
 

Kysymykset koiranomistajille yksityistuntia varten 
 
Koira- ja kissakoulu Heiluva Häntä 

 

HUOM lomakkeessa on paljon kysymyksiä. Voit jättää vastaamatta niihin, jotka eivät koske teidän 

ongelmaanne - eli esimerkiksi, jos koira ei ole paukkuarka tai yksinolo-ongelmainen. 

 

1. Koiranomistajan tiedot: 

 

Nimesi: 

puhnro: 

s-postiosoite: 

katuosoitteesi: 

Osallistuuko kurssille/yksityistunnille muita perheenjäseniä, jos niin nimi:   

 

2. Mille kurssille/yksityiskoulutusajalle olet tulossa: 

- sovitun yksityistapaamisen ajankohta: 

 

 

On suositeltavaa, että koko ihmisperhe osallistuu koulutuksiin ja luennoille, niin kaikki saavat 

samat tiedot ja sopivat yhteiset pelisäännöt koiran kanssa toimimiseen! 

 

 

3. Koiran tiedot: 

 

Koiran kutsumanimi: 

Koiran jalostusnimi: 

Koiran sukupuoli: 

Koiran rotu: 

Onko kastroitu/steriloitu: 

Koiran ikä:  

 

4. Ruokavalio 

 

Koiran ruokavalio, kuvaile: 

Käyttämäsi koiran herkut/palkkionamit: 

Saako koirasi luita (raakoja, kuivattuja, nahkarullaluita?), millaisia, miten usein? 

Koirasi mahdolliset ruoka-aineallergiat? 

Kuinka monta kertaa päivässä koirasi saa ruokaa ja miten sen annat sille (kupista, virikkeistämällä, 

palkkionameina treeneissä jne)? 

Muuta jota haluat kertoa ruokavaliosta? 

 

 

 



5. Koiran historia 

 

Kuvaile koiran historiaa ennen sinulle tuloa eli esim millainen kennel, millaisissa kodeissa ollut 

aiemmin, onko tullut jonkin yhdistyksen kautta, oliko sillä joitain ongelmia/sairauksia jo ennen 

sinulle tuloa jne?  

 

Jos tullut kennelistä, minkä ikäisenä tuli sinulle, oliko kotikennel eli pentu eli kodinomaisissa 

olosuhteissa?  

 

Mitä sosiaalistamista kasvattaja teki pentusi kanssa eli tapasiko pentusi muita eläimiä, ihmisiä, 

kävikö autoajelulla, kävikö missään kyläpaikassa jo pikkupentuna, totutettiinko sitä erilaisiin ääniin 

esimerkiksi ääni-cd levyn avulla (mm. Sounds Sociable –cd-levy tehty pentujen äänisosiaalistamista 

varten) 

 

6. Koiran sairaudet/lääkitys nyt ja aiemmin: 

 

Onko koiralta otettu verikokeita mm maksa/munuais/kilpirauhasarvot tai virtsanäyte tai 

röntgenkuvia/magneettikuvia tai koirahieroja tutkinut koiraa? 

 

Onko koiralla todettu tai ollut joitain sairauksia? 

 

Yleisin käyttämänne eläinlääkäriasema? 

 

Onko koiranne käynyt tai käykö koirahierojalla/osteopaatilla/akupunktiohoidoissa/fysioterapeutilla? 

 

Onko koiralla jokin lääkitys? 

 

 

7. Koti ja ympäristö: 

 

Millainen perhe sinulla/koiralla on (ihmiset ja eläimet): 

 

 

Onko perheessä tapahtunut isoja muutoksia lähivuosina koiran elinaikana? 

 

 

Millainen koti ja ympäristö (esim kerrostalo/rivi/omakoti, kuinka tilava, ulkoilumaastot): 

 

 

 

8. Koiran aktivointi: 

 

Miten aktivoit ja virikkeistät koiraasi:  

- hihnalenkit ja niiden kesto (tuntia/päivä ja kuinka monta kertaa/päivä)  

- vapaana (kuinka usein, kesto, missä) 

- pitkässä liinassa (esimerkiksi 10 metriä pitkä hihna/liina) vapaammin lenkkeily 

häiriöttömimmissä paikoissa niin, että koira saa myös juosta 

- metsämaastossa lenkkeily (tärkeää koiran ja ihmisen keholle ja mielelle, pitkä liina hyvä 

tässä, jos ei ole turvallista paikkaa, jossa pitää vapaana) 

- uiminen 

-  muita koirakavereita (missä tapaa, millaisia, kuinka usein, miten tapaamiset sujuvat) 

-  yhteiset harrastukset, kuinka usein, missä, miten sujuu (esim. tokoa, agilityä, jäljen tekoa, 



ruuan etsimistä tms harrastuksia yhdessä? mitä käytät palkkioina) 

- kuinka paljon koirasi on yksin päivittäin? 

- minkä verran koirasi oikeasti nukkuu päivässä? 

 

9. mitä arjen tottelevaisuusasioita koirasi osaa ja missä määrin  

 

- luoksetulo  

- vetämättä hihnassa kävely + mitä teet jos koirasi vetää? 

- odottaminen  

- istu  

- maahan meneminen temppuna  

- ohittaminen (ihmiset, ihmislapset, muut eläimet, kulkuneuvot, muuta?)  

- luopuminen (koulutettu vihjesana, jonka avulla koira on oppinut kannattavaksi lopettaa sen, 

mitä on juuri sanan kuultuaan tekemässä)  

- sisäsiisteys  

- yksinolo 

- osaako odottaa lupaa (koulutettu tarjomaan esimerkiksi istuminen ja katsekontakti ja sen 

jälkeen odottaa lupasanaa) esimerkiksi ovista mennessä 

- katsekontaktin tarjoaminen eli silmiisi katsominen ja siitä palkkion saaminen 

- matkahäkissä odottaminen tai omalla pedillä/peitteellä odottaminen (positiiviseksi 

koulutettuna temppuna) 

- vieraiden ihmisten tervehtiminen rauhallisena (hyppiikö päälle, muriseeko tms.) 

- puolustaako koira ruokaansa/sinua/petiään/kotiaan 

- järsiiko koirasi ei-toivottuja asioita kuten hihnaa/huonekaluja tms. 

 

 

 

10. Onko koira usein hoidossa, missä? 

 

 

11. Kuinka paljon koira viettää aikaa yksin (tuntia päivässä yhtä soittoa + iltaisin)?  

Pärjääkö se yksin? 

 

Miten koira viettää yksinoloajan esim. onko koko asunto, yksi huone tms. 

 

 

12. Miten koirasi pärjää autossa/matkahäkissä? 

 

 

13. Ei-toivotut käytökset: 

 

Mikään koira ei ole ”ongelmakoira” – on vain mukavien käytösten lisäksi vielä käytöksiä, 

joiden kouluttaminen on kesken tai vaihtoehtoisen ihmisyhteiskuntaan soveltuvamman 

vaihtoehtoisen käytöksen kouluttaminen tilalle on vasta aluillaan. On todella hienoa, että olet 

hakeutunut koulutukseen ja haluat parantaa lemmikkisi, perheenjäsenesi hyvinvointia ja 

samalla koko perheen hyvinvointia.  

 

Millaisia ei-toivottuja käytöksiä koiralla on eli mihin ongelmiin kaipaatte apua koiranne kanssa?  

 

Millaisissa tilanteissa ja kuinka usein ongelmat ilmenevät?  

 

 



Onko jokin tapahtuma saanut käytöksen alkamaan esim. muutto, toinen koira käynyt päälle, 

säikähtänyt jotain, murrosikä ja hormonihöyryt alkaneet tms.?  

 

Mitä tilanteessa tapahtui juuri ennen tilannetta, tilanteen aikana ja sen jälkeen?  

 

Miten koirasi käytös muuttui tapahtuman jälkeen? 

 

Miten itse käyttäydyt kyseisissä ei-toivotuissa tilanteissa eli ennen tilannetta, sen aikana ja tilanteen 

jälkeen? 

 

Miten koirasi käyttäytyy? (esim jos ärisee hihnassa muille koirille, millaisille (uros, narttu, koko, 

miten liikkuva, pitääkö ääntä, miltä etäisyydeltä (metreissä), mikä laukaisee käytöksen jne.) 

 

Millaisia palkkioita/rangaistuksia olette käyttäneet ohitustilanteissa? 

 

Onko vuorokaudenajalla vaikutusta käytökseen? 

 

Muita asioita, joihin kaipaisitte neuvoja eli esim. tiettyjä taitoja? 

 

Jos koirasi on ollut aggressiivinen, onko se purrut jotakuta niin että ihminen/eläin on joutunut 

lääkäriin eli mustelma/haava tai pelkkä ilmaan näykkäisy? Kuvaile. 

 

Oletko opettanut koirallesi kuonokopan mukavaksi asiaksi? 

 

 

14. Stressi: 

 

 

Oletko havainnut mahdollisia stressin oireita koirassa esim: 

 

a) läähättää paljon  

 

b) nylkyttää vasten ihmistä/koiria/leluja  

 

c) rapsuttelee todella paljon itseään 

 

d) juo/syö hyvin paljon/vähän 

 

e) sisäsiisteysongelmia 

 

f) näykkii joissain tilanteissa 

 

g) ei lepää tarpeeksi 

 

h) rauhaton, levoton 

 

i) punoittavat silmät 

 

j) vetäytyy, pelkää jotain, mitä? 

 

k) iho-ongelmia esim. hilseily, kuiva turkki 

 



l) jatkuva haukkuminen 

 

m) tuhoaa sisällä esineitä 

 

n) tunnekuohuja usein 

 

o) sijaistoiminnot esim. hihnan repiminen 

 

p) omistajan perässä kulkeminen jatkuvasti 

 

 

Muuta huomioitavaa stressikäytöksessä esimerkiksi missä tilanteissa näitä esiintyy, milloin alkoivat: 

 

 

 

15. Koulutustaustanne ja palkkiot ja rangaistukset 

 

Millaisia palkkioita (esim nami, lelu, huomio sinulta) koirasi saa ja missä tilanteissa?  

 

 

Oletko opettanut jonkin kehusanan tai merkkiäänen (esimerkiksi naksutin), josta koira tietää 

tehneensä oikein ja saavansa palkkion sen jälkeen? 

 

 

Millaisia rangaistuksia käytät/olet käyttänyt/koiran aiemmassa kodissa on koiraan käytetty ja 

millaisissa tilanteissa? 

 

Millaista koulutusta koiran käytösongelmiin on jo kokeiltu (kuvaus metodista ja mikä 

koirakoulu/kirjan kirjoittaja/video ollut apuna: 

  

 

Miten koiran käytös muuttui koulutuksen seurauksena? 

 

 

Onko käytösongelmaan kokeiltu jotain lääkevalmisteita tai luontaistuotteita ja millaisin 

seurauksin/miten pitkään? (esim. Adaptil-valmisteet, Pet remedy -valmiste, Rescue Remedy, 

valeriana-tuotteet, serotoniinivalmisteet kuten Chlomicalm tai muut reseptilääkkeet, Thunder Shirt) 

 

 

16. Yksinolo-ongelmaisille: 

 

Osaako koirasi olla yksin kotona/toisessa huoneessa + ilman muita mahdollisia perheen eläimiä? 

 

 

Miten ongelma ilmenee? 

 

 

Miten koira on jätetty yksin? 

 

Miten yksinoloa on opetettu? 

 

 



17. Jos koirasi ongelma on paukkuarkuus: 

 

a) millaisille äänille paukkuarka, esim ukkonen, sade, aseen tai pakoputken laukaus, ilotulitteet 

b) Miten kaukaa kuuluvaan ääneen koirasi reagoi  

c) Miten koirasi reagoi ääneen, esim pakeneeko, suostuuko liikkumaan asunnossa, ulkona, miten 

elekieli, syökö, läähättääkö, hakeeko sinusta turvaa? 

d) onko koirasi mennyt shokkitilaan paukkuarkuuden vuoksi 

e) Milloin huomasit ongelman, minkä ikäinen koira oli silloin ja mitä tilanteessa tapahtui? 

f) Miten ongelma on kehittynyt edelleen syntymisensä jälkeen? 

g) Oletko jo konsultoinut asiasta eläinlääkärin tai käytösterapeutin tms kanssa, milloin, miten ja 

millaisin tuloksin? 

h) Oletko kokeillut jo esim DAP-valmistetta tai serene UM tai Rescue remedy -tipat tai 

valerianatabletteja? 

 

 

18. Kerro koirasi hienoista puolista niin laajasti, kuin suinkin haluat: 

 

19. Muita mielestäsi huomioitavia asioita: 

 

 

 

20. Mistä sait tiedon Koira- ja kissakoulu Heiluvasta Hännästä? 

 

 

 

Kiitos ajastasi ja tevetuloa koulutuksiimme! Palautteesi koulutuksistamme on meille aina 

tervetullutta! 

 


