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Olen tanskalaisessa kennelissä työssäoppimassa. Työt alkavat klo 6-7, normaalisti 
seitsemältä, mutta jos koirat heräävät ennen sitä, mielelläni lasken ne ulos kun metelöivät 
ja en saa kuitenkaan nukuttua. Huoneeni ovi johtaa suoraan talon kennelosastoon, lisäksi 
on erillinen kennelrakennus, jossa on myös koiruuksia. Itse asuintiloissa asustaa myös 
noin viitisen koiraa ja tällä hetkellä 5-viikkoinen basset-pentue.  
 
Tehtäviini kuulu tarhojen pesua, peruspesua, koirien ruokintaa jne. Omistaja on aina 
aamuisin mukana ruokkimassa koiria, koska se on sellainen show, kun jokainen ruokitaan 
yksilöllisesti, niin häkittäminen jne. pitää opetella, jotta jokainen saa oman ruokarauhan. 
Alun olen jo oppinut, mutta loppu koirissa menee sekaisin. Nyt heillä on 35 koiraa, plus 
vieraileva narttu ja pennut.  
 
Olen päässyt tekemään kaikkea ja arvokasta minulle on erityisesti se, että olen päässyt 
avustamaan astutuksissa, pienten pentujen hoidossa ja sain tehdä mm. madotukset niille, 
trimmailla erilaisia koiria (ts. laittamaan kuntoon eri luonteisia koiria, cavalier ja basset ovat 
rodut). Eläinlääkärille pääsin myös mukaan, jossa ultrattiin kaksi koiraa ja sain nähdä 
pentujen sydänten sykkeet.  
 
Olen teettämässä ensimmäistä omaa pentuetta syksyllä, joten tästä on ollut valtavasti 
hyötyä! Pääsen näkemään melkein koko pentukehityksen, pennut olivat neljäviikkoisia, 
kun tulin tänne ja lähtevät 8-viikkoisina kun lähden itse pois. Viikon kuluttua on laskettu 
aika yhdellä basset-nartulla ja odotan synnytyksessä avustusta ja mukana oloa innolla. 
Pentuja kerkeän nähdä kaksi ensimmäistä viikkoa, ennen kuin lähden. Toivottavasti kaikki 
sujuu hyvin.  
 
Aktiivista työntekoja joustavine taukoineen minulla on noin kahteen asti, josta sitten 
rytmitellään pientä tekemistä aina ilta yhdeksään kymmeneen asti. Silloin kennelin luukut 
käydään sulkemassa (koirat pääsevät suoraan sementtipohjaisille tarhoille ja osa suoraan 
isoon kokonaan aidattuun metsään) ja jakamassa iltanamit ja käytetään talon koirat ulkona 
isolla pihalla. Tuntuu, että sekin on hehtaareita - en haluisi olla leikkaamassa tätä 
nurmikkoa :DD. Koko vuorokaudeksi on kyllä tekemistä, jos vaan haluaa ja jaksaa tehdä, 
kukaan ei kiellä, muttei kukaan myöskään pakota tekemään enempää kuin tarpeellisen.  
 
Omistaja tekee ruokaa joka ilta kuudelta, viinejä myöten on kaikki aina laitettu. He ovat 
erittäin ystävällisiä, kuljettavat kaupunkeihin ja esittelivät paikkoja ja ovat varanneet mm. 
vuokra-auton kennelapulaisen käyttöön, kunhan maksan itse bensat.  
 
Ettei mene ihan hehkuttamiseksi, niin työvälineissä on jonkin verran parantamisen varaa. 
Uudet kuivaimet ja hankauspesimet olisivat tarpeelliset, roskasäkkejä olisi mielestäni 
tarpeen vaihtaa useammin, eikä aina tyhjentää ja uudelleen käyttää, lankamopista haluisin 
eroon... Kenneltilat on kaikki kaakeloitu ja samanlaiset "kusiurat" siellä on kuin navetassa, 
joten letkupesut ovat erittäin kätevästi suoritettavissa ja perusteellisesti tehdään kahdesti 
viikossa, muuten tarpeen mukaan.  
 



Kuntosali on 5 min kävelymatkan päässä, maksaa (100 kr) n. 13 euroa tältä ajalta ja sitä 
saa käyttää niin paljon kuin haluaa, ohjaaja antaa erikseen vielä laiteperehdytyksenkin 
tuohon hintaan. 
 
Tällä hetkellä kaikki on ihan mainiosti, joku lonkan/selän pikkulihas venähti huonosta 
työasennosta, mutta parantunee itsekseen. 


