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Pennun hoito-ohjeet 

 
Yleistä 

 

Pennut ovat olleet osan ajasta sisällä ja tekemisissä ihmisten, myös lasten kanssa. Lisäksi pentuja 

on totutettu ulkoilmaan ja nukkumaan koiratalossamme emonsa kanssa. Hyvän suhteen 

luomiseksi on tärkeää ottaa alusta asti pentu mukaan normaaliin elämään ja perheen rutiineihin. 

Hyvä suhde koiraan on tärkeä myös koiran metsästyskäyttäytymisen kannalta.  

 

Pentua on hyvä kuljettaa mukana, totuttaa autoon ja muihin ihmisiin alusta alkaen. Koira oppii 

sisäsiistiksi vain olemalla tarpeeksi sisätiloissa. Pidätyskyky kehittyy pikkuhiljaa. Syksyllä 

metsästyskauden alkaessa pentua aletaan pikkuhiljaa totuttaa metsässä olemiseen. Pieni pentu ei 

vielä jaksa kovin paljon metsässä touhuta, mutta vähitellen kestävyys kasvaa ja pentu uskaltaa 

lähteä kauemmas tutkimaan luontoa (ja etsimään kiinnostavia jälkiä).  

 

Muutamia nyrkkisääntöjä, joita meillä on käytetty koirien ollessa pentuja: 

- aina ruoan jälkeen ulos tarpeille (ja myös heräämisen jälkeen) 

- aluksi totutellaan sisätiloihin ja siitä vähitellen ulkotarhaan 

- autoon harjoitellaan pienissä erissä 

- pentua opetetaan olemaan yksin vähän aikaa kerrallaan 

- hihnaan ja kaulapantaan opetetaan myös vähitellen, sillä ne eivät aluksi tunnu kovin 

mukavilta 

 

Suomenajokoirat on jalostettu metsästyskäyttöön. Liikunta on erittäin tärkeää metsästyskauden 

ulkopuolella ja vain aktiivisella metsästyskäytöllä koiran saa pysymään hyvässä fyysisessä 

kunnossa. Pentuina ajokoirat ovat tyypillisesti hyvin vilkkaita ja uteliaita. 

 

Ruokinta 

 

Pentujen ruokinnassa on käytetty ProBooster Puppy Max kuivaruokaa, joka on liotettu veteen. 

Siihen on lisätty raakaa naudan jauhelihaa tai koiranmakkaraa, laktoositonta kermaviiliä sekä ab-

piimää. Ennen luovutusta pennut ovat saaneet ruokaa 4 kertaa päivässä.  
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Uudessa kodissa pentua kannattaa ensimmäisten päivien aikana ruokkia edelleen neljä kertaa 

päivässä, jonka jälkeen ruokinta vähennetään kolmeen kertaan. Pennun ollessa 6 kk ikäinen 

ruokintakertojen määrä lasketaan kahteen. Aikuinen (noin 10 kk ikäinen ja sitä vanhempi) koira 

syö 1-2 kertaa päivässä. Koiralla ei pidetä ruokaa jatkuvasti saatavilla, vaan se tarjotaan aina 

säännöllisinä ruoka-aikoina.  

 

Ajokoirille tyypillistä on syödä niin paljon kuin pystyy, eikä koiran ruokahalusta pysty päättelemään 

oikeaa ruoan tarvetta. 

 

Ravinnon määrästä on vaikea antaa tarkkoja ohjeita, sillä koirien ravinnontarve on yksilöllistä. 

Kasvavan koiran ruokaa tulee antaa kunnes 75 % aikuispainosta on saavutettu. Parhaiten ruokaa 

pystyy mitoittamaan koiran ulkonäön perusteella. Ajokoiran kuuluu olla sutjakkaassa kunnossa 

 

Raikasta vettä tulee koiralle olla aina tarjolla. 

 

Hoitotoimenpiteet 

 

Koira on totutettava erilaisiin hoitotoimenpiteisiin pennusta pitäen, jotta sen myöhempi käsittely 

on mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat korvien puhdistus, hampaiden hoito, kynsien leikkuu, 

pesu ja harjaaminen. Pentua tulee hyväillä, rauhoitella ja palkita, ettei näistä asioista tule 

ongelmia.  

  

Madotus 

 

Pennut on madotettu Welpan vet 15 mg/ml oraalisuspensiolla 2, 4 ja 6 viikon iässä. Seuraava 

matokuuri tulisi antaa 1-2 viikkoa ennen ensimmäistä rokotusta ja seuraavan kerran 14–15 viikon 

iässä. Sen jälkeen siirrytään normaaliin, aikuisen koiran madotusohjelmaan (2 kertaa vuodessa). 

Madotus on tärkeä rokotuksen tehon kannalta. Matojen häätö on todella tärkeää pennun 

normaalille kehitykselle. Madot elävät koiran suolistossa, jolloin ravinteiden imeytyminen 

häiriintyy. Pentu tarvitsee ravinteita kasvuun ja kehitykseen. 

 

Aikuisen koiran madotus 

 

Aikuinen koira on syytä myös madottaa säännöllisesti. Kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy) riittää 

pitämään suolistoloiset loitolla. 
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Rokotus 

 
Pentujen ensimmäinen rokotus tulee tehdä 12-viikoisena. Luovutusikäistä pentua ei ole rokotettu, 

ellei tautitilanne niin määrää. 12 viikon iässä annetaan parvo- ja penikkatautirokotus. 

Parvorokotus uusitaan muutaman viikon kuluttua, ja silloin annetaan myös raivotautirokotus. 

 

Mikäli pennun hoitoon liittyen tulee kysymyksiä, ota yhteyttä. Nämä hoito-ohjeet löytyvät myös 

nettisivuiltamme. 
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