
	  
	  
JUULIA SALONEN, Hausjärven yläaste, 9D 
 
Rakas koirani Sulo 
 
Omistan yhden kääpiövillakoiran, Sulo nimeltään. Sulo on musta puudeliuros, kolmen 
vanha. Nuori, leikkisä koira, joka syö raakaruokaa, eli BARF-ruokaa. Sulosta aivan 
näkee, että se nauttii BARF:n syömisestä. Sulo voi paremmin ja jaksaa touhuta, mutta 
pelkillä nappuloilla se ei saisi tärkeitä vitamiineja. Raakaruoassa on kasvissosetta, 
raejuustoa, Oscar-koiranlihapullia. Välillä Sulollakin on kuitenkin herkkupäivä ja silloin 
syödään Caesar-ruokia. Sulo saa siis ruoan aamuin ja illoin ja koko ajan on vettä ja luita 
tarjolla. Vesi pitää tietenkin vaihtaa joka päivä! 
 
Sulon lenkit ulkona vaihtelevat, mutta yleensä aamulla käydään pieni ulkoilu ja tehdään 
tarpeet. Koulun jälkeen iltapäivällä käydään kunnon pitkä lenkki. Joskus myös käydään 
metsälenkillä, jolloin Sulo saa temmeltää vapaana ja siitä Sulo nauttii. Illemmalla 
käydään pitkä iltalenkki ja vielä kello 20-21 aikaan viimeinen pieni ulkoilutus. 
 
Villakoirat ovat trimmattava rotu. Trimmaaminen ei kuitenkaan kuulu Sulon 
lempipuuhiin. Villakoirat on vain pakko trimmata, muuten turkki kasvaa liian pitkäksi ja 
siinä on epämiellyttävä olla. Trimmaamiseen menee aikaa noin neljä tuntia. Tassut, 
kuono, korvat, silmät, keskivartalo, kynnet, maha ja häntä pitää huolellisesti puhdistaa 
ja trimmata, joten kyllä siinä aikaa menee. 
 
Villakoirat pitäisi myös pestä kerran viikossa tai kahdessa. Sulolle on koirien shampoo ja 
hoitoaine. Aluksi huuhdellaan ja laitetaan shampoo, hierotaan turkkia ja pestään pois. 
Hoitoaine laimennetaan veteen ja kaadetaan Sulon päälle. Loppuhuuhtelut ja 
pyyhkeeseen kuivaus. Lopuksi Sulo pitää kuivata koirien kuivaajalla. Pesukaan ei ole 
mitään mieluista puuhaa, mutta siihenkin ollaan totuttu. 
 
Tästä kuitenkin Sulo tykkää, nimittäin mökkeilystä! Vedessä saa temmeltää ja sen 
jälkeen aurinkoon lämmittelemään. Saa juosta vapaana, ilman fleksiä. Kesäisin olemme 
todella useasti mökillä ja siellä Sulo tapaa aina serkkujemme koiran, Teuvon. Teuvo on 
mudiuros ja vaikka mökillä temmeltää kaksi urosta, ei koskaan olla nähty 
urostappeluita. Kaikki sovussa! Sulo tykkää myös lämmitellä mökin saunassa ja samalla 
roiskii vettä sangosta. Sulo voisi jäädä miltein asumaan mökille, mutta talveksi on pakko 
tulla takaisin kotiin. 
 
Sulolta löytyy paljon leluja, jotkut niistä ovat edellisen koiramme, Amoksen vanhoja. 
Lelulaatikosta löytyy niin palloja kuin vetoleluja, pehmoleluista puhumattakaan. Sulo on 
kova poika kantelemaan leluja joka puolelle taloa, mutta ei ainakaan vielä osaa kerätä 
niitä takaisin. 



 
Edelliseltä koiraltamme jäi lelujen lisäksi paljon hihnoja: kaksi flexiä, kahdeksan ja 
kolmen metrin, nahkahihnoja, näyttelyhihnoja, pantoja ja erilaisia mantteleita ja 
villatakkeja. Sulolla nuo kaikki ovat nyt käytössä. 
 
Sulo on harrastanut näyttelyharjoitusta Hyvinkäällä. Siellä harjoiteltiin näyttelytilanteita 
ja liikkeitä. Omistajallakin on suuri merkitys, sillä täytyy tietää, minne koiran kanssa 
liikutaan. Myös tokoa, eli arkitottelevaisuutta olemme käyneet Oitissa 
Eläinsuojeluyhdistyksen pitämänä. Siellä oli kivaa ja Sulo oppi uusia juttuja. Viimeisellä 
kerralla tehtiin metsään makkarajälki ja se onnistui hyvin. Agilitya olemme myös 
harrastaneet Helsingissä. Siellä oli agilityn kaikki esteet ja niitä sai käydä kokeilemassa. 
Nyt olemme myös käyneet match show:ssa, eli leikkimielisissä näyttelyissä. Välillä 
olemme Sulon kanssa junior handler –kilpailussa sijoittuneet hyvinkin. Kisoista voi 
saada SIN tai PUN-nauhan. Punainen meinaa parempaa sijoitusta. 
 
Kyllä luulisin ja tiedänkin, että Sulo voi hyvin ja onkin hyvinvoiva eläin! Sulo on vielä 
pitkä ilo perheelle ja Sulollakin tulee olemaan monen monta kivaa ja hauskaa vuotta 
kanssamme. 


