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os viike tylinä
ry toida ömpärä
la ruovo ummuton
om eelto ohteena
nee yitty juratsa
sou ointi jolkala
aal kippe miilera
uin juspa nirukas
jup pölve oiskare
tös enkke eistalli
ont yrttä aksonttu
ark tyrppy teejaro
tään pohdat hoppilus
rois tarses kyttynen
pyrs ymmel eljakko
tulp kistaa muisala
ive silkaa äämetys
öli vyystö kolpatu
iko taarme vekaasi
vysy raitso mellikas
asto miisus juuvikko
etus täikky tormokko
eman kiirtyy syymyinen
imot marous horvehdus
jonu vyrski noittamo
törä korttaa jesennus
jeki sengaus hornustaa
rives veiraus syrkkelö
nepos etava joiksetin
sitaa pusema meispautus
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KOIRA

Koirat kuuluvat koiraeläinten heimoon. Niiden villejä sukulaisia ovat sudet, 
ketut ja kojootit. Tuhansia vuosia sitten osa susista kesyyntyi, ja niistä 
kehittyi pikku hiljaa koiria. Koiria on kasvatettu esimerkiksi paimentamiseen, 
vahtimiseen ja metsästykseen. Ne voivat toimia opaskoirina, suojelukoirina 
ja pelastuskoirina. Koiran kanssa voi myös harrastaa erilaisia asioita. Sitä 
voi kouluttaa tai viedä koiranäyttelyyn. Koiran kanssa voi myös metsästää, 
harrastaa vesipelastusta ja vaikka tanssia. Koira on älykäs eläin. Se oppii 
tulkitsemaan ihmisen eleitä. Myös ihmiset voivat oppia tulkitsemaan koiran 
viestintää.
     Koiran voi hankkia joko pentuna tai täysikasvuisena. Koiranpentu 
opetetaan ja koulutetaan itse alusta lähtien. Se tarvitsee paljon yhdessäoloa 
ja hoivaa. Jos haluaa ottaa aikuisen hylätyn koiran lemmikikseen, koiran 
voi saada löytöeläimille tarkoitetusta tarhasta.Koiraa hankittaessa on hyvä 
selvittää eri rotujen ominaisuuksia. Toiset rodut tarvitsevat enemmän 
hoitoa tai liikuntaa ja tekemistä kuin toiset. Jotkut koirarodut ovat kovia 
haukkumaan. Ennen koiran valitsemista onkin hyvä miettiä, millaisia toiveita 
itsellä on. 
     Koiraa hoidetaan, jotta se pysyisi hyväkuntoisena ja tyytyväisenä. Koiran 
turkki harjataan, jotta sen iho pysyisi kunnossa. Turkinhoitoon kuuluu pesu 
ja turkin pitäminen siistinä ja takuttomana. Koira on lihansyöjä. Siksi täytyy 
tarkistaa, että ruoka sisältää riittävästi lihaa. Koirille on olemassa useita 
erilaisia koiranruokia. Ravinnon perustana on usein kuivamuona, jota saa 
kaupasta. Kuivamuonan sekaan voi lisätä vettä, piimää, lihaa tai kanaa. 
Ruuan määrä riippuu siitä, kuinka paljon koira liikkuu ja kuinka vanha se on. 
Koiralle voi antaa myös luita syötäväksi. Niiden järsiminen puhdistaa samalla 
koirien hampaita. Kotona koiralle järjestetään rauhallinen paikka, jossa sitä   
ei häiritä. Siellä se voi nukkua rauhassa. Kun koiraa hoitaa huolellisesti, siitä 
saa uskollisen lemmikin ja kaverin.


