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Kirjoitettu 2017. Julkaistu useissa rotualan lehdissä Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa.
Enkku työkoirana

Maatilojen työkoirina on totuttu näkemään paimenkoiria, bordercollieita ja kelpieitä,
jotka ihastuttavat taidoillaan ja työmotivaatiollaan. Englanninkääpiöterrieri tunnetaan toki
jyrsijäntorjuntataidoistaan, mutta millaisiin muihin työtehtäviin enkku taipuu maatilalla?
Minkä enkku häviää koossa ja vaistoissa, se korvaa nokkeluudella, sitkeydellä ja terrierin
loputtomalla mielenkiinnolla. Seuraavaksi kurkistamme englanninkääpiöterrieri Tiukun
työpäivään maatilalla.
Alkusykäyksen koiran hankinnalle antoivat rotat. Meillä on Kangasalla noin hehtaarin
suuruinen pientila, jolla aloitimme pari vuotta sitten kanien kasvatuksen. Rotat saapuivat
tyhjillään olleen navettarakennuksen uumeniin noin vuosi muuttomme jälkeen. Rotta on
kanitilalla pahin peto, joka tappaa kaninpentuja mielellään, ja saattaapa se saada hengiltä
isonkin pupun. Kissaa emme voineet tontille ottaa, sillä aivan talon vierestä kulkee tie, ja
kissanpitävä aitaaminen olisi ollut mahdotonta. Loukkuihin rotat eivät menneet, ja
rotanmyrkky puolestaan oli riski mahdollisesti karanneille kaneille. Näin ollen päädyimme
rottakoiran hankintaan, sillä elämäntilanne oli muutoinkin koiralle otollinen.

Rotua valitessamme punnitsimme koiran luonnetta kaikkein eniten. Jackrussellinterrieri
on kuuluisa loistavista metsästystaidoistaan, mutta epäilimme sen olevan sitä myöten riski
myös kaneille voimakkaiden metsästysvaistojensa vuoksi. Enkussa meitä viehätti luonteen
lisäksi ulkonäkö, ja lyhytkarvainen koira on maaseudulla todella paljon helppohoitoisempi
kuin pitkäkarvainen. Älykäs, energinen ja lojaali luonne kuulosti ihanteelliselta, ja juuri
rotukuvauksen kaltaisen koiran saimmekin kotiimme.

Vuonna 2014 englanninkääpiöterrieri Tiuku saapui taloon, ja karkotti rotat pariksi
vuodeksi pelkällä läsnäolollaan. Vaaraa ei luppakorvaisesta pehmoisesta pennusta olisi rotille
vielä silloin ollut, mutta pelkkä pissanhaju riitti karkottamaan isommat jyrsijät. Koira
totutettiin kaneihin pienestä asti, ja se oppi nopeasti, ettei kanista saa koskaan ottaa kiinni.
Koiraa voi pitää huoletta samassa karsinassa jopa ympäriinsä sinkoilevien pikkupentujen
kanssa, sillä se on erittäin varovainen niiden suhteen. Tiuku on terrieriksi hyvin pehmeä ja
miellyttämishaluinen, ja sen työmotivaatio on loputon. Pahinta mitä koira tietää, on joutua
jäämään sisälle kun omistajat lähtevät pihalle touhuamaan.

Eräänä päivänä seurasin nuoren koiran ja pienen kanaparvemme kohtaamista pihamaalla.
Tiuku kiersi kanojen ympäri ja keräsi ne kasaan, käyttäytyi rauhallisesti mutta erittäin
kiinnostuneesti, ja lähti painostamaan lintuja takaisin kanalalle päin. Tuo koirahan paimentaa,
ajattelin, ja päätin kokeilla miten hyvin sen saisi opetettua tehtävään.
Enkku ei osaa luonnostaan paimenkoiran perustaitoja, hakukaaria ja ajamista, mutta se
on nopea oppimaan ja erittäin kiinnostunut liikkuvista eläimistä. Kun koira oli opetettu
käskystä odottamaan, poistumaan lintujen luota ja lähestymään lintuja, se sai jo paljon aikaan
arjessa. Se oppi nopeasti myös palauttamaan osoitetun linnun takaisin muun parven luo.
Viime kesänä Tiuku jo kuljetti neljän hanhen lauman tontin halki kesälaitumelle, ohjasi

ankkoja porteista ja keräsi kanoja takaisin kanalaan yöksi. Se osaa toimia rauhallisesti, mutta
kannustettaessa siitä löytyy terävyyttä, jolloin pullikoiva lintu saa osakseen hypyn ja haukun.
Edelleenkään Tiuku ei koskaan ota eläimestä kiinni. Pahasisuisimmat kanat antavat kyllä
joskus kyytiä pienelle koiralle, mutta nopea enkku ehtii väistää jokaista nokkaisua.

Etsintätehtävissä Tiuku on osoittanut erinomaisuutensa. Kanarouva Juoni aiheutti kesällä
päänvaivaa tekemällä salapesiä hyviin piilopaikkoihin ja hautomalla niissä jälkikasvua ilman
lupaa. Ovela lintu livahti minulta monta kertaa näköpiiristä ja katosi pusikkoon, eikä
ruskeankirjavaa paikallaan hautovaa kanaa ollut mahdollista löytää ilman koiran tarkkaa
nenää. Kun illalla orrelta puuttui kana, pyysin koiraa etsimään ja innosta puhkuen Tiuku
juoksi rinteet ja pensaikot läpi kunnes osoitti kuonolla ja heilutti häntäänsä. Näin Juoni-rouva
saatiin palautettua takaisin kanalaan yöksi. Salahautojan lisäksi Tiuku etsi verannan alle yöksi
nukahtaneen kanan, eikä karanneen kanin paikantaminen kestä koiralta montaakaan hetkeä.
Yleensä Tiuku onkin ensimmäinen joka hoksaa, että tiluksilla liikkuu karkulaisia.

Kanien määrä tilallamme on vuosi vuodelta kasvanut ja kanien kanssa koira on ehdoton
apu. Kani on mestari karkaamaan, ja aina välillä hyvistä tarhoista huolimatta pitkäkorvia
loikkii tontilla. Koira kiinnittää kanin huomion niin hyvin, että saan usein poimittua
karkulaisen talteen helposti sen tuijottaessa uhmakkaana koiraa. Jos kyseessä on
vauhdikkaampi eläin, Tiuku paimentaa sen esimerkiksi aitaukseen tai navetalle, josta eläin on
helppo ottaa kiinni. Koira on myös oppinut pysäyttämään pakenevan kanin juoksemalla sen
nenän eteen. Sellaista koloa ei olekaan, mistä koira ei piiloutunutta kania löytäisi pyydettäessä.
Myös navetalla jaloitteluvuorossa olevat kanit Tiuku palauttaa karsinaansa jaloitteluvuoron
päättyessä. Jos lähestyminen ei riitä, Tiuku antaa pupulle vauhtia kuonon tökkäyksellä.
Ruokinta-aikaan voin laittaa koiran karsinan ovelle vahdiksi pitämään uteliaat pitkäkorvat
tarhan puolella. Isompia karsinoita kuivittaessani pyydän koiran pitämään asukkaat yhdessä
nurkassa pois kuivikkeen tieltä. Tiuku tietää missä tarhoissa kanit asuvat, ja mikäli joku kani
löytyy muualta, on hälytyksen aika. Jaloittelutarhassa juoksevasta pupusta ilmoitetaan myös
heti, ja vasta rauhoittelun jälkeen koira suostuu uskomaan että ne ovat siellä ihan luvan
kanssa.
Tiuku tekee siis aivan samoja työtehtäviä pienkarjan kanssa kuin paimenkoirat
suurempien eläinten kanssa. Pienestä koostaan johtuen Tiuku mahtuu ahtaisiin rakosiin ja
kanien häkkeihin vaivatta. Kotieläinten hallinnassa koiralla on aivan eri painoarvo kuin
ruokkijalla itsellään. Jos minä menen hätistämään kanoja tarhasta sisälle, ne sanovat kot kot,
ja juoksevat kaikki eri suuntiin ilman pienintäkään aikomusta edetä ohjattuun suuntaan.
Mutta kun tarhaan ilmestyy koira, muuttuu ääni kellossa, ja linnut marssivat joukolla sisälle.
Tämä helpottaa arkea uskomattoman paljon.
Myös rodun alkuperäiset työtehtävät jyrsijätorjunnan parissa sujuvat Tiukulta loistavasti.
Myyrät ja hiiret napataan jo tottuneesti, ja suuretkin rotat pääsevät hengestään nopeasti
terrierin hampaissa. Tässä työssä luotettavuus on tärkeää. Koira osaa tappaa kanitarhaan
päässeen rotan kiinnittämättä mitään huomiota ympärillä juoksenteleviin pieniin
kaninpoikasiin. Myöskään räksänpoikaset eivät ole turvassa terrieriltä, mutta kanatipuihin
koira ei koske. Tiivistä vahtimista pihalla kirmailevat tiput sen sijaan tarvitsevat, ne kun
sinkoilevat aivan arvaamattomasti ympäriinsä. Tietysti Tiuku hoitaa myös joka koiran
vartiointitehtävät, ja ilmoittaa aina pihalle saapuneista vieraista, erityisesti naapurien
karanneista koirista.

Näitä moninaisia työtehtäviä Tiuku ei ole osannut luonnostaan, vaan niitä on harjoiteltu
osana maatilan arkea, aina tilanteiden sattuessa kohdalle. Namipalkka uppoaa koiraan aina,
mutta pelkillä kehuillakin koira oppii eläinten käsittelyä nopeasti. Töihin osallistuminen on jo
sinällään palkinto koiralle, ja etenkin karanneen eläimen löytäminen on Tiukun mielestä niin
mahtavaa, ettei se aina edes kiinnostu tarjotuista herkuista. Paimennustehtävissä käytämme
pääasiassa kehuja, jotta työnteko ei katkea eivätkä namit vie huomiota eläimistä. Liiallista
intoa rajoitetaan kiellolla, ja koira osaa myös käskyn 'kauniisti' kun on aika rauhoittua ja
hidastaa, ja toimia varovasti pienimpien eläinten kanssa. Kanin ohittamista ja pysäyttämistä
olemme harjoitelleet rauhallisten pupujen kanssa myös sisätiloissa. Enkku on todella nopea
oppimaan ja kekseliäs omistaja voi hyödyntää innokasta apulaista monissa askareissa.

Maatilan moninaisten työtehtävien lomassa Tiuku nauttii aika tavallisesta koiranelämästä.
Se käy metsälenkeillä, joskus ratsastavan omistajan kanssa, nukkuu omistajien vieressä
peiton alla ja raatelee leluja sohvalla. Sadepäivinä puramme energiaa tekemällä temppuja ja
tehtäviä, ja myös agilityn ja rally-tokon perusteet ovat meille tutut. Koiratanssissa Tiuku on
osoittautunut erinomaiseksi, ja tässä lajissa olemmekin hiljalleen aloittaneet kisauran.

Tiuku siirtää hanhia kesälaitumelle.

Tiuku on koonnut ankat tiiviiksi laumaksi.

Kanatipuja Tiuku järjestelee rauhallisesti.

Kaninlantakottareista löytyvät parhaat herkut.

Ei niin suurta rottaa etteikö enkku saa sitä hengiltä.

Tiuku on paimentanut karanneen kanin nurkkaan, josta se on helppo saada kiinni.

