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Pennun syntymä on aina yhtä 
ihmeellinen ja ihana tapah-
tuma, aivan kuin vastasyn-
tyneen ihmislapsenkin. Sitä 
ihmettä ei kyllästy koskaan 
seuraamaan. 

Jos kaikki on mennyt sikiöai-
kaisessa kehityksessä hyvin ja 
pennut syntyvät pirteinä, 
tiitterän oloisina ja terveinä 
koiranpentuina, jatkuu kehitys 
tästä eteenpäinkin huimaa 
vauhtia. 

Koiranpentu on syntyessään 
varsin avuton, eivätkä silmät tai 
korvat aukea vielä pariin viik-
koon. Jo ensi hetkistä lähtien 
terve pentu liikkuu kuitenkin 

ryömien hakeutuessaan emän 
nisille syömään. 
Se ryömii myös emonsa viereen 
lämmittelemään tai toisten pen-
tujen kanssa samaan ”kasaan”, 
missä on hyvä, lämmin ja 

turvallinen olo. 
Emon lämpö ja hoito 
ovat välttämättömiä, 
tällöin riittää pentu-
laatikon tila ympärillä. 
Tilaa on kuitenkin 
tällöinkin oltava sen 
verran, että emo pää-
see hyvin makaamaan 
kyljellään täydessä 
pituudessaan ja 

vaihtelemaan asentoa mielensä 
mukaan.

Emon tulee myös päästä va-
paasti pentulaatikosta pois 
ja takaisin sinne, eli yhden 

seinämän tulee olla sen 
verran matalampi. 
Kahden viikon kuluttua 
syntymästä pennun silmät 
aukeavat ja tästä viikon 
päästä korvatkin ovat 
alkaneet kuulemaan ja 
hahmottamaan ääniä. 

Samoihin aikoihin pentu 
oppii seisomaan ja 
kävelemään. 
Alkaa huikea, todella 

nopean kehityksen vaihe. Vah-
vistuakseen ja kehittyäkseen 
pentu alkaa tässä vaiheessa 
tarvita lisää tilaa ympärilleen. 
Viimeistään kolmen viikon iässä 
pennut täytyy siirtää isompaan 
tilaan, missä ne pääsevät va-
paasti, mutta turvallisesti har-
joittamaan lihaksistoaan sekä 
motoriikan ja tasapainon vah-
vistukseen tarvittavia taitojaan. 
Tässä vaiheessa pennulla on 
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vielä hyvä olla sellainen alusta, 
että sen tassut eivät luista, vaan 
tassut pitävät alustalla.
Pennun tulee kuitenkin jo päästä 
tutustumaan erilaisiin tukeviin 
alustoihin. On esim. alusta missä 
nukutaan, tukeva matto tai muu 
pinta missä leikitään ja liikutaan 
sekä alusta, mihin opetellaan 
pikkuhiljaa tekemään tarpeensa. 
Toki tässä vaiheessa täytyy 
muistaa, että nämä paikat eivät 
ole synnynnäisesti selviä pen-
nuille. Vahinkoja voi tulla tem-
mellysmatollekin ja välillä uni 
tulee missä nyt sillä hetkellä 
satutaan olemaan, kun väsymys 
iskee. 
Tässä vaiheessa pentuaitaus 
on oiva keino rajata pentujen 
touhuaminen turvalliselle 
alueelle silloin, kun ei ole valvo-
vaa silmää vahtimassa touhuja. 
Pentueen koosta riippuu, miten 
suuri pentuaitaus tarvitaan. 
Tärkeää on kuitenkin, että on jo 
reilusti liikkumatilaa, missä har-
joitella liikuntaan ja motoriikkaan 
tarvittavia taitoja. 
Paikan on hyvä olla sellainen, 
missä pääsee jo seurailemaan 
ja tottumaan ympärillä olevaan 

elämään.
Pentujen lihaksisto 
vahvistuu päivä 
päivältä ja liik-
kuminen käy yhä 
varmemmaksi.
Viisi-, kuusiviik-
koisilla pennuilla 
motoriikka alkaa 
olla jo halussa riit-
tävän hyvin, että 
maailman valloitus 
toden teolla voi 
viimeistään alkaa.

On hyvä totuttaa pentua eri-
laisiin huoneisiin, pintoihin ja 
materiaaleihin. 
Ulkoilut aloitetaan viimeistään 
tällöin, hyvillä 
ilmoilla jo aiem-
minkin.
Mitä enemmän 
pentu pääsee to-
teuttamaan itseään 
tästä eteenpäin, 
sen paremmin sen 
kehitys etenee niin 
kuin sen kuu-
luisi päästä ete-
nemäänkin. 

Ja 
vaikutus on 
muutakin kuin 
fyysinen, näillä 
asioilla on vaikutus 
myös henkiseen 
ja sosiaaliseen 
puoleen.
Toki aina täytyy 
muistaa, että sil-
loin, kun ei ole 
valvovia silmiä 

ympärillä, elinympäristö tehdään 
turvalliseksi elää ja olla, mutta 
”turvallisuuden nimissä” pentuet-
ta ei saa sulkea pieneen aitauk-
seen tai häkkiin. Pentu tarvitsee 
liikkumistilaa.

Pentuajan kokemukset ovat 
pohja koiranpennun elämälle 
ja siksi onkin tärkeää, että 
ensimmäiset viikot elämästä 
sujuvat hyvin. 

Tällöin pennun on turvallista 
lähteä uuteen 
kotiinsa.  
Surullisia ovat 
korviin kantau-
tuneet tiedot myös 
meidän rodus-
samme. Pen-
nun liikkumisen 
mahdollisuus ja 
sosiaalistaminen 
”pentulassa” on 
ollut hyvin vaja-
vaista ja tämä 
näkyy myös pen-
nun kehityksessä. 

Lääkärintarkastuksessa on 
todennettu, että muutoin nor-
maalin pennun kehityksen viive 
ja ongelmat johtuvat siitä, että 

tätä on pidetty liian pienessä 
tilassa.
Vapaasti liikkumisen merkitystä 
ei voida siis väheksyä. Se on 
hyväksi koiran lihaksille, luus-
tolle, nivelille ja koordinaatiolle.  
Lisäksi se on tärkeä osa myös 
koiran henkistä hyvinvointia!
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