
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Historiaa 
 
Lunnikoira on kotoisin Norjasta. Pohjoisnorjalaiset käyttivät koiria lunnilintujen metsästykseen. Lunnit 
pesivät korkeilla, kivikkoisilla kalliorannoilla kaivaen pesäkäytävänsä maaperään. Koirat tunkeutuivat 
lintujen pesiin ja toivat sieltä lintuja ja joskus myös munia isännilleen. Nykyisin lunnikoirat toimivat 
puhtaasti seurakoirina. Lunnit ovat rauhoitettuja eikä koiria ole enää vuosikymmeniin käytetty 
lunninmetsästykseen. Lunnikoirilla on kuitenkin metsästysvaistonsa jäljellä ja ne osoittavat edelleen 
kiinnostusta lintuihin. 

 
Lunnikoira rotuna 
 
Ulkomuodoltaan lunnikoira on pieni, korkeuttaan vähän pidempi, suhteellisen keveä pystykorva. 
Luonteeltaan lunnikoira on valpas ja vilkas ja vieraita kohtaan hienoisen pidättyväinen. Lunnikoira ei saa 
olla arka eikä aggressiivinen. Rodulla on monia erityisominaisuuksia, joita ei muilla roduilla ole. Se on mm. 
poikkeuksellisen notkea ja sillä on kuusi varvasta käpälissään. Se on alkukantainen ja harvinainen koirarotu. 

 

 

Miten valita oikea kasvattaja 
 
Muista, että olet hankkimassa perheenjäsentä, joka parhaassa tapauksessa on seuranasi seuraavat viisitoista 
vuotta. Tässä vaiheessa ei siis kannata kiirehtiä, vaan asennoitua niin, että sopivaa pentua voi joutua jonkin 
aikaa odottamaankin. Hyvä kasvattaja osaa kertoa rodusta, sen hoidosta ja mm. rodussa esiintyvistä 

perinnöllisistä sairauksista. Hän käyttää myydessään Suomen 
Kennelliiton kauppasopimusta. Hän antaa pennun hoito-
ohjeet kirjallisena ja on valmis tarpeen tullen neuvomaan 
myös pennun myytyään. Hyvän kasvattajan tunnusmerkki on 
myös se, että hän haastattelee pennunostajaa ja on 
kiinnostunut, millaiseen kotiin pentua ollaan hankkimassa. 
 Hälytyskellojen tulee soida, jos pennun emää ja sen 
kasvuympäristöä ei saa mennä katsomaan, vaan pennun 
luovutus sovitaan esimerkiksi huoltoasemalle. Jos jokin 
kasvattajan toiminnassa tuntuu omituiselta, kannattaa ko. 
kasvattaja unohtaa ja ostaa pentu muualta. Aina voi myös 

ottaa yhteyttä rotuyhdistykseen ja kysyä, jos jokin asia askarruttaa. Älä ikinä osta pentua säälistä! Ostamalla 
pentutehtaan tuotteen, teet vain tilauksen seuraavalle.  
 

Uuteen kotiin 
 
Pennun tulee antaa rauhassa tutustua uuteen kotiinsa. Päästä uteliaat 
ystävät ja sukulaiset vierailulle vasta, kun pentu on alkanut kotiutua 
uuteen ympäristöönsä ja luottaa uusiin perheenjäseniinsä. Pennulle tulee 
varata oma ruokapaikka ja vesikuppi sekä rauhallinen nukkumapaikka. 
Pennun pitää saada nukkua rauhassa eikä sitä saa häiritä kesken unien. 
Sähköjohdot, myrkylliset kasvit ja pienet esineet tulee pitää pennun 
ulottumattomissa. Muistathan, että pieni pentu maistelee kaikenlaista. 
Kun jätät pennun yksin, voit rajata sille turvallisen alueen esimerkiksi 
pentuaitausta käyttäen. Älä häkitä! On mahdollista, että pentu ei ole 



 

 

tähän astisen elämänsä aikana ollut koskaan yksin, vaan sillä on aina ollut emo ja sisarukset seuranaan. 
Saattaa olla, että pentu itkee ensimmäiset yöt. Jos tässä tilanteessa otat sen viereesi nukkumaan, se oppii 
nopeasti, että itkemällä annat periksi ja kokeilee samaa seuraavinakin iltoina. Kylläinen ja väsynyt pentu 
nukahtaa helposti, joten leikitä pentua, anna sille iltaruoka ja käytä se vielä tarpeillaan ennen 
nukkumaanmenoa ja todennäköisesti pentu nukahtaa tyytyväisenä. 
 

Elämää lunnikoiran kanssa 
 
Oikeudenmukaisuus, kärsivällisyys ja johdonmukaisuus ovat tärkeitä kaikessa pennun opetuksessa. 
Yksinoloa on hyvä harjoitella pieniä aikoja kerrallaan ja luoksetulo on yksi tärkeimmistä käskyistä, joita voi 
harjoitella jo pikkupennun kanssa. 
 
Oma paikka 
Pentu tarvitsee oman rauhallisen nukkumapaikan. Häiriintymätön uni on tärkeää pennun fyysiselle ja 
psyykkiselle hyvinvoinnille. Hyvä nukkumapaikka on kestävä ja pestävä. Rottinkinen kori on kaunis, mutta 
ei kestä pennun hampaita.  
 
Kupit 
Ruoka- ja vesikupeiksi parhaita ovat tukevat teräskupit. Muista pestä vesikuppi päivittäin ja ruokakuppi joka 
aterian jälkeen.  
 
Panta ja hihna 
Pentu kasvaa huimaa vauhtia, siksi kannattaa hankkia kevyt pentupanta ja talutin. Älä jätä pantaa kaulaan 
pennun jäädessä yksin.  
 
Lelut 
Hanki pennulle muutama kestävä, tarpeeksi iso lelu. Valvo pennun leikkiä ja hävitä rikkinäiset lelut. Kun 
pentu joutuu jäämään yksin kotiin, kannattaa sen oleskelualuetta rajata ja varata turvallisia leluja, joihin se 
voi purkaa energiaansa. Eläintarvikeliikkeissä myydään aktivointileluja, joiden sisään voi piilottaa nameja. 
Herkkuja tavoitellessaan pennun aika kuluu rattoisasti. Varmista tässäkin tapauksessa, että lelu on riittävän 
kestävä.  
 
Pelisäännöt 
Ole johdonmukainen. Koko perheen tulisi sopia yhteisistä pelisäännöistä, joiden mukaan kaikki toimivat. 
Mikä on kerran kiellettyä, on aina kiellettyä ja mikä on kerran sallittua, on aina sallittua. Kaikkien on 
annettava pennun syödä ja nukkua rauhassa. 
Älä ylisuojele pentua liikaa, lunnikoirasta tulee muuten arka. 
 
Sisäsiisteys 
8-viikkoinen pentu ei vielä ole sisäsiisti. Sanomalehtiä kannattaa käyttää lattioilla ja kerätä pois kaikki 
hankalasti pestävät matot. Pennulla on hätä heti, kun se herää sekä yleensä ruokailun ja leikkimisen jälkeen. 
Ota pentu kainaloon ja vie ulos ja odota kunnes se on tehnyt tarpeensa. Pikkupentua ei saa rangaista sisälle 
pissimisestä. Jos vahinko tapahtuu, ei pennulle sanota mitään. Kun taas tarpeet tehdään haluttuun paikkaan, 
kehutaan vuolaasti! 
Moniin muihin rotuihin verrattuna lunnikoirat oppivat sisäsiisteiksi myöhään, monet vasta 7-8kk:n ikäisinä. 
Kärsivällisyyttä siis tarvitaan. 

Koulutus & sosiaalistaminen 
Koiran ensimmäiset viikot ovat tärkeintä aikaa myös sen henkisen kasvun kannalta. Noin 12-viikkoiseksi 
koira on vastaanottavaisin kaiken uuden omaksumiseen. Aloita siis heti, kun tunnet että pentu luottaa sinuun. 
Oppiminen ei suinkaan lopu 12-viikkoisena vaan ensimmäiset kuukaudet kannattaa olla ahkera koiran 
sosiaalistamisen ja uusien asioiden opettamisen kanssa. Vie pentua mahdollisimman paljon erilaisiin 
paikkoihin tutustumaan. Anna sen tavata erilaisia ihmisiä, nähdä erilaisia ympäristöjä ja kuulla erilaisia 
ääniä. Jos esimerkiksi tulet kulkemaan koiran kanssa paljon julkisilla kulkuneuvoilla, tee ensimmäinen lyhyt 



 

 

reissu jo varhaisessa vaiheessa. Muista, että olet aina vastuussa siitä, että oppiminen tapahtuu koiran kannalta 
positiivisessa valossa. Huolehdi, ettei pentu pääse säikähtämään sille vieraita asioita ja jos näin käy, korjaa 
tilanne olemalla itse rauhallinen. Olet laumanjohtaja, johon pentu luottaa ja tehtäväsi on varmistaa, ettei 
pentu tunne oloaan uhatuksi. Älä heittäydy kuitenkaan liian suojelevaksi. Esimerkiksi pennun ottaminen 
syliin sille pelottavassa tilanteessa voi antaa sille vaikutelman siitä, että tilanteessa todellakin on jotain outoa 
mitä pitää varoa. Ole sen sijaan rohkaiseva ja kehu koiraa reippaasti, pentu ottaa käytöksestäsi mallia. Anna 
koiralle aikaa kun se kohtaa jotain uutta ja jännittävää. Muista että uusien asioiden opettelu on henkisesti 
hyvin väsyttävää ja harjoitustuokioiden pitää olla aluksi hyvin lyhytkestoisia. Älä myöskään aloita liian 
vaikeasta paikasta, katso maailmaa pennun silmin ja etene riittävän hitaasti. Anna pennun levätä kun se on 
ollut jossain uudessa tilanteessa. Unessa pentu prosessoi oppimaansa.  
 
On tärkeää että pentu on sosiaalinen toisia koiria kohtaan. Ennen rokotuksia kannattaa välttää paikkoja, 
joissa käy paljon koiria, sillä tartuntataudit leviävät ulosteiden kautta ja pisaratartuntoina. Jos tunnet 
rokotettuja koiria, jotka epätodennäköisesti tartuttavat muita, aloita tutustuttaminen toisiin koiriin näistä 
mahdollisimman pian. Ensimmäisten koirakontaktien tulisi olla pennulle positiivinen kokemus, valitse tähän 
siis koiria, jotka tiedät ystävällisiksi ja mielellään myös rauhallisiksi. Monet koirakoulut järjestävät 
pennuille leikkituokioita, joissa pennut saavat tavata muita pentuja. Nämä voivat olla erittäin hyviä 
tilaisuuksia sosiaalistaa koiraa muihin lajitovereihin, etenkin jos tuttavapiirissä ei ole paljon muita koiria.  

Jos olet kiinnostunut koiran koulutuksesta, kannattaa ottaa selvää paikkakunnan koirakouluista tai kursseista. 
Esimerkiksi pentukursseilla opetellaan usein arkielämän kannalta hyödyllisiä taitoja; kaunista hihnakäytöstä, 
luoksetuloa ja käsittelyyn totuttelemista. Kurssilta saaduilla vinkeillä koulutusta on helppoa jatkaa 
kotioloissa. 
 
Liikunta  
Lunnikoiran pennun liikunnan tulee olla omaehtoista, jossa pentu saa liikkua omaan tahtiinsa haluamansa 
määrän. Samalle se totutetaan remmiin. Yli 3kk ikäisen pennun kanssa voi kävellä lyhyen lenkin pennun 
omaan tahtiin. Pentua ei saa ikinä kiskoa remmissä 
perässä, sillä siitä on vain haittaa sen kehitykselle. 
Sitä ei saa vielä viedä pitkälle lenkille tai juoksuttaa 
pitkin tietä. Pennun varttuessa voi  liikuntaa lisätä 
harkintaa käyttäen. Yli vuoden ikäisen koiran 
kanssa voi liikkua vapaasti niin paljon kuin se 
sinusta ja lunnikoirastasi tuntuu hyvältä. Vapaana 
juokseminen on hyvää liikuntaa ja koira voi säädellä 
rasitustaan itse. Muista varata  koirankakkapusseja 
mukaan lenkeille. Koiran ulosteiden kerääminen 
hoidetuilta alueilta kuuluu järjestyslakiin, lisäksi 
ympäristön siistinä pitäminen vähentää 
sisäloistartuntojen riskiä ja on toisten 
huomioonottamista. Ota myös selvää missä koiraa 
on sallittua ulkoiluttaa ja noudata koirien 
kiinnipitomääräyksiä.  
 
Muista kuumalla säällä ottaa vettä mukaan lenkille tai koirapuistoon. Kuuma sää ja ylirasitus altistavat 
koiran helposti vaaralliselle lämpöhalvaukselle. Talvella kovilla pakkasilla pitkiä lenkkejä ei myöskään 
kannata pennun kanssa tehdä, sillä pieni pentu palelee helposti ja alkaa nostamaan tassujaan ilmaan, eikä 
kävele kunnolla.   
 
Harrastaminen  
Lunnikoira on seurakoira, joka osaa olla myös ketterä ja innokas toimimaan. Jokainen on oma yksilönsä ja 
opit nopeasti tuntemaan koirasi luonteen. Toiset voivat olla hyvinkin innokkaita kokeilemaan uusia haasteita, 
kun toiset taas eivät niin välitä. Koiranäyttelyiden lisäksi lunnikoiran kanssa voi harrastaa  mm.  agilityä, 
rallitokoa tai tottelevaisuutta eli Tokoa.  



 

 

Lunnikoira ja lapset 
Ystävällisenä rotuna lunnikoira sopii mainiosti lapsiperheeseen. Lapsia on 
kuitenkin opastettava koiran ja etenkin pennun käsittelyssä. Pienten lasten ei 
tule antaa nostaa tai kantaa pentua.  Luovutusikäinen lunnikoiran pentu on vielä 
hyvin pieni, mutta yllättävän voimakas rimpuillessaan ja korkealta sylistä 
pudotessaan se saattaa loukata itsensä vakavasti. Lapset voi opettaa pitämään 
pentua sylissä lattialla istuen. Aikuisten on myös huolehdittava, että lapset 
antavat koiralle sen tarvitseman ruoka- ja unirauhan.  
 

Ruokinta 
 
Koiranruokavalikoimat ovat nykyisin runsaat ja ruokintatapoja on useita. Yksi ruokkii koiransa 
kuivamuonalla, toinen raakaruoalla (ns. BARF-ruokavalio) ja kolmas näitä yhdistämällä. Yhtä oikeaa 
ruokintatapaa ei ole olemassa ja se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Myös ruokamerkkien 

sopivuudessa on eroja. Laadukas täysravinto on 
turvallinen valinta ruoaksi etenkin kasvavalle pennulle.  
 
Omalle koiralle sopivan ruokavalion tunnistaa siitä, että 
koira voi hyvin. Ulosteiden pitäisi olla kiinteitä ja 
ulostemäärät kohtuullisia. Toistuvaa ripulia ei pitäisi 
ilmetä, ei myöskään oksentelua. Hyvinvoivan koiran 
turkki ja iho on hyvässä kunnossa, korvat eivät eritä, eikä 
koira rapsuttele itseään. Koiran tulee pysyä kohtuullisella 
ruokamäärällä hyvässä kunnossa, se ei saa olla liian 
lihava eikä liian laiha. Hyvä nyrkkisääntö on se, että 
koiran kylkiluiden tulee tuntua helposti, mutta ne eivät 
saa näkyä. Kasvava pentu ei saa olla laiha, mutta myös 

ylipaino on haitallista pennun kehittyville nivelille.  
Kun pentu tulee uuteen kotiin, kannattaa sille varata samaa ruokaa, mitä se on saanut kasvattajansa luona. 
Mikäli ruoka halutaan vaihtaa, se kannattaa tehdä vähitellen, sekoittaen uutta ja tuttua ruokaa  useamman 
päivän ajan uuden ruoan osuutta vähitellen lisäten.  
Lunnikoiraa ei pitäisi ruokkia erityisen rasvaisella ja runsaasti valkuaista sisältävällä ravinnolla, sillä se 
saattaa edesauttaa lunnikorasyndrooman puhkeamista yksilöillä, jolla on taipumus lymfangiektasiaan. 
 
 

Koiralle ei saa antaa:  

o mausteista ruokaa 
o raakaa sipulia (voi aiheuttaa anemiaa) 
o suklaata tai mitään kaakaota sisältävää (kaakao on myrkyllistä koirille, ks. myös luku ensiapu) 
o Ksylitolia (myrkyllistä koirille, ks. myös luku ensiapu)  
o viinirypäleitä/rusinoita (myrkyllistä koirille) 

 
 
Ruokinta-ajat 
8-12 viikon ikäinen pentu syö 3-4 kertaa päivässä, 12 viikkoisesta puolivuotiaaksi kolmesti päivässä , 
puolivuotiaasta  10 kuiseksi 2 kertaa päivässä ja siitä eteenpäin 1-2 kertaa päivässä, miten itselle parhaiten 
sopii.  
Jos pentu ei syö sille tarjottua ruokaa, nosta kuppi pois ja tarjoa ruokaa vasta seuraavalla ateriakerralla. Pentu 
ei opi ateriarytmiä, jos se saa käydä napostelemassa ruokaa silloin, kun sille itselleen sopii.  

 



 

 

 
Muistettavaa: 
 

o säännölliset ruoka-ajat 
o täysipainoiset ateriat 
o ei lisävitamiineja, jos pentu syö valmisruokaa 
o uuteen ruokaan vaihtaminen asteittain 
o jos koulutat pentua tai jos se saa nameja esim. aktivointileluista, vähennä ruokamäärää. Etenkin 

pennun kohdalla koulutusnameista kertyy helposti yhden aterian verran kaloreita. Kiinnitä huomiota 
myös koulutusnamien laatuun. 

o raikasta vettä saatavilla 
 

 
Pennun hoito 
 
Kynnet  
Lunnikoira on syytä opettaa heti pienestä pitäen kynsien leikkaukseen, aikuisen vastaantaistelevan 
lunnikoiran kynsienleikkuu ei ole kivaa kenellekään. Ota pentu päivittäin syliin ja koskettele sen tassuja, 
tutki varpaita jne. jotta pentu tottuu siihen, että sen tassuja käsitellään. Kynnet kannattaa leikata viikoittain, 

jolloin ei tarvitse leikata paljoa kerralla ja tassut pysyvät 
siisteinä ja terveinä. Pennun kynsien leikkaus kannattaa 
ajoittaa siten, että pentu on hieman väsynyt; on 
tarpeetonta yrittää saada sitä rauhoittumaan kynsien 
leikkaukseen silloin, kun se on aktiivisimmillaan.  
Hyvä tapa on ottaa pentu selälleen syliin ja leikata 
kynnet siinä. Aluksi pentu saattaa vastustella, mutta 
oppii pian että vastaan taistelemalla se ei ainakaan 
vapaudu toimenpiteestä. Tärkeintä on olla itse 
päättäväinen ja rauhallinen. Asiassa ei saa antaa periksi 
vaan kynsien leikkaus tulee aina lopettaa siihen, että 
pentu suhtautuu toimenpiteeseen rauhallisesti. Aluksi 
voit leikata vain muutaman kynnen kerrallaan. Jos 
tapahtuu vahinko ja osut herkkään ydinosaan, älä 

hätäänny vaan suorita toimenpide loppuun tai odota ainakin että pentu rauhoittuu. Vahinkojen varalta 
kannattaa hankkia verenvuodon tyrehdyttävää pulveria, jota saa joistakin eläintarvikeliikkeistä. Tällainen 
tuote on esim. BIO-GROOM Sure Clot Styptic Powder.  
 
Korvat 
Korvat on hyvä tarkistaa viikoittain. Terveet korvat eivät juurikaan hoitoa tarvitse, niihin kertyvää eritettä 
voi tarpeen vaatiessa poistaa vanutukolla, apuna voi käyttää apteekista saatavaa korvanpuhdistusainetta. Jos 
korviin kertyy paljon eritettä, korvat kutiavat, punoittavat tai haisevat, on lunnikoira syytä käydä näyttämässä 
eläinlääkärille.  
 
Silmät  
Joillakin lunnikoirilla silmät vuotavat varsin herkästi. Pöly ja veto saavat ne helposti ärtymään. Vuoto on 
yleensä ajoittaista ja loppuu itsestään. Jos silmät alkavat punoittaa tai vetinen vuoto muuttuu märkäiseksi, 
kaipaa koira eläinlääkärin hoitoa. 
Silmiä voi tarpeen vaatiessa puhdistaa apteekista saatavalla keittosuolaliuoksella.  Jos silmä siristää javuotaa 
ja/tai on valonarka, voi kyseessä olla sarveiskalvon haava, jota täytyy käydä hoidattamassa eläinlääkärillä. 
 
 
 
 
 



 

 

Hampaat 
Hampaat vaihtuvat n.4kk iässä. Suu saattaa olla kipeä ja ruokahalu huono. Tarkkaile pennun hampaiden 
vaihtumista. Maitohampaiden jääminen paikoilleen pysyvien puhjettua on yleensä pienten koirien ongelma.  
Jos esim. kulmamaitohampaat eivät irtoa ja uudet pysyvät hampaat kasvavat viereen, on ne syytä poistattaa 
eläinlääkärillä. 
 
Yksi tärkeimmistä pennun perushoitoon kuuluvista asioista on hammas- ja suuhygieniasta huolehtiminen. 
Huonojen ienten ja hampaiden kautta likaisesta suusta pääsee bakteereita koiran verenkiertoon ja se voi 
aiheuttaa sisäelinsairauksia kuten sydänvian. Paras hoito on ennaltaehkäisy. 
Lunnikoiran hampaita kannattaa harjata. Paras tulos saadaan, jos hampaita 
harjataan useita kertoja viikossa. Hammastahnana käytetään koirille 
tarkoitettua hammastahnaa, jota saa eläinlääkäreiltä tai 
eläintarvikeliikkeistä. Hammasharja voi olla tavallinen pehmeä lapsille 
tarkoitettu hammasharja. Eläintarvikeliikkeistä saa myös juuri koirien 
hampaidenpesuun tarkoitettuja, sormen päälle pujotettavia hammasharjoja.  
Lunnikoiralle kannattaa antaa kovaa pureskeltavaa, esim. luita, joiden 
pureskelu on koiralle luonnollinen tapa puhdistaa hampaitaan, lisäksi se on 
monelle koiralle mieleistä ajanvietettä. Kaikki luut olisi hyvä antaa vain 
valvonnan alla. Jos koiralle on muodostunut hammaskiveä, se kannattaa 
poistattaa ennen kuin hammaskivi aiheuttaa koiralle suurempaa ongelmaa, 
kuten hampaiden irtoamista tai ientulehdusta. Hammashoito tehdään 
koiralle nukutuksessa, mutta jos hampaat ovat riittävän hyvässä kunnossa 
(ts. hampaita ei jouduta poistamaan), saattaa kevyempikin nukutus riittää. Asiasta kannattaa aina neuvotella 
eläinlääkärin kanssa.  
 
Turkki 
Lunnikoiran turkki on helppohoitoinen ja likaa hylkivä. Pesu tarpeen vaatiessa hyvälaatuisella shampoolla ja 
säännöllinen harjaaminen ja kampaaminen riittävät.  
 

Terveydenhoito 
 
Rokotukset 
Kennelliiton sivuilta löytyvät voimassa olevat rokotusmääräykset.  Jos suunnittelet koiran kanssa matkaa 
ulkomaille, ota selvää kohdemaan tuontimääräyksistä. Muista selvittää myös Suomen 
maahantuontimääräykset paluuta varten! Koiran tuontiin ja vientiin liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta  
www.evira.fi. Hanki pennulle rokotuksen yhteydessä passi, johon eläinlääkäri merkitsee kaikki koirasi 
saamat rokotukset. Passi kulkee mukana jokaisella rokotuskäynnillä.  
 
Loishäätö 
Madotus on tärkeä osa lunnikoirasi terveydenhoitoa. Pentu on madotettu ennen luovutusta jo useampaan 
kertaan kasvattajansa luona. Madotus on hyvä antaa aina 1 viikko ennen rokotusta, sillä se parantaa vasta-
ainemuodostusta. Jatkossa koira on hyvä madottaa 2 kertaa vuodessa, esim. keväällä ja syksyllä tai aina jos 
on syytä epäillä sisäloistartuntaa. 
 
 
8vk luovutusikä 
11vk matokuuri 
12vk 1.rokotus; penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo ja kennelyskä  
16vk tehosterokotus + rabies- rokotus 
4-6kk hampaat vaihtuvat 
7-12kk koira saavuttaa sukukypsyyden, nartun ensimmäinen juoksu 
12kk rokotusten uusinnat 
 tehosterokotukset 3 vuoden välein , ennen niiden umpeen menoa 

huom! kennelyskä-rokote on voimassa vuoden 



 

 

 
Puutiaiset 
Jos liikut lunnikoirasi kanssa alueella jossa on paljon punkkeja, voi olla syytä suojata myös lunnikoira 
puutiaisten puremilta. Borrelioosi, puutiaisaivokuume (TBE) ja anaplasmoosi ovat puutiaisvälitteisiä 
sairauksia jotka voivat tarttua myös koiraan. Markkinoilla on useita punkkikarkotteita, joista osaan tarvitsee 
eläinlääkärin reseptin, osa on reseptivapaita. On olemassa myös ei-lääkkeellisiä punkkikarkotteita, kuten 
erilaiset yrttipannat, mutta niiden teho on yleensä heikko. Eläinlääkärien myymät tuotteet ovat yleensä 
tutkituimpia ja siten turvallisimpia. Punkkikarkotteet eivät anna 100% suojaa punkkien puremilta joten turkin 
läpikäynti päivittäin kannattaa ottaa rutiineihin, jos liikkuu runsaspunkkisella alueella.  
 

Muu terveydenhoito ja ensiapu 
 
 
Anaalirauhasvaivat 
Anaalirauhaset sijaitsevat peräaukon molemmin puolin ja ne yleensä tyhjenevät ulostamisen yhteydessä. 
Joskus anaalirauhaset saattavat täyttyä ja tulehtua ja koira vetää takapuoltaan pitkin maata. Tällöin on syytä 
käydä eläinlääkärillä, joka tyhjentää rauhaset ja määrää antibiootteja.  
 
Haavat 
Pinnalliset haavat ja naarmut voi hoitaa kotikonstein pitämällä haava-alueen puhtaana ja kuivana. Monesti 
riittää että haava-alueen puhdistaa huolellisesti runsaalla juoksevalla vedellä. Tarvittaessa voi myös käyttää 
kirvelemättömiä puhdistusaineita (esim. Betadine laimennettuna); on olemassa myös koirille tarkoitettuja 
haavasumutteita. Syvemmät haavat, kuten pistohaavat tai puremahaavat kannattaa käydä näyttämässä 
eläinlääkärille, sillä ne voivat tarvita tikkauksen ja niissä voi olla tulehdusriski. Älä anna koiran nuolla 
haavaa! Jos haava vuotaa runsaasti, pidä haava-alue koholla ja paina sitä esimerkiksi puhtaalla 
haavataitoksella. 
 
Vierasesineet ja myrkytykset 
Selvitä, mitä koira on syönyt ja ota yhteys eläinlääkäriin. Syövyttäviä aineita ja teräviä esineitä niellyttä 
koiraa ei saa oksennuttaa! Vierasesine-epäilyissä anna koiralle parafiiniöljyä ja/tai purkkitankoparsaa. 
 
Ksylitolimyrkytys 
Ksylitoli alentaa nopeasti koiran verensokeria ja saattaa siten aiheuttaa vakavan myrkytystilan. Myrkyllinen 
annos on >1g/elopainokilo, joten jo muutama pala purukumia voi aiheuttaa lunnikoiran kokoiselle koiralle 
oireita.  
Ksylitolimyrkytyksen oireita ovat oksentelu, väsymys, heikotus ja tärinä. Verensokerin laskiessa vaarallisen 
alas koira alkaa kouristella ja lopulta menehtyy.  
Jos ksylitolin syömisestä on kulunut alle 30 min, voi koiraa oksennuttaa suolalla. Tee suolasta (n.1tl) ja 
muutamasta vesitipasta pieni pallo, joka työnnetään syvälle koiran nieluun. Yleensä koira oksentaa lähes 
välittömästi. Jos koira ei oksenna, älä kokeile uudestaan. Oksennuttaminen voidaan tehdä lääkkeen avulla 
myös eläinlääkäriasemalla. Jos koiran tajunnantaso on jo alentunut, älä oksennuta! 
Oksennuttamisen jälkeen tai jos aikaa ksylitolin syömisestä on kulunut enemmän kuin tunti ja koiran 
tajunnantaso on normaali, annetaan koiralle jotain verensokeria nostattavaa esim. hunajaa tai siirappia. 
Annostele  1 rkl/ 5 kg suoraan suuhun tai sekoitettuna veteen tai ruokaan noin puolen tunnin välein. Muussa 
tapauksessa voi hunajaa hieroa varovasti ikeniin. Ota yhteyttä eläinlääkäriin jatkohoito-ohjeiden saamiseksi.  
 
Kyyn purema ja ampiaisen pisto 
Kyyn purema vaatii aina eläinlääkärin hoitoa. Yritä pitää puremakohta tai koko 
koira mahdollisimman liikkumattomana, se estää myrkkyä leviämästä. Älä anna 
kyytablettia, ellei purema ole alueella, jossa turvotus aiheuttaa hengitysvaikeuksia. 
Kyytabletti aiheuttaa lisärasitusta munuaisille ja huonontaa näin puremasta 
selviämisen ennustetta.  



 

 

Ampiaisen pistäessä voi antaa ensiapuna kyytabletin 1tbl/10kg. Jos kuono turpoaa ja koiralla on 
hengitysvaikeuksia, ota välittömästi yhteys eläinlääkäriin. 
 
 
Lämpöhalvaus 
Oireita ovat mm. voimakas läähätys, motoriikan heikkeneminen, jalat saattavat pettää, voi olla 
oksentelua/ripulointia, suun limakalvot ovat kirkkaan punaiset, tajunnan taso voi laskea. Oireet alkavat 
yleensä, kun koiran ruumiinlämpö nousee yli 41 celsiusasteen (koiran normaalilämpö on 38-38,5◦C) 
 
Siirrä koira varjoon ja kastele haalealla vedellä koko koira tai ainakin vatsa, kaula, jalkojen sisäpinnat. Älä 
käytä jääkylmää vettä, sillä se lisää kehon rasitusta ja koira saattaa viilentyä liikaa. Jos koira kykenee 
juomaan, tarjoa viileää vettä. Ota yhteys eläinlääkäriin. 
Älä jätä koskaan koiraa kuumaan autoon vaikka olisit vain hetken poissa! Auton sisälämpötila kohoaa 
pilviselläkin säällä yllättävän nopeasti vaarallisen korkeaksi.  
 
Ripuli 
Jos pennulla on ripulia, mutta yleiskunto muutoin hyvä, voi hoidon aloittaa kotikonstein. Ruuaksi esim. 
riisiä, raejuustoa, kypsää kanaa pieniä määriä. Lisäksi voi antaa apteekista saatavaa ripulilääkettä, joita ovat 
esim. Canicur Pro, Promax, Tehobact. Huolehdi, että pentu juo riittävästi. Pientä pentua ei saa paastottaa. Jos 
ripuli jatkuu ja pennun yleiskunto laskee, koira oksentelee, niin se on syytä viedä eläinlääkärille. 
Pieni pentu saattaa mennä nopeastikin huonoon kuntoon nestehukan takia. 
 
Sinilevä 
Osa sinilevistä on myrkyllisiä ja jos koira on päässyt juomaan vettä, jossa on sinilevää, voi seurauksena olla 
akuutti maksavaurio ja keskushermosto-oireita. Oireina voi olla esimerkiksi ripulia, oksentelua, kuolaamista, 
heikkoutta, lihastärinää, jäykkyyttä tai halvausoireita. Jos koira on ainoastaan uinut sinileväisessä vedessä, 
voi turkin huolellinen pesu riittää. Jos sinilevää on päässyt elimistöön suun kautta, tulee aina hakeutua 
välittömästi eläinlääkärin hoitoon.  
 
Suklaamyrkytys 
Oireet alkavat yleensä 6-12 tuntia suklaan syömisestä ja niitä ovat mm. lisääntynyt juominen ja virtsaaminen, 
oksentelu, ripuli, tärinä, ruumiinlämmön nousu, kouristelut, hengitysvaikeudet. Jos suklaan syömisestä on 
alle tunti, niin voit koettaa oksennuttaa koiran. Koira välittömästi eläinlääkäriin. 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lunnikoirilla esiintyviä sairauksia 
 
 
Lunnikoiralla on harvoin rakenteellisia sairauksia. Rasitteena rodulla on intestinaali lymfangiektasia, jota 
kutsutaan myös lunnikoirasyndroomaksi, koska se ensimmäisenä diagnosoitiin lunnikoirilla. Se on 
ohutsuolen imusuoniston toimintahäiriö, johon liittyy rasva-/ valkuaisaineenvaihdunnassa tapahtuva häiriö ja 
suoliston ärsytystila. Oireina ovat mm. ripuli, oksentelu, vatsakivut.  Sairauden selvää periytymismallia ei 
ole toistaiseksi kyetty osoittamaan. Hoitona on dieettiruokavalio, lääkkeet mm.kortisoni, antibiootit ja 
mahdolliset tukihoidot. 

 

 
Yhdistystoiminta 
 
Suomen Lunnikoirayhdistys ry 
on v.2000 perustettu rotuyhdistys ja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n jäsenyhdistys. Lunnikoirayhdistys 
järjestää vuosittain mm. kesäpäivät ja erilaisia lunnikoiratapaamisia. Lunnikoirat-lehti ilmestyy 2 kertaa 
vuodessa ja kerran vuodessa vuosikirja. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: www.lunnikoira.fi 
 
lopuksi 
Sosiaalinen media on täynnä osin ristiriitaisiakin ohjeita ja neuvoja. Pennun kanssa kannattaa käyttää 
”maalaisjärkeä” ja mahdollisten ongelmien ilmaantuessa ottaa ensisijaisesti yhteys kasvattajaan. Myös 
Lunnikoirayhdistyksen toimihenkilöiden puoleen voi tarvittaessa kääntyä. 
 
 
Anna lunnikoirallesi paljon rakkautta ja hellyyttä, niin tulet saamaan sitä vastalahjaksi runsain mitoin! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


