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Villakoiraväki kiittää erityisesti Tarmoa, Kirsiä, Jaanaa,
Emmaa, Neaa, Ainoa ja Saria sekä villakoirakerhon väkeä.
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ALUKSI
Emäntä jäi eläkkeelle ja aikansa kuluksi päätti teettää nartullaan pennut. Kuudenkymmenen tiineyspäivän ja poikimisen
jälkeen koirakvartetti olikin koossa. Villakoirakvartetti –
365 koira-aiheista tarinaa -teos pohjautuu katraastaan innostuneen emännän koirakokemuksiin, päiväkirjamerkintöihin, tieteellisiin ja taiteellisiin lähteisiin. Nyt pennut ovat yli
kaksivuotiaita aikuisia ja kesällä on luvassa yllätys. Teosta
kuvittaa opiskelija Nea Niinivuon piirrokset ja koiraisäntä
Juhani Seppäsen valokuvat. Akka ja ukko ovat isovanhempia ja ymmärtävät paitsi koirien myös lasten tarpeita. He
ovat lukeneet lapsilleen iltasatuja muun muassa teoksesta
365 satua, jossa on satu vuoden jokaiselle päivälle. Tämä
teos esikuvana Villakoirakvartetti -teoskin on suunnattu
lapsille ja paloiteltu 365 tarinana luettavaksi. Joulukuun 24
päivää on rakennettu joulukalenteriksi. Antoisia lukuhetkiä!
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TAMMIKUU
Tammikuussa taivallamme talviviimassa.
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1. tammikuuta
VILLAKOIRAVÄKI
-Yksi, kaksi, kolme, neljä. Tytti, Tiina, Tilly ja Venny, lapsi
laskee koiria.
Tämä kirja kertoo villakoiraväestä: etupäässä koirista,
emännästä ja isännästä sekä laina- ja lastenlapsista. Kirjassa
on totta ja tarua: yleistä koiratietoutta sekä omakohtaisia
kokemuksia, muisteluita, tarinoita, satuja, loruja ja runoja.
Perheen neljä villakoiraa ovat mustia narttuja: seniorit ja
juniorit. Ne ovat tiivis jengi. Tytti on kymmenvuotias keskikokoinen villakoira ja Tiina on kahdeksanvuotias kääpiövillakoira. Tilly ja Venny ovat Tiinan pentuja ja nyt kaksivuotiaita. Tytillä on perinnöllinen silmäsairaus ja on seitsemänvuotiaasta lähtien sokeutunut vähitellen. Onni onnettomuudessa on, että se on luonteeltaan kärsivällinen, kiltti, sosiaalinen ja itsenäinen. Tiina on energinen, ketterä, älykäs ja
kulkee herkeämättä emäntänsä perässä. Juniorit ovat touhukkaita, keskenään kiehnääviä sisaruksia. Lapset ja koirat
ovat molemmat akalle ja ukolle tärkeitä.
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2. tammikuuta
MIKSI NELJÄ?
Miksi teillä on niin monta koiraa? kysyi kolmivuotias lapsenlapsi. Akka selitti, että villakoirat viihtyvät yhdessä. Niillä on kivempaa, kun niillä on seuraa toisistaan. Ihmisilläkin
on perheet, äiti, isä, sisaruksia, tätejä, setiä, ystäviä ja tuttavia. Koirillakin on yhdessä turvallinen olo. Emännän mielestä lemmikkieläimet opettavat ihmisiä rakastamaan luontoa ja kaikkia sen olioita sekä ihmisiä hellimään toisiaan.

3. tammikuuta
VILLAKOIRA ELI PUUDELI
Koiria on moni- ja yksirotuisia. Suomessa on alati kasvava
määrä ja nykyään yli 330 erilaista, rekisteröityä koirarotua.
Rotukoirat jaetaan kymmeneen ryhmään:
lammas- ja karjakoirat,
pinserit ja snautserit,
terrierit,
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mäyräkoirat,
pystykorvat ja muut alkukantaiset tyypit,
ajavat koirat,
kanakoirat,
vesikoirat ja noutajat,
seura- ja kääpiökoirat sekä
vinttikoirat.
Villakoira eli villis eli puudeli kuuluu seurakoiriin. Villis on
turkkirotu, joten koira vaatii jatkuvaa turkinhoitoa. Ensimmäinen kirjallinen maininta rodusta on sveitsiläisen eläintieteilijä Konrad Desnerin vuonna 1553 kirjoittamassa Historia
Animalum -teoksessa, jossa villakoira on pudel.
Villakoiria on neljä eri kokomuunnosta. Omat rotunsa ovat
iso-, keskikokoinen -, kääpiö- ja toyvillakoira. Ison säkäkorkeus on yli puoli metriä, keskikokoisen noin 40 cm, kääpiön
yli 30 cm ja toyn alle 30 cm. Niitä on paitsi erikokoisia
myös erivärisiä. Turkin värivaihtoehdot ovat aina yksiväriset joko musta, ruskea, harmaa, sininen, punainen, aprikoosi, valkoinen tai kermanvärinen. Jos kaikki villisten koko-
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muodot rekisteröitäisiin yhtenä rotuna, se olisi Suomen kahdeksanneksi suosituin rotu.

4. tammikuuta
TINTTARAT JA PIKKUMUSTAT
Olemme villakoirakvartetti:
vanha, nuorempi ja juniorit.
Olemme mustaturkkisia narttuja:
Tytti, Tiina sekä siskokset Venny ja Tilly,
tinttarat ja pikkumustat.
Nelisin on kivempaa.

5. tammikuuta
LEIJONALEIKKAUS
Villis turkkeineen on kuin leijona harjoineen ja tupsuhäntineen. Alkuaan ne olivat metsästyskoiria. Turkinmuotoilulla
eli trimmauksella on pitkät perinteet. Leijonaleikkaus on
villakoiran rodunomainen leikkaus. Vanhastaan sitä käytettiin vedestä noutavana lintukoirana ja turkki muotoiltiin
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työtä vastaavaksi. Yhtäältä liika karva ajeltiin pois ja toisaalta karvaa jätettiin suojelemaan arkoja paikkoja. Hännänpäässä oli tupsu, jotta koiran työskentelyä kasvillisuuden
seassa voitiin seurata. Villakoira jalostui nopeasti metsästyskoirasta elegantiksi seurakoiraksi. Helpon koulutettavuutensa ja upean ulkomuotonsa ansiosta niitä on kauan käytetty muun muassa sirkuskoirina.
Koirakouluttaja kertoo, että useimmat sirkuskoirat ovat
temppukoirien jälkeläisiä. Tällöin sirkuksen omalaatuinen
maailma tulee koiralle tutuksi pennusta lähtien. Sirkuskouluttajalla on luja usko perinnöllisiin taipumuksiin.

6. tammikuuta
KOIRAN JA IHMISEN KUMPPANUUS
Koira on ihmisen vanhin kotieläin. Koira on kehittynyt sudesta tai uusimman tutkimuksen mukaan susimaisesta koiraeläimestä kivikaudella noin 20 000 - 30 000 vuotta sitten.
Koska koirarotuja on todella paljon, sen on täytynyt eriytyä
sudesta monta kertaa ja monessa paikassa. Jossain kauan
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sitten joku on ottanut sudenpennun hoiviinsa. Vähitellen
kasvattisudet olivat yhä kesympiä. Otus oli oppivainen.
Vuosien saatossa susi ja ihminen oppivat metsästämään yhdessä. Kesykoira kykeni paitsi metsästämään myös paimentamaan, vahtimaan ja suojelemaan. Onneksi koirasta ei tullut vain koirannahkakintaat, vaan myös lemmikki ja ihmisen monipuolinen kumppani.
Kivikausi oli aikakausi, jolloin työkaluja tehtiin pääasiassa
kivestä, puusta ja luusta, eivätkä metallit olleet työvälineinä
vielä yleisessä käytössä. Kivikausi alkoi ensimmäisen nykyihmisen ilmaantumisesta Afrikkaan seitsemän miljoonaa
vuotta sitten ja päättyy metallityövälineiden tullessa käyttöön. Kivikausi päättyi ja alkoi siten eri puolilla maailmaa
eri aikoina. Koira on siten nykyihmisen monessa paikassa
eri aikaan kesyttämä kotieläin.
Lähde: Petri Pietiläinen: Koirien maailmanhistoria
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7. tammikuuta
TURKINHOITO
Kokenut turkinhoitaja kertoo: Käsittelen villakoiran tunnissa. Työvaiheet ovat pesu, kuivaus, leikkaus ja viimeistelyt.
Shampoopesun jälkeen kuivaan koiran föönillä ja suoristan
turkin kauttaaltaan karstalla. Seuraavaksi ajan koneella
kuonon ruokalappuineen, tassut varpaanväleineen, mahan
ja takapuolen häntäpantoineen. Turkin leikkaan saksilla
haluttuun muotoon. Viimeistelyjä ovat kynsien leikkuu ja
korvien nyppiminen. Jos koira yrittää näykkiä, laitan sille
kuonokopan. Jos koira temppuilee, saan sen tottelemaan
varmoilla otteilla. Mielestäni alalla vaaditaan voimaa, kuntoa, nopeutta ja määrätietoisuutta. Välineiden on oltava
hyvät: luistamaton trimmauspöytä, tehokkaat koneet ja terävät sakset. Koira on koira. Sitä ei saa liikaa inhimillistää.
Ihminen on aina pomo. Koiran on toteltava ihmistä.
Akka trimmaa seniorikoiransa itse. Työ ei suju tunnissa,
vaan vuorokaudessa. Hän pesee ja kuivaa koirat edellisenä
iltana. Seuraavana päivänä muiden kiireiden lomassa hän
tekee konetyöt, leikkaukset ja viimeistelyt. Aikaa kuluu,
koska emäntä käsittelee useimmiten kahta koiraa vuorotel-

Tämän teoksen kirjoittaja on kulttuurintutkija, äiti, sijaisäiti, isoäiti ja
koirankasvattaja. Villakoirakvartetti – 365 koira-aiheista tarinaa kertoo
koiraperheen arjesta omakohtaisia kokemuksia, sattumuksia, satuja, loruja,
runoja ja myös yleistä koiratietoutta. Kirja seuraa villakoirakvartetin elämää
lähes kolmen vuoden ajan. Teos pohjautuu katraastaan innostuneen emännän
päiväkirjamerkintöihin, tieteellisiin ja taiteellisiin lähteisiin. Teosta kuvittaa
opiskelija Nea Niinivuon piirrokset ja koiraisäntä Juhani Seppäsen valokuvat.
Akka ja ukko ymmärtävät paitsi koirien myös lasten tarpeita.
Villakoirakvartetti -teos on suunnattu lapsille ja paloiteltu 365 tarinaksi
vaikka iltasaduksi. Joulukuun 24 päivää on rakennettu joulukalenteriksi.
Antoisia elämyksiä!

