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Kyll koira on pal paree

KYIr koira ja pal paree...
_ Tama tokaisu on yli sadan vuoden takaa. Perimatiedon mukaan se on peraisin

Nurmijarven Palojoelta, Aleksis Kiven kotitalon naapurista. Nain kerrotaan lahella
Tuusulan rajaa sijaisevan Rajalan torpan lapsettoman emannan mutisseen lahes itsekseen
kaydessaan katsomassa miehensa sisaren vastasyntynytta pikkuvauvaa.

Rajalan Hilmalla oli aina kaksi lievasti ylipainoista suomenpystykorvan sukua olevaa
monirotuista koiraa, joita Hilma helli: ruokki hyvin ja piti ne siistina. Koirat asuivat aina
asuinhuoneissa ja nukkuivat Hilman vieressa. Niin kylalla kerrottiin.

Koiran tiedetaan olleen ihmisen parhain ystava jo tuhansia vuosia. Nain kertoo tassa
lehdessa dosentti Annamari Vanska. Koira on ollut ihmiselle enemman kuin kotielain. Se
ei ole aina ollut omistajalleen vain hyodyksi, vaan myos seuraksi, joskin metsastyskoiran
hyodyllisyys asettuu samalle tasolle, kuin se seurallisuus. Koira on myos ollut merkittava
omistajansa turvallisuuden kannalta.

Vanska kertoo, kuinka Egyptin faaraoiden haudoista tehdyissa arkeologisista kaivauksista
on 16ytynyt jaanteita koirille kuuluvista tavaroista, muun muassa timantein ja kullalla koris
teltuja koiran kaulapantoja. Vastaavaa on tavattu Euroopassakin lS00-luvulla.

Tanaan koiran asema ihmisperheessa on edelleen vahva. Elintason my6ta sen asema
on edelleen korostunut. Ihminen haluaa kohdentaa koiraan mahdollisimman runsaasti
hellyytta ja huolenpitoa. Korkean elintason yhteis6issa se nakyy myos koiran ulkoisessa
varustelussa. Pariisista kerrotaan loytyneen 1Soo-luvulla kymmenkunta koirien muotilii
ketta. Tanaan Japanissa on koirakulttuuri saanut aivan uudenlaisia muotoja, kaikkinainen
vaatekoristelu on saanut jossain maarin jo kraasakulttuurin muotoja. Koiria kaytetaan
kauneushoitoloissa ja koirilla on jopa kuntosaleja.

Vanskan mukaan koirien inhimillistamisessa saattaa piilla vaara, jossa koiran koulutta
minen laiminly6daan eika ymmarreta sen johtavan aggressiivisuuteen ja jossain tapauksessa
vaatetuksella saattaa olla peruste ottaa koira perheeseen kevyin perustein. Koiraa sopii
vaatettaa, mutta mielessa tulee pitaa, ettei se missaan tilanteessa voi muuttua ihmiseksi.

Koiraan kohdistuu omistajansa huomio kaikkialla, ja niin pitaakin. Elintaso saa omistajan
kohdistamaan lemmikkiinsa hellyyden ja rakkauden ylikorostuneita muotoja. Niita on
ollut nahtavissa jo tuhansia vuosia sitten faaraoiden elamassa, mutta ne saavat tanaan yha
enemman ja monipuolista huomiota, joka ei aina koidu suinkaan koiran hyvaksi.

Koira ei tarvitse kuin rakkautta ja hellyytta • kaikki tule niiden mukana· ravinto ja
huolenpito. Ne riittavat. Rahalla saa tanaan niin paljon, etta meidan laheisin elainysta

vamme ei kaikesta siita ole kiinnostunut eivatka ne ole sille eduksi.
Eero Ahola

•
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Eliiinlaakari opastaa uimaan turvallisesti.

84 Koi~a.~.av~ri mukana
kotltOlssa

Espoolainen kotihoito- ja apupalvelu Mimmit
ja Minna tarjoaa kotitoihin mukaan koiraka
veria.
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Pipo on innokas oppimaan. Vuoden kulunua se valmistuu
hypokoirakoulutuksesta ja siita tulee Petja-pojan apuri.

PIPOA ON TREENATTU PENNUSTA LAHTI EN
HYPOKOIRAKSI. TOSIN ELAMAA TAYNNA
OLEVAN STAFFIPENNUN ENSIMMAINEN
VUOSI MENI PERUSKOULUTUKSESSA.

PERHE INNOISSAAN ASIASTA

etta koska kyseessa on nuon koiraja
taUaiseen kaytt6tarkoitukseen myos
harvinaisernpi rotu, koulutuksessa
taytyy edeta koiran ehdoiUa.

- Taytyy oUaa myos huomioon,
etta koska Pipon tyomaa on kotona,
se on ja tulee olemaan periaatteessa
koko ajan toissa, Paivi sanoo.

- Staffipennut ovat luonteeltaan
hyvin vilkkaita, joten Pipolle on
taytynyt antaa aikaa myos rauhoit
tumiseen. Nyt se osaakinjo tarvit
taessa rauboittua ja nukkuu Petjan
huoneessa, kuten on tarkoitusldn.

Pipon perhe on ollut innoissaan
koiransa koulutuksesta. Paavastuu
Pipon koulutuksesta kotioloissa

Tarvittaessa tukea on saatu muilta
hajutunnistuksen ammalti.laisilta.

- Henkil6kohtaisesti olen hyvin
kiinnostunut aiheesta. Tassa samalJa
voimme seka auttaa ihmisia etta ot
taa oppi tarkeasta asiasta. Opimme
Pipon kauna koko ajan my6s itse
Iisaa, Paivi kuvaa.

Pipo onkin edistynyl lupaavasti
kohti hypokoirauraa. Paivi korostaa,

alhaiseksi, totcaa Jobs for Dogsin
kouJutusohjaaja Paiv; Romppai.
nen ,joka koulunaa Pipoa yhdessa
eliiintenkouluttaja Jenny Koljosen
kanssa.

Pipoa on lTcenattu jo ihan pen
nuSla Iahtien hypokoiraksi. Tosin
cHimati layona clevan staffipennun
ensimmainen vuosi meni pennun
peruskou Iutuksessa.

- Pipolle haluttiin eosin opettaa
peruskayttaytymistti. Se kavi ensin
kaytoskoulu ykkosen ja kakkosen.
Sitten siirryttiin hajuty6skentelyn
perusteisiin ,jonka jalkeen hajuerot
telu opetettiin sille ensin kanelin
kanssa, Piiivi kuvaa.

Varsinaiseen hypokoulutukseen
paastii.n, kun Pipo taytti viime syk
syna vuoden. Kayttinnossa tama.
tarkoinaa sita., etta Pipe on opetettu
tunnistamaan niin sanotun hypo
hajun eli alhaisen verensokerin.

- Pipo pystyy erottelemaan jo
sen ja on selkeasti jo reagoinutkin
siihen. Silla ei oJeollut kuitenkaan
viela kykya i1maista sita, vaan 130
hinna se on porrannyt aktiivisesti
Petjan ymparilla, P~iivi kertoo.

-Nyt Pipon i1maisua kehitetaan
siten, etta hajusta tulee vihje hauk
kumiseen eli kyseessa on kaytoksen
ketjuuntuminen.

PI PO EDISTYY LUPAAVASTI

Kaikki alkoi siita, kun Petja-pojan
iliti Carita Uschanov oui yhteyWi
Paiviin ja Jennyyn. Aidin toive oli
saada perheeseen juuri otetusta staf
fipennusta diabetesta sairastavalJe
pojalleen tukikoira.

- MeilHi ei OIlUl aiemmin koke
musta hypokoiran kouluttamisesta,
joten pyrimme ensin ohjaamaan
Caritaa eteenpain Kemiossa toi
mivaanAxxel1 Brusabyn koirakou
lutuskeskukseen seka Kuulo- ja
tukikoirayhdistykseen,joissa mo
lemmissa koulutetaan hypokoiria.

-Carita halusi kuitenkin kokeilla
yhteistyota meidan kanssamme.
ja koska koirien hajutunnistus oli
meille hyvinkin tuttua, otjmme
haasteen vastaan, Paivi kertoo.

aiset paaUival toteuttaa Pipon
hypokoirakoulutuksen pilonina.

S
ipoossa asuvalla 1,5-vuo
tiaalla staffordshirenbull
terrieri Pipolla on tarkea
tehlava. Siila lulee hypo
koira eli koira,joka loimii

diabeetikon tukena. Pipon tehtava
011 jopa niill tarkea, etta parhaim
J11assa lapauksessa koira voi pelas
taa picoen pojan hengen.

- Ttihltiimena on, etta kun Pi
poll koulutus paattyy oDin vuoden
ku[uttua, se OS33 i1maista kaliva
eileen ajoissa,jos koiran perheen
8-vuotiaan diabetest3 sairaslavan
Pelja-pojan verensokeri laskee liian
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Hypokoirat ovat arjen sankareita
• Hypokoira toimii diabeetikon omahoidon tukena ilmaisemalla
verensokerinvaihteluita. Hypokoiraa kutsutaan myos diabeteskoi
raksi.

Koirat pystyvat erinomaisen hajuaistinsa avulla erottamaan
verensokerinvaihtelut ihon ja hengityksesta tulevan tuoksun
perusteella. Koira voidaan kouluttaa i1maisemaan matalat ja
korkeat verensokerit omistajalleen.

- Tallaista koulutettua koiraa kutsutaan hypokoiraksi. Sen on
todettu kykenevan ilmaisemaan verensokerivaihtelut jopa ennen
kuin diabeetikko itse havaitsee hypoglykemian eli matalan veren
sokerin oireita, toteaa Hypokoirat ry:n sihteeri Elisa Forsman.

- Hypokoirat ovat arjen sankareita.
Maailmalla on koulutettu hypokoiria jo vuodesta 2003.

Suomeeen hypokoiraidean toi Yhdysvalloissa aiemmin asunut
Susanna Klefstrom, jonka omassa perheessa on diabeetikoita.

- Susanna oli kuullut San Franciscossa asuessaan sikalaisesta
perheesta, jossa koira haistaa verensokerimuutokset ja ilmaisee
ne omistajalleen. eri vaiheiden jalkeen vuonna 2011 Susannan
perheeseen liittyi Suomen ensimmainen hypokoira Goxy. Forsman
kertoo.

Susanna Klefstrom toimii talla hetkella Hypokoirat ry:n
puheenjohtajana. Hypokoiria koulutetaan Axxell Brusabyn koira
koulutuskeskus Kemi6ssa. Koiran koulutus kestaa puolitoista
vuotta.

- Vaikka tama on meilla viela suhteellisen uutta toimintaa.
Suomessa on jo useampia hypokoiria, jotka palvelevat eri puolilla
maata. Ihmisille tarjotaan my6s mahdollisuus kouluttaa omasta
koirasta hypokoira, koirakouluttajana toimiva Forsman toteaa.

APUA KAIKENIKAISlllE

Pipo-koiran emanta Carita Uschanov toimii myos Pipo-koiran treenaamisessa.
Hypokoirakoulutuksessa myos kotona tehtava tyo on tarkeaa.

Hypokoirasta on havaittu olevan suurta apua diabee
tikon ja koko perheen elamaan. Forsman sanoo,
etta hypokoira tuo helpotusta ja turvaa diabeetikon
arkeen mahdollistamalla myos rauhallisemmat
y6unet.

- Kun diabeetikko on lapsi, hypokoira tuo koulu
laiselle turvaa my6s silloin, kun han joutuu olemaan
muutaman tunnin yksin kotona koulupaivan jalkeen.

- Hypokoirasta on tosin todettu olevan tukea
kaikenikaisten diabetesta sairastavien ihmisten
elamaan. Koira auttaa niin ykk6s- kuin kakkostyy
pinkin diabeetikkoja.

Hypokoiralla voi olla myos terapeuttinen vaikutus,
ja se voi tuoda lohtua ja uskoa tulevaisuuteen
tuoreelle diabeetikolle.

- Murrosikaisille diabeetikoilla on usein vaikeuksia
hyvan hoitotasapainon saavuttamisessa, mika johtuu
oman sairauden salailusta ja jopa kieltamisesta.

Hypokoira helpottaa diabeteksesta puhumista
ja lisaa avoimuutta. Nain se tuo omistajalleen
myonteisia kokemuksia ja tuntemuksia.

- Koira edistaa myos omistajansa yleista terveytta,
silla koira vaatii saann611ista ulkoilua ja lenkitUimista.
Saann611inen liikunta on tunnetusti tarkeaa erityi
sesti diabeetikoille, Forsman muistuttaa.

- Koira tuo selkeamman paivarytmin, ja se on kaikin puolin
ihmisen kuin ihmisen paras ystava. On ainoastaan ihmisen mieli
kuvituksesta kiinni, mita kaikkea koiralle voi opettaa, pitkaan
avustajakoiratoiminnassa aktiivisesti mukana ollut Elisa Forsman
Iisaa.

Lisatietoa: www.hypokoira.fi

Hypokoirat ry:n sihteeri Elisa
Forsman on toiminut pitkaan
avustuskoiratoiminnassa.
Kuvassa Elisan sylissa Zia-pentu.

on perheenaiti Caritalla, joka on
saannollisesti ybteydessa Paiviin
ja Jennyyn.

- Carita treenaa katana Pipon
kanssa vahan sen mukaan, miten
tuoreita hypohajuja saadaan. Hajua
voidaan toki myos sailOa, mutta
tuoreinen hajujen kanssa treenaa·
minen on tietenkin aina parempi
juttu, Paivi sanaa.

- Tapaamme Caritan kanssa ker
ran kuussa, paivitamme tilanteen
ja katsomme, miten etenemme.
Yhteistyomme on sujunut oikein
byvin, ja odotamme, etta vuoden
kuluttua Pipo osaa toimia kuten
hypokoiran oletetaan toimivan.

Myos Petja-)X)ika on oUanut asian
omakseen ja on innoissaan. TaIla
hetkella Pipo ei viela toimi kovin
kaan paljon pojan kanssa, koska
peruskoulutus on kesken.

- Petja haluaisi olla jo kovasti
mukana ja odottaa vaihena,jolloin
han paasee mukaan treeneihin. Ha
nen mielestaan on hieno asia, etta
haneUa on ihan ikioma bypokoira,
toteaa Paivi Rornppainen.

Marjo-Kaisu Niinikoski
Kuvat: Jobs for Dogs

Lisatietoa: www.jobsfordogs.fi
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