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“Asiasta ja asian vierestä”

Navetasta näyttelyyn
Seppälän kyyttöjen karjakoiraksi kouluttautuva Puuma
ehtii välillä myös misseilemään
Karjakoira Puuma ravaa ja
seuraa silmä tarkkana, että kyytöt pysyvät reilusti omalla puolellaan pihatossa, jotta karjamestari Arto Mäkeläinen saa
rauhassa jakaa rehua pöytään.
Kenenkään pää ei saa tulla
ennen aikojaan pöydälle, jotta
karjamestarilla on tilaa tehdä
työtään.
Puuma on vasta 11 kuukauden ikäinen, mutta työ sujuu jo
mallikkaasti. Välillä jopa vähän
liiankin innokkaasti.
”Rauhassa”, toppuuttelee
Puuman kouluttaja, Seppälä
koirakeskuksen eläintenhoitaja
Julia Hotakainen edestakaisin
käytävällä ravaavaa Puumaa.
Puuma eli viralliselta nimeltään
Karjakorven Penelope edustaa
Suomen oloissa harvinaisempaa sao miguleinfila -koirarotua, jota myös azorien karjakoiraksi kutsutaan. Rodun kotimaa on Portugali.
Puuma hankittiin Kainuun
ammattiopiston Seppälän koulutilalle viime keväänä nimenomaan apulaiseksi navettaan.
”Aikaisemmin navetassa oli
australiankelpie, mutta sitten
kun karja vaihtui, koiran taidot
ja henkinen kapasiteetti eivät
enää riittäneet”, Puuman kouluttajaksi ryhtynyt Julia Hotakainen kertoo.

Puuma on opetellut yhteistyötä kyyttöjen kanssa ihan pennusta pitäen, aluksi pienemmillä vasikoilla.

tytti, oli sao miguelinfilan suhteellisen voimakas vartiointitaipumus.
”Puuman sosiaalistamiseen
pentuaikana on kuitenkin pa-

nostettu paljon. Neljän kuukauden iästä lähtien se on asunut
käytännössä kokonaan täällä
koirakeskuksella, missä se tapaa
paljon ihmisiä ja koiria. Puuma

on oppinut, että hyvin monet
eri ihmiset voivat käsitellä sitä”,
Hotakainen sanoo.
Puuman pääasiallisena työtehtävänä Seppälässä tulee olemaan kyyttöjen siirtely paikasta toiseen ja paikalla pitäminen
erityisesti sisätiloissa.
”Puuma siirtää karjaa pihatosta lypsyaseman kokoomatilaan sekä tarvittaessa lypsyasemalle. Kyytöt kun ovat aika
omapäisiä ja tahtovat jumittaa
haluamaansa paikkaan. Erityisesti tässä asiassa osaavasta
karjakoirasta on karjanhoitajille
tuntuva apu”, Julia selvittää.
Pelkäksi kotikoiraksi sao miguelinfilasta ei ole.
Rodun tuntevat kasvattajat
myyvätkin pentuja ainoastaan
työkoiriksi.
Ensi lauantaina Puuma osallistuu myös Kajaanin Pallohallissa pidettävään kansainväliseen
kaikkien rotujen koiranäytte-

”Puuma on oppinut,
että hyvin monet
eri ihmiset voivat
käsitellä sitä.”
Uutta karjakoiraa hankittaessa Seppälässä mietittiin aluksi
tuttuja paimenkoirarotuja, kuten kelpietä ja bordercollieta,
mutta sitten koirakeskuksen
kouluttaja Teija Viljanmaa sai
kuulla vallan toisentyyppisestä
paimenesta.
”Lisäksi kuulimme, että Sotkamossa asuu sao miguelinfila
-kasvattaja, ja niin lähdimme
Teijan kanssa Satu Huuskon
tilalle katsomaan, kuinka filat
käytännössä työskentelevät.”
Ainoa asia, mikä koirakeskuksen väkeä etukäteen mieti-

Puuma varmistaa, että karjamestari Arto Mäkeläinen saa rauhassa jakaa rehua pöytään.
Oikealla Puuman kouluttaja Julia Hotakainen.

lyyn. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan ensimmäinen ”misseilykerta” Puumalle, sillä joulukuussa se osallistui myös kahteen voittajanäyttelyyn Helsingissä sekä Pohjoismaiden voittajanäyttelyyn Tukholmassa.
”Toisena päivänä Helsingissä
Puumasta tuli vuoden 2011 juniorivoittaja ja voittaja. Helsingin voittajanäyttelyssä saatiin
eh ja Tukholmassa pelkästään
eri”, Juulia kertoo.
Tulevaisuudessa näyttelyt
saattavat kuitenkin jäädä Puuman osalta vähemmälle, sillä
kokopäivätoimisena karjakoirana aika ei ehkä riitä ainakaan
pitkiin matkustamisiin.
Lauantaina Tamminäyttelyssä Puuman voi tavata näyttelykehän lisäksi myös Kainuun
ammattiopiston / Seppälän
luonnonvara-alan esittelypisteessä.
Minna Tikkanen

