
Kastele koira. Varsinkin pään peseminen 
tuntuu olevan monelle koiranomistajalle “pelot-
tavaa”. Itse suojaan koiran silmiä kämmenel-
läni päätä kastellessa. Huomaa myös, että 
vesisuihku tulee suoraa ylhäältä. Näin vettä ei 
mene korviin, kun korvalehdet ovat normaalisti 
alaspäin.

Kuonoa kasteltaessa pidän huolen siitä, että 
kastelen kummankin puolen erikseen. Näin 
koiralle ei tule epämiellyttävää tukehtumisen 
tunnetta, kun sen sieraimiin ei lasketa vettä. 
Huomioi, että kun kastelet myös posket näin ja 
vesisuihku tulee kuvanmukaisesti ylhäältäpäin, 
vettä ei joudu korvakäytäviin.

Kastele koko koira. ÄLÄ hinkaa karvaa vaan 
ennemminkin nostele ja puristele sitä, toimi 
kuin pesisit arkaa villavaatetta.

Kun koira on kauttaaltaan märkä, aloita sham-
poon vaahdotus. Vältä shampoon joutumista 
silmiin, sieraimiin ja kirsuun. Itse vaahdotan 
ensin päälaen, sitten kuonon molemmin puolin 
ja lähden siitä “valumaan” koiran peräpäätä 
kohti.

Pesulle Mars!
Koiran pesussa on juuri niin monta tyyliä, kuin on tekijääkin. Kerron tässä jutussa miten sen itse teen, 
puuttumatta käytettäviin aineisiin ja annan vinkkejä siihen, kuinka pesu- ja föönaushetki olisi mahdolli-
simman vaivaton niin koiralle kuin tekijällekkin.
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sekä vaahdottaessasi shampoota että lait-
taessasi hoitoainetta muista taas eHdoToN 
hinkkaus kielto. Tämä siksi, että hinkatessasi 
ja hieroessasi havannan karvaa märkänä, 
varsinkin shampoon kanssa, toimit kuten huo-
vutuskone huopatossutehtaassa, eikä kukaan 
tietenkään halua, että pesun lopputulos muis-
tuttaa huopatossua. Levitä ja vaahdota siis 
shampoo ja hoitoaine puristelemalla ja nos-
telemalla.

Kuten kastellessakin, myös huuhtoessa pitää 
huolehtia siitä, ettei vettä suihkuteta suoraa 
koiran silmiin eikä sieraimiin. Koirat oppivat 
yllättävän nopeasti leikkimään ylpeilevää, 
hiukan nenäpystyssä kulkevaa diivaa pesun 
aikana. 

muista huuhtoa shampoo tarkasti pois turkista. 
Varsinkin herkkäihoisilla ja iho-ongelmaisilla 
koirilla huuhtelun tärkeyttä ei voi liiaksi painot-
taa. jos turkki on pesun jälkeen puhdas, se 
narisee sormien välissä. Kyllä, narinan voi 
jopa kuulla, kun turkkia vetää sormien välissä.

Huuhtoessakin muista! Turkkia ei saa vanut-
taa, vaan huuhtelu tehdään nostelemalla ja 
puristelemalla, Hoitoaineen huuhtelu voi olla 
hiukan vajavaistakin, koska pieni määrä turk-
kiin jäävää hoitoainetta harvoin ärsyttää ihoa, 
mutta auttaa ja nopeuttaa koiran föönausta.

Lyhyt kertaus. 1. Kastele koira. 2. Vaahdota 
shampoo. 3. Huuhtele huolellisesti. 4. Laita 
hoitoaine ja anna sen vaikuttaa rauhassa. 
5. Huuhdo.

ennen föönaamista kuivaa turkki pyyhkeellä 
painelemalla ja puristelemalla, edelleenkään 
koiraa ei hinkata eikä hierota. 



50     Havannalainen 1 • 2016

jokainen aloittaa föönauksen juuri sieltä, mistä 
se itselle tuntuu luontevalta. Toiset föönaavat 
koiraa mieluiten niin, että koira on makuulla, 
toisten mielestä on luontevampaa että koira 
seisoo. Käytännössä koiran asennolla ei ole 
mitään väliä, kunhan koiran turkki tulee föönat-
tua huolellisesti  kauttaaltaan. Kuvassa näet, 
miten suoraksi föönattu turkki “hajoaa viuhkak-
si” vielä märän ja “klimppisen” rinnalla.

Föönatessa kiinnitä erityistä huomiota ni-
vusten ja kainaloiden alueelle, sillä jos nämä 
kohdat jäävät kosteiksi, alkaa takkuuntuminen 
välittömästi ja myös mahdolliset ihotulehduk-
set ovat näillä taivealueilla todennäköisempiä.

mikäli turkista halutaan mahdollisimman suora 
föönauksen jälkeen, tulee föönatessa käyttää 
karvan mittaisia vetoja harjalla, karstalla tms. 
mikä on juuri sinun käteesi sopivin työkalu. 
Itse käytän pääasiassa karstaa. Huomaa 
kuvassa föönin ilmavirran aiheuttama karvan 
hajonta! mikäli karvassa on vielä takkuja, se ei 
hajoa siistiksi viuhkaksi föönin ilmavirrassa.

Pesty ja takuttomaksi föönattu miekkonen 
valmiina maailman valloitukseen.

Kiitos Ipanalle mannekiinina olosta ja mirja ja 
Ilkka Thomanderille kuvien napsimisesta!
Hyviä pesu hetkiä kevään kurakeleille 
toivotellen susanna Thomander


