vahvistetaan koiraa oikeasta 
toiminnasta, ja jätetään väärä huomioimatta – pyritään siis siihen, 
että koira ei väärillä ja ei-toivotuilla keinoilla saavuta päämääräänsä. 

 
Kokemusten tarjoaminen 

Nykyisin puhutaan paljon koiran ”sosiaalistamisesta”. Käytän itse 
mieluummin termiä ”kokemusten hankkiminen”, sillä 
sosiaalistamisesta tulee helposti vääriä käsityksiä. Pennulle on 
tärkeää tarjota kokemuksia erilaisista paikoista, äänistä, ihmisistä, 
muista eläimistä, liikkumispinnoista ym. Koiran totuttaminen 
erilaisiin asioihin on tärkeää, sillä se joutuu yhteiskunnassa monien 
paineiden eteen. Mitä enemmän sillä on kokemusta, sen vähemmän 
se paineistuu uusistakaan asioista. 

 
Koiralle on erittäin tärkeää, että luottamussuhde ohjaajaan on 
kunnossa. Totuttaminen toisiin koiriin ja ihmisiin on asia, jota 
kannattaa miettiä huolellisesti. Onko niin, että koira välttämättä 
tarvitsee kuonokontakteja vieraisiin koiriin esimerkiksi lenkillä 
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kohdattaessa? Minun mielestäni ei. Tärkeintä on, että pentu oppii, 
että vieraat koirat ohitetaan lenkkeillessä neutraalisti ja ilman 
kontakteja, ja että vieraita koiria voi olla läsnä lähelläkin, mutta että 
niihin ei oteta kontaktia ilman omistajan lupaa. Se on jo pennun, ja 
muidenkin tahojen kannalta parasta ja turvallisinta. 

 

 
 

Pentu on varsin herkkä niin henkisesti kuin fyysisestikin, eikä sitä 
tulisi altistaa vieraiden koirien tutustumisyrityksille. Sen tulisi antaa 
tottua toisiin koiriin tuttujen ja vaarattomien, rauhallisten koirien 
kanssa niin, että pentu itse saa tehdä aloitteen niin halutessaan. 
Koirapuistot eivät missään tapauksessa ole pennun 
ulkoiluttamispaikkoja, paitsi niissä pesivän tautiriskin, myös 
vieraiden koirien tuomien vaarojen takia. Huonot kokemukset 
pentuaikana voivat pahimmillaan vaikuttaa koiran koko elämään. 

 
Missään tapauksessa ohjaajan ei pitäisi pakottaa pentua uusiin 
tilanteisiin, tai tilanteisiin, joita pentu selvästi pelkää, vaan olla 
pennun huomaamattomana taustatukena ilman hössötystä ja 
pakottamista. Kuten muissakin asioissa, pentu oppii näissäkin 
tilanteissa parhaiten oman kokeilemisen ja onnistumisentunteen 
kautta. 

 
Pennulle on täysin normaalia jännittää uusia, tuntemattomia asioita, 
mutta tilanteiden ratkeaminen riippuu hyvin paljon siitä, kuinka 
omistaja hoitaa tilanteet. Pennun kanssa tulisi toimia rauhallisesti ja 
varmasti – omistajan on oltava pentunsa luottamuksen arvoinen. 
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Pennun rankaisu 

Pennun koulutuksessa ei pitäisi suorastaan käyttää 
rankaisumenetelmiä, vaan mieluummin jättää ei-toivottu käytös 
huomiotta. Lyöminen, kuonon painaminen virtsalammikkoon tai 
vastaavat vanhakantaiset metodit eivät kuulu koiran kasvatukseen. 
Esimerkiksi paljon käytetty niskasta ravistelu tai hihnasta nykiminen 
eivät ole myöskään suositeltavia pennun rankaisukeinoja. 

 
Tulee väistämättä tilanteita, joissa pentua on kiellettävä. Täytyy 
muistaa, että pentu ei tiedä automaattisesti, mitä EI-sana tarkoittaa, 
vaan se on käsky yhtälailla kuin mikä tahansa muukin, ja koira on 
ehdollistettava siihen, eli käsky täytyy sille opettaa. 

 
Suhteen luominen pennun kanssa on asia, joka on herkkä ja hauras 
juttu. Koiran kunnioituksen ja luottamuksen voi menettää 
epäjohdonmukaisella käyttäytymisellä. 

 
Jos pentu esimerkiksi riehaantuu puremaan ja näykkimään 
ylenmääräisesti niin, etteivät normaalit kiellot auta, voidaan pentu 
joko lukita syliin rauhoittumaan, tai yksinkertaisesti eristää toiseen 
huoneeseen ja jättää huomiotta, kunnes se on rauhoittunut. 

 
Ehdoton luoksetulo on taito, mikä voi pelastaa koiran hengen. 
Pennun luoksetulon opetuksessa on syytä pitää mukanaan 
makupaloja. Pentua houkutellaan luokse, ja aina, kun se tulee, se 
palkitaan. Pennulle luodaan mielikuva, että omistajan luona on 
maailman paras paikka, siinä ei tapahdu koskaan mitään pahaa. 
Pentua ei kutsuta luokse rangaistavaksi, vaan kutsulla 
luoksetuleminen on aina miellyttävä kokemus. 

 
Jos pentu puuhailee esim. pihalla omiaan, eikä kiinnitä huomiota 
omistajan tekemisiin, voi omistaja mennä piiloon siten, että pystyy 
tarkkailemaan pentua. Ennen pitkään pennulle tulee hätä, ja se etsii 
omistajan. Tämä on yksi tapa harjoitella koiran kontaktinpitoa – 
pennulle ei olekaan enää itsestään selvää, että omistaja on siellä 
jossain perässä, ja juoksee kyllä sitten kiinni, kun tarvis on. 

 
Asioiden tulee tapahtua omistajan ehdoilla, ja jos pentu ei tule 
luokse, omistaja ei automaattisesti mene pennun luokse, vaan 
esimerkiksi vaikka lähtee toiseen suuntaan karkuun. Tehoaa 
erinomaisesti varsinkin sellaiseen pentuun, jonka laumavietti on 
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vahva. Kaikilla pennuilla näin ei kuitenkaan ole. Silloin on etsittävä 
keinoja tehdä luoksetulosta niin ylivoimaisen miellyttävää, että se 
voittaa koiran itsenäisyyden. 

 
Pennun kutsumisessa ja käskemisessä on aina muistettava ajoitus. 
Jos pentu esim. leikkii muiden pentujen kanssa, on täysin turhaa 
mennä huutelemaan sitä, ja heikentää näin kutsun ehdottomuutta. 
Pentu kannattaa pyytää luokse ennemminkin silloin, kun se leikin 
väsyttämänä ottaa huilitauon. Näin parhaimmillaan vahvistetaan 
ennestäänkin luoksetulon tehoa. 

 
Palkitseminen 
Koiran palkkauksessa on tärkeää se, että palkkaustapa valitaan 
koiran mukaan. Jos koira ei ole ahne, vaan tykkää mieluummin 
leikkiä, sen voi palkata koulutuksessa vaikkapa pallolla tai patukalla. 
Jos taas leikkiminen ei ole niin iso juttu, ovat makupalat 
mahdollisesti hyvä vaihtoehto. Joillekin toimii parhaiten laumavietin 
käyttö. 

 

 
 

Kuitenkin on muistettava, että koiran koulutus ja palkkaaminen 
perustuvat vietteihin. Jos vietti on tyydytetty, ei koiralla ole paras 
mahdollinen motivaatio. Eli esimerkiksi makupalojen käyttö 
koulutuksessa perustuu saalis- / ravinnonhankintaviettiin. 
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Viettiärsyke on tällöin nälkä, viettipäämäärä nälän tyydyttyminen. 
Mikäli koira on kylläinen, makupalan teho on heikko, sillä koiran 
viettivire ei nouse. Nälkäiselle koiralle sen sijaan makupala voi olla 
erinomaisen hyvä palkkauskeino. Eli, makupalaa käytettäessä 
ruokinta ajoitetaan niin, että koira on nälkäinen treenatessa, lelulla 
palkatessa koiralla on halu leikkiä ja ”saalistaa” ym. Pikkupennulle 
vaivattomin ja paras keino lienee ruoka palkkana, sillä hampaiden 
vaihtumiset ym. ajat tuovat ongelmia esim. leikkihalukkuuteen. 

 

 
 

Seuraaminen ja sivulle pennun kanssa 

(Teksti: Anita Riekki) 
Seuraamisliikkeen kouluttaminen voidaan aloittaa melkein heti kun 
pentu tulee kotiin. Liikkeen kouluttaminen alkaa kontaktilla ja sen 
harjoittamisella. Kun saavutat koiraasi hyvän kontaktin, 
seuraamisesta tulee innokas ja hyvä. Hyvä ja kestävä kontakti on 
pohja kaikelle koiran kanssa tekemiselle. Eli aina kun leikit pennun 
kanssa, tai kutsut sen luoksesi, tai annat ruoan, tai lähdet sen kanssa 
ulos, kun se istuu edessäsi ja ehkä katsoo silmiisi, se saa makupalan 
tai muun hyvän palkinnon esim. leikkivälineen (pallo / rätti). 
Huomaa kuitenkin, että palkkion on tultava ylhäältä päin aina. 
Pentua palkitaan aina kun se katsoo kasvoihin, siis silmiisi, kun 
pennun kanssa leikit tai opetat sille jotain. 

 
Sivulle ja seuraamisen alkuopetus 

Vähitellen pentua opetetaan tulemaan sivulle. Toisin sanoen sitä 
ohjataan esim. makupalan avulla tulemaan vasemmalle sivulle. Voit 
samalla toistaa ”käskyä” sivulle. Kun pentu on siirtynyt oikeaan 
paikkaan sivullesi, katsoo kasvoihin / silmiin, annat sille makupalan 
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tai lelun kasvoistasi päin: ylhäältä. Pennun ei vielä tarvitse osata 
istua sivullasi. Riittää, kun se tulee oikeaan paikkaan vierellesi ja 
katsoo sivua ylös. Muista kehua ennen kun annat palkkion. 

 
Voit opettaa varsinaista istumista käskystä ihan erikseen omana 
harjoituksena. 

 

 
 

Kun pentu joskus on sivullamme, otamme yhden lyhyen askeleen 
eteenpäin sanoen samalla ”seuraa”. Yleensä pentu lähtee mukaan 
uteliaana. Jos ei, voit houkutella sitä makupalan tai lelun avulla. Kun 
pentu on oikealla pailla sivullasi ja tulee mukaan sen yhden askeleen 
verran, kehut ja annat taas palkinnon ylhäältä päin. näitä toistoja voit 
tehdä muutamia peräkkäin kerrallaan. Muista kuitenkin, ettet 
kyllästytä pentua liian pitkäkestoisella harjoituksella. 

 
Nämä alkuharjoitukset on hyvä aloittaa kotona, missä ei ole muita 
häiriöitä eikä myöskään mahdollisia perheen muita koiria paikalla. 
Eri liikkeiden harjoitukset on hyvä aina aloittaa makupaloilla 
palkitsemisella ja silloin kun pentu on nälkäinen. Jatkossa makupalat 
vaihdetaan lelulla / rätillä palkitsemiseksi.
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Koiranäyttelyt ja käyttökokeet 
 

Valkkarin kanssa voi harrastaa monipuolisesti. Rotuyhdistys 
järjestää paikallisia koulutuksia, mutta kysele myös oman 
paikkakuntasi koirakerhoista millaisia koulutuksia heillä on tarjota. 
Ota yhteyttä oman alueesi aluevastaavaan ja hän osaa kertoa sinulle 
paikkakuntasi harrastusmahdollisuuksista. Toki voit kouluttaa 
koiraasi itseksesi myös, ja aktivoida sitä. Voit harjoitella jo pennun 
kanssa leikkimielellä mm. jäljestämistä ja etsimistä. Jos pentu oppii 
jo pienenä työskentelemään nenällään, sen kanssa on helpompi 
harjoitella jäljestämistä ja hakua isompana. 

 

 
 

Suomen Kennelliitto järjestää koiranäyttelyitä joista saa tietoa 
kennelliiton nettisivuilta www.kennelliitto.fi tai Koiramme – 
lehdestä. Monet koirakerhot järjestävät epävirallisia näyttelyitä, 
Match – show’ta, ja niissä on hauska käydä harjoittelemassa 
virallisia näyttelyitä varten. Valkoinenpaimenkoira saa osallistua 
palveluskoirakokeisiin 1.1.2006 alkaen. 
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Agility  
(teksti Anna Heinonen) 

 

 
 

Agility on vauhdikas koiraharrastus, jossa koira ohjaajansa 
käskytyksestä suorittaa esterataa mahdollisimman nopeasti ja 
virheettömästi. Agilityesteitä ovat mm. erilaiset hyppyesteet, 
pujottelukepit, avo- ja umpitunnelit ja rengas. Lisäksi agilityradalla 
on ns. kontaktiesteitä, joissa koira kiipeää esteen ylittäen ja samalla 
koskettaen esteen alussa ja lopussa olevia kontaktipintoja. 
Kilpailussa tuomari on määrittänyt radalle ihanneajan, jonka 
kilpailijat pyrkivät alittamaan sekä suoritusjärjestyksen jossa rata 
tulee suorittaa. Ohjaaja saa auttaa koiraa vain sanoin ja käsi- tai 
vartalomerkein. Radalla tehdyistä virheistä tulokseen lasketaan 
virhepisteitä, samoin ihanneajan ylittämisestä. Nopeimmin radan 
suorittanut ja vähiten virheitä tehnyt koirakko voittaa, joten 
tavoitteena on päästä rata nopeasti ja virheettömästi läpi. Koiralla ei 
saa olla suorituksen aikana mitään varusteita, ei siis myöskään 
kaulapantaa. Koiran tuleekin näin ollen olla ohjaajan hallinnassa. 

 
Koulutustyylejä on yhtä monta kuin on harrastajia, jokaisella on oma 
tyyli opettaa koira suorittamaan esteet ja kokeilemalla löytyy se 
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itselleen ja koiralleen paras vaihtoehto. Motivaationa voi käyttää 
makupalaa, lelua, naksutinta tai omaa olemusta ja suurta määrää 
kehuja. Riippuu jälleen koirasta mikä sille sopii 
parhaiten. Joitakin koiria voi olla mahdoton motivoida kun taas 
jotkut innostuvat itsestään, ehkä vähän liikaakin. Agilityä kannattaa 
alkaa harjoittelemaan vasta n. 1 vuoden iässä kun koira on saanut 
kehittyä rauhassa. Näin vältytään suuremmilta vammoilta. Esteet 
opetetaan aluksi yksitellen. Kun koira oppii yhden esteen, niin 
pistetään toinen perään ja kohta siinä onkin kokonainen rata. 
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Valkoisenpaimenkoiran kanssa näyttelyssä 
(teksti Kaisa Holmberg) 

 
Miksi koiranäyttelyitä on olemassa? 

Koiranäyttelyt olivat alkujaan ensisijaisesti tarkoitettu jalostuksen 
apuvälineeksi. Koiranäyttelyssä koiraa verrataan kunkin rodun 
omaan rotumääritelmään eli kuvaukseen kyseessä olevan rodun 
ihannetyyppiin. 
Nykyään koiranäyttelyn ovat alati laajeneva harrastus, kävijöinä niin 
kokeneita kasvattajia kuin aloittelevia ”kotikoiran” omistajia. 
Koiranäyttelyn ovat mukava tapa tutustua muihin saman rodun 
harrastajiin ja oppia paljon uutta omasta rodusta, ja koirista yleensä. 
 

 
 

Näyttelyyn valmistautuminen 

Koiranäyttelyyn valmistautuminen aloitetaan itse asiassa pennusta 
lähtien. Koiraa totutetaan erilaisiin paikkoihin, tilanteisiin ja 
ihmisiin. Pennulle on melko helppo opettaa rauhassa seisomista 
esim. ruokakuppi ojennettaessa, pentu saa kuppinsa vasta kun seisoo 
rauhassa odottamassa omistajansa edessä. Monissa kaupungeissa 
koirakerhot järjestävät koiranäyttelykoulutusta, jossa ohjaajat 
kertovat tarkemmin kuinka näyttelyyn voi harjoitella enemmän. 
Mikäli valkoinenpaimenkoira tarvitsee pesua, se pestään viimeistään 
2 -3 viikkoa ennen näyttelyä. Karvan laatu pehmenee pestessä eikä 
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vasta pesty karva ole parhaimmillaan, vaan huomattavan paljon 
pehmeämpää kuin sen tulisi olla. 

 

 
 

Näyttelyyn ilmoittautuminen 

Kun on valittu sopiva näyttely, jonne halutaan lähteä, tulee täyttää ja 
postittaa ilmoittautumiskaavake. Kaavakkeita saa esimerkiksi 
kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi. Ilmoittautuessa täytyy olla 
tarkka, että koira ilmoitetaan oikeaan näyttelyluokkaan niin ikänsä 
kuin sukupuolenkin mukaan. Urokset ja nartut kilpailevat 
ROTUNSA PARAS luokkaa lukuun ottamatta omissa luokissaan. 
Ilmoittautumisen mukaan tulee laittaa aina myös kuitti maksetusta 
ilmoittautumismaksusta, muuten koiran ilmoittautumista ei 
hyväksytä. 

 
Näyttelyssä tarvitaan myös 

Näyttelyyn kannattaa lähteä ajoissa jotta koira saa aikaa tottua 
uudenlaiseen tilanteeseen ja paikkaan. Mukana täytyy olla AINA 
koiran rekisteröinti ja rokotustodistus sekä koiran näyttelynumero, 
ilman näitä et pääse sisälle näyttelyalueelle. Tarkista hyvissä ajoin 
ennen näyttelyä että rokotukset täyttävät voimassa olevat 
rokotusmääräykset. Näyttelyyn osallistuvan koiran tulee olla myös 
tunnistusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru). Mukaan kannattaa pakata 
myös koiran juomakuppi ja vesipullo. Koiran oloa voi helpottaa 
myös oma tuttu peitto, tai näyttelyhäkki jossa se saa rauhoittua. 
Kehässä tarvitset myös numerolapun kiinnitettynä esim. 
hakaneulalla, ja koiralle näyttelyhihnan. 
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Valkoisenpaimenkoiran esittäminen 

Valkoinenpaimenkoira esitetään rodun kotimaan esimerkin mukaan 
VAPAASTI. Koira siis juoksee kehässä ravia ilman kehän 
ulkopuolista avustusta. Koiran tulee juosta tasapainoista ravia. 
Esittäjän ei tule esimerkiksi vetää koiraa perässään tai itse pyrkiä 
nostamaan päätä tms. Valkoinenpaimenkoira myös seisotetaan 
tuomarille ilman takaraajojen venyttämistä. Takajalkojen tulee olla 
90 asteen kulmassa maahan nähden. Selkälinja pyritään pitämään 
suorana, joten takajalkoja ei siirretä koiran taakse ja alle, kuten 
saksanpaimenkoiralla. 
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Palveluskoiralajeista löytyy jokaiselle koiralle sopivaa 

tekemistä 
(Teksti: Kaisa Holmberg) 

 
Kaikki kotiemme sudet, koirat, pitävät puuhastelusta. Tämä juontaa 
juurensa koirien taustasta, metsästävistä laumaeläimistä, susista. 
Koirien viettien ja vaistojen hyödyntämiseksi ja tyydyttämiseksi 
tarjolla on monenlaista toimintaa. Palveluskoiralajit antavat hyvän 
mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti koirien viettejä ja 
luonnollista halua toimia. 
 

 
 

Jälkikokeessa seurataan maassa olevaa ihmisjälkeä 

Kun ihminen kävelee maastossa, pinta murtuu askelten alla ja tämän 
perusteella koira haistaa jäljen. Palveluskoirakokeessa koira seuraa 
maastoon tehtyä jälkeä pitkään hihnaan, jälkiliinaan, kytkettynä. 
Jäljen on kävellyt koiralle vieras ihminen. Jäljestettävän matkan 
pituus ja vaikeusaste vaihtelevat kilpailuluokittain. Kun koira 
jäljestää ihmisjälkeä sen tulee tunnistaa myös ihmisen kädessä olleet 
kepit maastosta, jotka jäljen tekijä on jäljelle pudottanut. Tällä 
pyritään siihen että jäljestävä koira tunnistaisi esim. maastoon 
kadonneen ihmisen pudottaman pienet esineet, esim. kynän. 
Jälkikoirien työ on hyvin arvokasta, jälkikoirien avulla voidaan etsiä 
maastoon kadonneita ihmisiä. 

 
Hakukoe suoritetaan ilmavainuun perustuen 

Hakukoe etsii kadonneita ihmisiä ilmavainuun perustuen. Koira ei 
siis pyri haistamaan maasta käveltyä jälkeä vaan koira suorittaa 
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hakua myös voimakkaasti tallatulla alueella. Hakukokeessa koira 
etsii piilossa olevia maalimiehiä. Kun koira löytää maastosta 
ihmisen, se ilmaisee sen ohjaajalleen joko jäämällä haukkumaan 
löytämänsä ihmisen luokse tauotta, kunnes ohjaaja tulee kytkemään 
koiransa tai vaihtoehtoisesti koira ottaa kaulapannastaan roikkuvan 
ilmaisurullan suuhunsa ja juoksee ohjaajan luokse. Tämän jälkeen 
ohjaaja kytkee koiransa ja koira opastaa ohjaajan löytämänsä 
ihmisen luokse. Hakukoiria käytetään Suomessa menestyksekkäästi 
esim. pelastuskoirina. 
 

 
 

Viestikokeessa mitataan nopeutta 

Viestikoirien tausta ulottuu sotavuosiin saakka. Sotatilanteessa 
kaikki muut viestiyhteydet saattoivat katketa, jolloin ainoa 
mahdollinen yhteys yksiköiden välillä oli viestikoira, joka 
kaulapannassa kuljetti usein korvaamattoman arvokkaita viestejä. 
Nykypäivän viestikokeessa mitataan samoja arvokkaita 
ominaisuuksia kuin sota-aikana vaadittiin: nopeutta ja äänetöntä, 
varmaa liikkumista monipuolisessa maastossa kahden viestipisteen 
välillä. Viestikokeessa koiran tulee myös pystyä jäljestämään. Viesti 
on harrastuksena erittäin hyvä laji pariskunnille tai perheille, joissa 
useampi perheenjäsen on kiinnostunut koiraharrastuksesta. 
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Käyttäytymiskokeeseen saavat osallistua kaikki koirat 

Koska yhteiskunta asettaa koiranomistajalle yhä enemmän 
velvollisuuksia ja vaatimuksia on tämän mittaamista varten kehitetty 
eräänlainen yhteiskuntakelpoisuutta testaava mittari: 
käyttäytymiskoe. Käyttäytymiskoe on myös pakollinen esikoe, ennen 
kuin koira saa osallistua varsinaiseen palveluskoirakokeeseen. 

 
Käyttäytymiskokeeseen kuuluu lyhyt tottelevaisuusosuus, jossa 
testataan koiran perustottelevaisuus. Liikkeinä ovat mm. 
seuraaminen kytkemättömänä, paikalla makuu ja liikkeestä 
pysähtymisiä. Tottelevaisuuden ohella toinen osio on liikenteeseen 
suhtautuminen. Koiran kanssa mennään esimerkiksi 
kauppakeskuksen pihaan, jossa testataan koiran kykyä toimia 
normaaleissa tilanteissä. Samalla testataan koiran suhtautumista 
ihmisiin ja muihin koiriin. 

 

 
© Lea Pöyliö 
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TOKO 

(Teksti: Terhi Mikkilä) 
 

Tottelevaisuus eli harrastajien keskuudessa toko sisältää monenlaisia 
koiralle opetettavia liikkeitä. Lajissa on neljä luokkaa: alokas-, 
avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokat. Kokeisiin saavat osallistua 
kaikenrotuiset (myös x-rotuiset) rekisteröidyt koirat, jotka ovat 
täyttäneet 10kk. Erikoisvoittajaluokkaan saa osallistua koiran 
täytettyä 15kk. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Lea Pöyliö 
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Vesipelastus eli VEPE 
 

Vesipelastus on Suomessa suhteellisen nuori laji. Sen toi Belgiasta 
mukanaan Eero Hellfors vuonna 1989. Kokeiden tarkoitus on ollut 
”alkuperäisrotujen” kuten landseerien ja Newfoundlandin-koirien 
pelastusvaiston ja uintitaidon ylläpitäminen, mutta myös muut rodut 
voivat harrastaa VEPEilyä. 

 

 
 

Vesipelastuskokeet ovat enemmänkin koko päivän kestävä 
tapahtuma kuin kilpailu. Kokeissa testataan koiran kykyä toimia 
vedessä ja tietenkin sen fyysistä kuntoa. Kokeiden yhtenä 
tarkoituksena on kehittää lajia, sen harrastajia sekä heidän 
yhteistoimintaansa. Epäviralliset koesäännöt saatiin VEPEen vuonna 
1992 ja neljä vuotta myöhemmin koemuoto virallistettiin. 
Vesipelastuskokeisiin saavat osallistua kaikki puhdasrotuiset ja 
rekisteröidyt koirat. Newfoundlandin-koirien ja landseerien 
omistajineen ei tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen saadakseen 
oikeuden kilpailla lajissa, muun rotuisten täytyy suorittaa 
soveltuvuuskoe. 
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Rotuyhdistyksen toiminta 
 

Suomen valkoinenpaimenkoira yhdistys toimii aktiivisesti, se mm. 
julkaisee 4 kertaa vuodessa ValkkariViesti tiedotuslehteä, järjestää 
Valkeet - leirin vuosittain, järjestää koulutuksia ja kerää ja julkaisee 
tietoa valkoisestapaimenkoirasta.  
 
Liity rotuyhdistykseen! Ota yhteyttä jäsensihteeriin tai tulosta 
jäsenhakemuskaavake rotuyhdistyksen sivuilta 
www.valkoinenpaimenkoira.info  ja lähetä se jäsensihteerille. 
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Yhteystietoja (v.2006) 
 

Puheenjohtaja: Tarja Karvonen 

Sähköposti: puheenjohtaja@valkoinenpaimenkoira.info 

 

Jäsensihteeri: Johanna Karppinen  

Sähköposti: jasensihteeri@valkoinenpaimenkoira.info 

 

Tiedottaja/sihteeri: Marjo Kunnari 

Sähköposti: sihteeri@valkoinenpaimenkoira.info 

 

Jalostustoimikunta, pj: Aino Utriainen 

Sähköposti: jalostus@valkoinenpaimenkoira.info 

 

Internet-sivujen ylläpito: Sari Tojkander 

Sähköposti: internet@valkoinenpaimenkoira.info 
 

ValkkariViestin päätoimittaja: Meri Välimäki 

Sähköposti: merivali@hotmail.com 
 

Tietokanta: 
Sähköposti: database@valkoinenpaimenkoira.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


