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Valitettavan monelle koiranomista-
jalle oman koiransa kynsien leikkaami-
nen on edellä mainitunlaista vääntöä 
ja jännitystä. Näin asian ei tarvitse olla. 
Kirjastot ja kirjakaupat ovat pullollaan 
kirjoja joissa kuvien kera neuvotaan 
kuinka koiran kynnet tulee leikata, jopa 
missä kulmassa saksia tulee pitää kyn-
teen nähden. 

Kaikki vastuuntuntoiset kasvattajat 
myös neuvovat miten pennun kynnet 
kuuluu leikata. Kun minulta kysytään, 
kuinka koiran kynnet leikataan, lyhyt 
vastaus kuuluu seuraavasti  ”Mieluiten 
niitä leikataan USEIN ja VÄHÄN kerral-
laan. Kynnen sisällä olevaan hermoon ei 
saisi osua, eli siihen vaaleanpunaiseen 
osuuteen siellä kynnen sisällä.”

Miten kynsien leikkaaminen 
opetetaan koiralle?

Kun pentu tulee taloon, jatketaan 
jo kasvattajan luona aloitettua kynsien 
leikkaamisen opettelua. Kynnet leika-
taan VÄHINTÄÄN kerran viikossa ja mie-
luiten silloin kun pentu on hiukan väsäh-
tänyt. Miksi sitten noin usein? Siksi, että 
lapsikaan ei opi lukemaan jos hänelle 

opetetaan aakkosia kerran kahdessa 
kuukaudessa.

Kynsien leikkaaminen (ihan niin kuin 
kaikki muutkin opittavat asiat) vaatii 
toistoa ja onnistumista ja epäonnistu-
mista, jotta koira oppii mistä on kysymys 
ja miten tässä pitää käyttäytyä.

Vaaleat kynnet ovat aina helpom-
mat leikkaajalle, mutta varsinkin pikku 
pennun kynsiin yleensä kasvaa hyvin 
selkeä ”koukku” ytimen yli, mistä tietää 
mustissakin kynsissä paljonko vielä voin 
leikata.

On myös täysin ymmärrettävää, että 
varsinkin ensimmäisillä kerroilla koke-
matonta leikkaajaa jännittää, mutta 
tuo jännitys ei saa näkyä pennulle asti 
(huom! kova jännitys kuuluu myös ää-
nessäsi).

 Kynsiä voi leikata vaikka vain yh-
den kerrallaan, mutta tietysti, jos pentu 
suhtautuu tilanteeseen heti hyvin, mik-
sei samantien kaikkia kynsiä. Ihan niin 
kuin missä muussakin koulutettavassa 
asiassa, myös kynsien leikkaamisessa 
oikea-aikainen positiivinen ja negatiivi-
nen palaute ovat pennulle ensiarvoisen 
tärkeitä, jotta se oikeasti oppii mikä on 
oikeaa käytöstä tässä tilanteessa ja mikä 
ei.

Verta, hikeä
    ja kyyneleitä

Teksti ja kuvat : Susanna Thomander

Joku viisas joskus sanoi minulle, että 
jos halutaan koiran todella ymmärtä-
vän, mikä oli hyvä suoritus ja mikä ei, 
positiivisen palautteen antamiseen on 
aikaa 1 sekunti ja negatiivisen palaut-
teen antamiseen on aikaa 0,5 sekuntia. 
Muista siis ”elää tilanteessa” kun opetat 
koirallesi mitä tahansa uutta asiaa.

Negatiivinen ja positiivinen 
palaute

Mikäli pentu rimpuilee paljon, yrit-
tää hampsia, kiljuu kurkun täydeltä yms, 
sille annetaan negatiivinen palaute käy-
töksestä. Tämä käytännössä lievimmil-
lään tarkoittaa sitä, että pentu pidetään 
aloillaan, kunnes se rauhoittuu. Jyrkim-
millään omieni kohdalla tämä tarkoittaa 
sitä, että ”ärähdän” pennulle kuten emä 
ärähtäisi. Niin negatiivisessa, kuin posi-
tiivisessakin palautteessa oma reaktio 
pitää sovittaa pennun kovuustasoon ja 
reaktion voimakkuuteen. 

Esimerkiksi jos minulla on hyvin 
pehmeä pentu, joka yrittää hiukan rim-
puilla sylissä kynsien leikkuun aikana, 
negatiivinen palaute on se, että kiristän 
hiukan otettani. Jos taas sylissä on ko-

Pulssi alkaa kohota, kädet hiukan täristä ja 
ajatuksissa pyörii vain: ” Ei taas..”.
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van pohjaluonteen omaava pentu, joka 
yrittää tosissaan alkaa puremaan yms. 
ärähdän hyvinkin voimakkaasti.

Positiivista palautetta annan käytän-
nössä koko ajan, kun pentu käyttäytyy 
kauniisti. Jatkuva rauhallisella  äänel-
lä toisteltu ”Hieno vauva, hyvä tyttö/
poika, hyvin menee..” yms. antaa en-
sinnäkin pennulle muuta keskityttävää 
(miksi tuo höpöttää minulle koko ajan) 
ja toisaalta vahvistaa koko ajan pennun 
käsitystä siitä, että nyt hän on niin kuin 
kuuluisikin olla tässä tilanteessa.

Huomioitavaa suullisen palautteen 
antamisessa oikea-aikaisuuden lisäksi 
on oma äänenpaino. Jos olet juuri saa-
nut pennun rauhoittumaan ja saat yh-
den kynnen leikattua, ei pennulle kan-
nata hihkaista ”HIENO TYTTÖ!” kovin 
innostuneesti, koska todennäköisesti 
pentu innostuu sinun kanssasi ja saat 
aloittaa rauhoittelun alusta.

Moni käyttää nameja palkkaamises-
sa, toiset leluakin. Näiden molempien 
antaminen koiralle on siis positiivista 
palkkaamista. Itse en lelua käyttäisi 
kesken leikkamisen, koska lelupalkka 
on aina saalisviettiin pohjaavaa kiihdyt-
tävää palkkaamista, mutta kun kaikki 
kynnet on leikattu voi lelupalkkaus olla 
parasta mitä koira tietää. Namipalkkaa-
mista voi käyttää vaikka joka kynnen vä-
lissä, kunhan namit ovat HETI saatavilla 
ja niiden antamisen ajoitus on oikea.

Yleisimpiä virheitä, kun koira 
ei käyttäydy hyvin kynsien 
leikkuussa

Yleisimpiä virheitä, mitä itse olen 
nähnyt ihmisten tekevän, kun heidän 
koiransa ei käyttäydy toivotusti kynsiä 
leikatessa (tai muissa hoito-toimenpi-
teissä) ovat seuraavat:
•	 omistaja alkaa toistella koiran nimeä

Tämä ei kerro koiralle mitään siitä, 
miten sen tulisi muuttaa käytöstään 
ja jos koira on hyvin kiihtynyt, ei se 
edes ”kuule” mitään mitä sille puhu-
taan.

•	 omistaja alkaa syöttää koiralleen sitä 
enemmän namia, mitä huonommin 
koira käyttäytyy
Koiraa siis palkitaan sitä enemmän, 
mitä huonommin se käyttäytyy.

•	 omistaja hermostuu, ääni kiristyy ja 
omistaja alkaa liikkua ja kuulostaa 
kiihtyneeltä
Tämä antaa koiralle sen kuvan, että 
tilanteessa todella on jotain jänni-
tettävää ja pelättävää, koska omaa 

ihmistäkin noin hermostuttaa. 
Yleensä jokainen koira – ja varsinkin 
pentu luottaa siihen, että hänen ih-
misensä ei tee hänelle mitään pahaa 
ja oman ihmisensä seurassa hänen 
ei tarvitse pelätä mitään.

•	 koira hiukan nykäisee tassuaan kyn-
siä leikatessa ja omistaja ajettelee 
heti, että sitä sattuu tai pelottaa, 
jolloin kynsien leikkaaminen lope-
tetaan
Koiralta ei IKINÄ kysytä tehdäänkö 
mitä tahansa hoitotoimenpidettä 
vai ei, koska todennäköisesti sitä ei 
tehdä sitten siitä eteenpäinkään ai-
nakaan helpommin. 
Edellä kuvatusta tilanteesta koira 
oppii vain ja ainostaan sen, että kun 
hiukan väännän ja laitan hakauk-
seen, pääsen pois tästä tilanteesta.
Pahimmillaan kynsien leikkaamisen 
lopettaminen koiran vastaan han-
goittelemiseen voi olla alku pahene-
valle oravanpyörälle joka loppuu sii-
hen, että koira puree omistajansa (ja 
kaikkien muidenkin kynsien leikkaa-
mista yrittävien) kädet verille.

•	 omistaja alkaa säälivällä äänellä 
“rauhoitella” koiraansa: “Voi sattui-
ko se nyt hiukan. / Ei tätä tarvitse 
kauan kestää. “
Koirasi ei missään nimessä kaipaa 
sinulta sääliä eikä “ymmärrystä” 
kokiessaan jonkin tilanteen jännit-
täväksi tai pelottavaksi! Tuollaisis-
sa tilanteissa koirasi kaipaa sinulta 
varmuutta, rauhallisuutta ja päättä-
väisyyttä, koska koira ottaa todella 
herkästi “heijasteen” omistajansa 
tunteista ja käytöksestä.

Omistajan ideaali käytös kyn-
siä leikatessa

Ideaalitilanteessa omistaja käyttäy-
tyy koiran kynsiä leikatessaan rennon 
varmalla ja rauhallisella otteella. Asiasta 
ei tehdä millään lailla numeroa ja palk-
kaaminen tarkoittaa suullista rauhallista 
kehumista jokaisen napsauksen jälkeen 
ja yhtä namia ja innokkaita kehuja tai 
riehakasta leluleikkiä, kun kaikki kynnet 
on leikattu. 

Muista, että yli 90% virheet koiran 
käytöksessä johtuvat sieltä narun toi-
sesta päästä eli sinusta. Jos teillä on 
ongelmia kynsien leikkaamisessa, py-
sähdy miettimään, missä on menty vi-
kaan. Onko palkkaus ollut oikea aikaista 
vai oletko itseasiassa opettanut koirasi 

käyttäytymään huonosti? Oletko itse 
hermostunut, stressaantunut, pelokas 
yms? Heijastat kaikkia näitä tunteita 
koiraasi varsinkin jos koirasi omaa hyvin 
pehmeän luonteen.

Yleisimpiä harhaluuloja / seli-
tyksiä koiran huonolle käytök-
selle kynsien leikkuussa

Yksi yleisimmistä “syistä/selityksis-
tä”, mitä kuulen töissä, kun koira käyt-
täytyy huonosti kynsien leikkuussa on: 
“Olen kerran leikannut siltä kynnen niin, 
että sieltä tuli verta ja sille on nyt jäänyt 
ikuinen trauma.” VÄÄRIN!

Jos leikkaat kynnen niin, että sieltä 
tulee verta, kyllä se voi hiukan tunnah-
taa ja koira voi vinkaista, mutta...

Se miten SINÄ reagoit tilanteeseen 
sillä hetkellä ja tulevaisuudessa ratkai-
see sen, miten teidän kynsien leikkaus 
/muut hoitotoimenpiteet jatkossa su-
juvat. Tässäkin tilanteessa rauhallisuus, 
varmuus ja se, että asiasta ei tehdä nu-
meroa ovat ratkaisevassa asemassa!

Toinen mielenkiintoinen “syy/seli-
tys” koiran huonolle käytökselle on ol-
lut: “Kasvattaja on leikannut siltä pentu-
na kynnet väkisin ilman palkintoa ja siksi 
se nyt pelkää sitä ihan hysteerisesti.”

Nykyään ovat vallalla ERITTÄIN PEH-
MEÄT koulutusmetodit ja tiettyyn ra-
jaan asti ja tietyille koirille ne varmasti 
ovat toimivia. Tässä kohtaa kuitenkin 
kysyisin kysymyksen, jonka olen myös 
muutamalta tämän väitteen esittäjältä 
kysynyt ja jos siihen jollain on minulle 
vastaus niin mielelläni kuulen sen.

Itse kasvattajana aloitan pentujen 
kynsien leikkaamisen alle viikon ikäise-
nä. Tuolloin pennun korvat ja silmät ei-
vät vielä ole auenneet ja pentu syö vain 
ja ainoastaan maitoa nisästä. Miten siis 
palkitsen tätä sokeaa ja kuuroa pentua, 
jolle en voi edes syöttää mitään? Ainoat 
asiat joilla pystyn tuossa iässä (ja nämä 
toimivat parhaiten missä vain iässä) 
viestimään pennulle, ettei tässä ole hä-
tää ovat: 
•	 pysyn rauhallisena (=pentu tuntee 

pulssini ja hengitystiheyteni) ja ot-
teeni sekä pennusta että pennun 
tassusta on varma ja tukeva  ( = luo 
turvallisuuden tunnetta).

Mitä sitten, kun veri lentää tai 
kynnet ovat päässet julmetun 
pitkiksi tai ongelmat alkavat
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saadaan paranemaan ja “oravanpyö-
rää” poikki ja internetin keskustelupals-
toilla näkee usein hyvinkin kyseenalaisia 
neuvoja kynsien leikkaamisen suhteen-
kin. Käänny ammatilaisen puoleen! 

Kynsien leikkuussa tämä tarkoittaa 
trimmaajaa, ongelmakoirakouluttajaa 
tai eläinlääkäriä. Jokaisessa edellä mai-
nitussa ammattikunnassakin tietysti 
löytyy ihmisiä ihan joka lähtöön, mut-
ta yleensä huomaat jo ensimmäisellä 
kerralla, voiko tästä olla teille apua vai 
täytyykö löytää joku toinen auttamaan 
teitä ongelmassanne. 

Koiran ongelmakäytös on aina huo-
mattavasti helpompi korjata ongelmien 
alkaessa, kuin kolmen vuoden pääs-
tä, kun ongelmat ovat pahentuneet ja 
huono käytös on päässyt vakiintumaan! 
Pitää myös muistaa, että koiran kynsi-
en leikkauttaminen esim. trimmaajalla 
ei ole häpeä! Minulla käy aivan valtava 
määrä koiria pelkässä kynsien leikkuus-
sa rotuun, ikään ja kokoon katsomatta. 
Syytkin vaihtelevat hyvin laidasta lai-
taan. 

Lähtien siitä, että omistaja ei enää 
näe leikata koiransa kynsiä aina siihen 
asti, että omistaja ei voi käsitellä koi-
raansa lainkaan kun se puree.

Jos joudut/haluat turvautua ul-
kopuolisen apuun kynsien leikkuussa 
muista, että se pitää silti hoitaa ajallaan! 
Mikään ei ole niin turhauttavaa kuin 
kuulla lauseet: “ Ne on taas päässy niin 
kauheen pitkäks. Ota niin paljon kun 
ikinä voit.” Noita lauseita kuulen niin 
usein, että jos saisin euron joka kerrasta 
olisin miljonääri.

Toinen lausahdus asiakkaideni suus-
ta, mikä aiheuttaa kynsien leikkuuseen 
liittyen usein mietintää on: “Kun se ei 
anna leikata kynsiään.” Lauseen asette-

lu jo kertoo sen, että koiralta kysytään 
leikataanko kynnet vai ei. Miksi? Entä 
jos samainen koira astuu lasiin ja sillä 

on tassussa oikeasti kipeä haava mitä 
pitäisi hoitaa/vaihtaa sidettä yms.

Miksi kynsiä sitten pitää lei-
kata niin usein ja mitä kynnet 
voivat kertoa koiran yleisestä 
hyvin voinnista

Jos kynnet pääsevät hurjan pitkiksi 
ne osuvat jatkuvasti maahan, jolloin koi-
ran varpaiden nivelet alkavat ajan kans-
sa antaa periksi ja koko tassun rakenne 
“pettää” aiheuttaen tassun virheasen-
toja ja kivuliasta nivelrikkoa. 

Kuvan 1 kynnet ovat aivan liian 

pitkät ja varpaiden nivelet ovat jo pet-
täneet eli tassu on “litistynyt”. Koira 
ontuu ajoittain, varsinkin asfaltilla lenk-
keilyn jälkeen.

Kannuskynsien (toiset puhuvat lin-
tukynsistä, hankikynsistä tai peukalois-
ta) kohdalla ylipitkäksi päässyt kynsi 
tarkoittaa pahimmillaan sitä, että kynsi 
kasvaa täyden kiepin rikkoen varpaan 
ihon ja jatkaen kasvuaan varpaan sisäl-
le. 

Sanomattakin on selvää, että tämä 
aiheuttaa voimakasta kipua ja valtavan 
tulehdusriskin. Liian pitkät kannuskyn-
net jäävät myös helposti kiinni risuihin 
yms. jolloin kannuskynsi  tai jopa varvas 
voi revetä.

Pahimmillaan liian pitkät kynnet 
voivat aiheuttaa varpaiden nivelten pet-
tämisen kautta sen, että myös väärään 
asentoon joutuvat ranteet alkavat pet-
tää. 

Tämä on tietysti koiralle hyvin kivu-
liasta ja on varmaan sanomattakin sel-
vää, että koiran elämisen laatu heikke-
nee tuntuvasti! 

Kuvassa 2 näkyy, kuinka liian pitkät 
kynnet ovat vuosien varrella ottaneet 
täysin uuden kasvusuunnan. Kynnet 

Kuten jo edelläkin totesin,  jos leik-
kaat kynnen liian pitkältä ja verta alkaa 
tulla, tärkein asia mikä tulee muistaa on 
ÄLÄ PANIKOI! 

Kynnestä tulee paljon verta ja koira 
voi inahtaa. Koira ei kuitenkaan vuoda 
kuiviin ja SINUN käytöksesi ratkaisee 
mahdollisen “trauman” syntymisen tai 
syntymättä jäämisen. 

Jos itse leikkaan kynnen pitkäk-
si (kyllä tätä itsellenikin tapahtuu) en 
kiinnitä sillä sekunnilla asiaan mitään 
huomiota. Isoin reaktioni tilanteessa 
voi olla, että totean koiralle “Oho, sori.” 
mutta sykkeeni ei muutu millään lailla, 
enkä ala heti hyydytellä verenvuotoa, 
vaan kynnet leikataan rauhallisesti lop-
puun. Miksi näin? Viestitän koiralle, että 
mitään ihmeellistä ei sattunut vaikka 
ehkä hiukan nipistikin, ja että tilantees-
sa ei ole mitään hätää.

Yleensä annan koiralle vielä palkan-
kin (nami), ennen kuin tutkin tarvitsee-
ko pitkäksi leikattu kynsi lisähuomiota 
vai ei, yleensä tässä kohtaa verenvuoto 
on alkanut jo itsestään hyytyä. 

Runsaaseen verenvuotoon voi tie-
tysti käyttää hyydytys¬ainettakin, mut-
ta hyydytysaineista osa kirvelee todella 
voimakkaasti (huomannut paria omaan 
havaan testanneena ), joten en mielel-
läni käytä näitä aineita. Jos näyttää siltä, 
että verenvuoto ei hyydy nopeasti sitä 
voi siis: 

a.	 painaa talouspaperin sisään lai-
tetulla jääpalalla 

b.	 laittaa vuotokohtaan hiukan pe-
runajauhoa tai 

c.	 käyttää markkinoilla olevia eri-
laisia hyydytysaineita.

Koiran kanssa toimittaessa periaate 
on ihan sama kuin pienten lasten kol-
hujen kanssa vai kuinka moni vanhem-
pi on todennut lasta auttavan sen, että 
polvessa oleva pieni naarmu aiheuttaa 
vanhemmissa totaalipaniikin ja hirmui-
sen “sirkuksen” haavan hoitamiseksi?

Jos kynnet ovat päässeet hurjan pit-
kiksi jostain syystä, suurella osalla koi-
rista kynnen ydin alkaa pakittaa kynnen 
sisällä kunhan kynsiä leikataan todella 
tiheästi vähän kerrallaan. Tuo “todella 
tiheästi” tarkoittaa tässä kohtaa vähin-
tään 3 kertaa VIIKOSSA.

Entä sitten, kun ongelmat 
alkavat? 

Älä jää yksin ongelmien kanssa (ja 
tämä koskee kaikkia hoitotoimenpiteitä 
yms.)! Harvoin omin keinoin ongelmia 

kuva 1 liian pitkät kynnet

kuva 2 väärä kasvusuunta
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ovat alkaneet kasvaa sivulle maan suun-
taisesti ja tassun rakenne ja ranteet ovat 
vähitellen pettäneet. Jos tähän liian pit-
kistä kynsistä alkaneeseen ongelmaan 
liittyy vielä huomat¬tava ylipaino, (ku-
ten kuvan koiran kohdalla oli) tilanne 
voi johtaa surulliseen loppu¬tulokseen, 
kuvan koira jouduttiin lopettamaan 
noin kuukausi kuvan ottamisen jälkeen 
kun etujalat pettivät täysin.

Jotkut eläinlääkärit tekevät kuu-
lemani mukaan liian pitkien kynsien 
lyhennystä rauhoituksessa niin, että 
kynnet vedetään todella lyhyiksi ja hyy-
dytetään esim. polttamalla. Tämä on 
edellä kuvattujen kaltaisten kynsien 

kohdalla hyvä vaihtoehto, mutta pitää 
kuitenkin muistaa, että tämäkin hoito 
vaatii jälkihoitoa, koska hetken aikaa 
koira kirjaimellisesti kävelee hermoilla 
ja suoniyhteyksien ollessa auki tuleh-
dusriski on myös olemassa!

Kynsien leikkuu kertoo koiran omis-
tajalle myös paljon koiran yleisestä 
hyvinvoinnista ja tässäkin usein leik-
kaaminen auttaa paljon, koska viikossa 
tapahtuneet muutokset ovat huomat-
tavasti helpompia muistettavaksi kuin 
puolen vuoden sisään tapahtuneet 
muutokset. Kun leikkaat koirasi kynsiä 
huomioi seuraavia asioita:
•	 kuluvatko kynnet tasaisesti
•	 onko kynnen rakenne pysynyt kova-

na ja kiiltävänä vai lohkeilevatko kyn-
net ja kun leikkaat kynnen murtuuko 
se vai katkeaako se (tähän tietysti 
vaikuttaa myös saksien terävyys)

•	 ovatko kynsivallit siistit
Mikäli kynnet alkavat kulua hyvin 

epätasaisesti, tai jos kynnet alkavat 
kulua “päältä” niin kuin kuvassa 3, on 
koiran askelluksessa jotain muuttunut. 
Tämä VOI kertoa erilaisista nivel- tai 
selkäongelmista. Itse käyttäisin koiran 
tässä tapauksessa eläinlääkärillä tutkit-
tavana, jotta mahdollisiin tuki- ja liikun-
taelimistön ongelmiin päästäisiin tarttu-
maan ajoissa.

Mikäli kynnet alkavat lohkeilla tai 
murtua, saati jos koko kynnen raken-
ne muuttuu “sienimäiseksi” on syytä 
miettiä onko koiran ruokinta kunnossa 
(saako se tarpeeksi vitamiineja ja hiven-
aineita) tai jopa käydä näyttämässä ihan 
eläinlääkärille onko kyseessä mahdolli-
sesti tulehdus tai muu vastaava hoitoa 
vaativa asia.

Kynsivallit ja tassunpohjat on hyvä 
tarkistaa aina samalla, kun leikkaa 
kynsiä. Varsinkin keväisin ja syksyisin 
jatkuva kosteus aiheuttaa herkästi kyn-
sivallien ja tassujen tulehtumista. Paha 
kynsivallin tulehdus voi pahimmillaan 
johtaa kynnen poistamiseen, missä on 
aina omat jatkohoito ja kasvuongelman-
sa.

Jos kynnet pääsevät hurjan pitkiksi 
ne osuvat jatkuvasti maahan, jolloin koi-
ran varpaiden nivelet alkavat ajan kans-
sa antaa periksi ja koko tassun rakenne 
“pettää” aiheuttaen tassun virheasen-
toja ja kivuliasta nivelrikkoa. 

Tarkkana kynsien suhteen

Meidän havannakoirien omistajien 
ja kasvattajien tulee olla erityisen tark-
koina koiriemme kynsien suhteen, kos-
ka pitkä karva tassuissa kätkee alleen 
paljon salaisuuksia. Tästä esimerkkinä 

kuva 4 kynnet karvan peitossa

kuvat 4, 5 ja 6 Kaikissa kuvissa on saman 
koiran sama vasen takajalka. 

Käydäämpä kuvia hiukan läpi. Kuvas-
sa 4 kynnet näyttävät hyvinkin mukavil-
ta kun karva (mikä ei ole edes täydessä 
mitassa) peittää kynnet lähes täysin. 
Kuvassa 5 sama tassu niin, että karvat 
on ajettu pois (kyseisen havan omistaja 
haluaa sille “villakoiratassut” kurakeleil-
lä) ja kynnet ovat vielä leikkaamatta. Ku-
vassa 6 kun kynnet on leikattu.

Kuvissa olevasta tassusta nähdään, 
että aluksi kynnet eivät näyttäneet lain-
kaan pitkiltä mutta loppujen lopuksi 
niissä oli aika paljonkin leikattavaa. Tällä 
yksilöllä onneksi kynsi kasvaa nopeam-
min kuin ydin kynnen sisällä ja niistä sai 
leikattua riittävästi, mutta jos ydin olisi 
kasvanut samaa tahtia kynnen kanssa 
(niin kuin se usein tekee) olisi kynsien 
leikkaaminen noin paljon yhdellä kerral-
la ollut mahdotonta.

Lisäksi meidän havannalaisen omis-
tajien tulee muistaa, että meillä on ke-
vyt koira (ainakin toivottavasti), jolloin 
kynnet eivät kulu pelkällä liikuttamisella 
siinä määrin, että ne pysyisivät riittävän 
lyhyinä, ei  vaikka koiraa kuinka kävely-
tettäisiin vain asfaltilla tai muulla koval-
la alustalla. Näin kevyen koiran paino ei 
yksinkertaisesti vain saa aikaan riittävää 
luonnollista kulumista.

Toivon, että kaikki me havannalaisen 
omistajat kiinnittäisimme entistä enem-
män huomiota myös koiriemme kynsiin. 
Rohkeasti toimeen vaan, eikä pikku haa-
vereista saa pelästyä liikaa. Kysyvä saa 
aina apua ja SINÄ et ole ollenkaan ainoa 
jota kynsien leikkaaminen jännittää/ 
pelottaa. Harva asia on niin palkitsevaa 
kasvattajalle/trimmaajalle kuin se, että 
asiakas jolla on ollut isoja pelkotiloja ja 
ongelmia koiransa kynsien leikkuuseen 
liittyen saa kasvatettua trimmaajan avu-
tuksella itseluottamuksen ja saa koiran-
sa hallintaan niin, että kynsien leikkaa-
minen alkaa taas onnistua kotona.

kuva 5 ajelltu tassu kuva 6 leikatut kynnet

kuva 3  päältä kuluneet kynnet


