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Saako koiraasi silittää?
Kysy aina koiranomistajalta lupa ennen 
kuin lähestyt koiraa. Jos koira on yksin au-
tossa tai kaupan edessä, lapsi ei saa men-
nä sen luokse. Koiran ohjaaja osaa kertoa 
millainen koira on lapsia kohdatessaan. 
Isot koirat ovat vähintään yhtä kilttejä ja 
kärsivällisiä kuin pienet ja vilkkaat. 
 Kysy rohkeasti: jos ensimmäinen 
vastaan tullut koiran omistaja ei ehdi 
pysähtyä, seuraava varmaan ehtii. Useim-
mista koiranomistajista on hienoa antaa 
lapselle mahdollisuus silittää koiraa. Jos 
koira on suorittanut Kiva Koirakansalainen 
-testin, se on totutettu silittämiseen. 

 
Silittäminen on kivaa!

Koiran silittäminen ja rapsuttelu 
aloitetaan kevyellä kädellä leuan alta, 
kaulan sivulta tai koiran kyljestä. Pää-
laelle taputtaminen ei tunnu kenen-
kään mielestä hauskalta. 
 Saatat huomata, miten koiran 
korvat alkavat silittämisen aikana ve-
täytyä taakse ja sen suupielet vetäy-
tyvät ystävälliseen virnistykseen. Jos 
koira istahtaa tai jopa kääntää sinulle 
selkänsä, sinut on hyväksytty täydel-
lisesti. Koiran mielestä sen ei tarvitse 
enää vahtia, vaan se voi keskittyä 
nauttimaan ihmisen kosketuksesta. 

 
Anna tassua koiralle

Kun saat luvan lähestyä koiraa, ojen-
na sille kätesi. Koiraa kätellään omaa 
tassua ojentamalla: käsi ojennetaan 
koiraa kohti 20 cm päähän kuonosta 
käden selkä ylöspäin ja koira päät-
tää, vastaako se tulemalla luokse tai 
vetäytymällä. Jos koira vetäytyy pois, 
tilanne ei ole siitä mukava ja se ei 
halua tulla silitetyksi. Silloin kannat-
taa etsiä joku toinen koira silitettä-
väksi, niitä riittää!
 Kun koira rauhassa nuuhkai-
see kättä ja saa todeta kädenomis-
tajan hyväksi tyypiksi, voit edetä 
silittämiseen.
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Kivoja hetKiä Koirien parissa!

Monet tutkimukset vahvistavat, että lapsille on iloa ja hyötyä koirien kanssa vietetystä ajasta. Lapset oppivat 
muun muassa ottamaan toisten tunteita huomioon koiran ilmeitä ja eleitä lukiessaan. Koiran koskettaminen 
tuottaa mielihyvää ihmiselle ja lapsen ja koiran välille syntyy molemminpuolinen ystävyys hyvinkin nopeasti. 

Voisiko lapsen ja koiran kohtaamistilannetta ohjata hallituksi ja turvalliseksi?
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Lapsilla ja koirilla on paljon yhteistä. Kun lapsi ja koira näkevät toisensa ulkona, 
useimmiten molemmat ryntäävät toisiaan kohti innosta hihkuen ja pomppien. 
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