
KUTSIKA SOTSIALISEERIMINE

Kutsika harjutamist uute inimeste ja olukordadega kutsutakse kutsika sotsialiseerimiseks. Kutsika 
elu kõige tähtsaim periood on tema 3 – 12 elunädal. Nüüd peab kutsikas tundma õppima, kes on 
tema perekond, milline on ümbritsev maailm, mis on ohtlik ja mis ei ole. Kutsikas peab õppima läbi 
käima teiste koerte ja erinevate inimestega. Kõigepealt oma ema ja õdede / vendadega ning 
kasvataja perekonnaliikmetega. Aga pärast ka teiste koerte ja inimestega. Kutsikas peab ka harjuma 
selle keskkonnaga, kus tema elama hakkab. Ta peab saama kuulda tolmuimeja heli (alguses 
kaugemalt ja vähehaaval lähemalt), ta peab harjuma meestega, kes käivad mütsiga ja lastega, kes 
jooksevad. Ta peab harjuma liikluse helidega ja sellega, et jalgratturite taga ei pea jooksma vaid et 
nad kuuluvad loomuliku osana elu juurde. 

SOTSIALISEERIMINE ALGAB KASVATAJA JUURES

Meie kenneli eesmärgiks on see, et kutsika ostjad saaksid koera, kellel on head eeldused areneda 
stabiilseteks perelemmikuteks. Sellepärast meie kennelis harjutatakse kutsikaid vähehaaval erinevas 
vanuses laste ning täiskasvanutega. Sotsialiseerimisperiood algab umbes 3 nädala vanuselt, ja 
kutsikas antakse üle 7 nädalaselt. Sellepärast oleme teadlikud oma vastutusest selle suhtes, et 
sotsialiseerimist tuleb alustada juba enne kutsika üleandmist. Paneme rõhku sellele, et kutsikad 
saaksid positiivse kogemuse erinevas vanuses ja erinevast soost inimestega. Tutvustame ka 
kutsikatele erinevaid hääli ja tegevusi, mis kuuluvad elu juurde. Aga kui kutsikas siis kolib uute 
kodusse – umbes 7 nädala vanuses – on väga oluline, et ka uued omanikud harjutaksid kutsikat 
erinevate inimeste ja olukordadega enne kui kutsikas saab 4 kuuseks. Kui seda sotsialiseerimist ei 
toimu, võib juhtuda, et koeral on hiljem raskusi võõraste inimestega kohanemisega. See tähendab 
seda, et sotsialiseerimise periood on väga lühike. Põhjus selleks, et need nädalad kutsika elus on 
niivõrd otsustava tähendusega, on selles, et enne kui kutsikas saab umbes 5 nädalaseks ei oska ta 
mingit hirmu tunda. Uudishimulikkus jällegi on väga suur, mille tõttu selles eluperioodis – kui 
uudishimulikkus on suurem kui hirm uute asjade suhtes – kohaneb kutsikas väga kergelt uute asjade 
ja uute inimestega. Selles eluperioodis kohtab kutsikas uusi olukordi ja inimesi uudishimuga ja ilma 
hirmu tundmata. Alates 5. elunädalast hakkab kutsikas vähehaaval ka hirmu tundma uute asjade 
suhtes, ja sotsialiseerimisperioodi lõpus (u. 12 nädalaselt) on hirm uute asjade ja olukordade ees 
suurem kui uudishimu. Siin ongi põhjus selleks, et sotsialiseerimisperiood on niivõrd tähtis selleks, 
et kutsikast kasvaks täiskasvanud koer, kes oleks stabiilne ja saaks hästi hakkama erinevates 
olukordades ja oskaks läbi käia erinevate koerte ja inimestega. 

Kutsika hea sotsialiseerimine vanuses 3 – 12 nädalat paneb aluse heale ja hästi toimivale kooselule 
tulevikus.

KUTSIKAS TULEB KOJU

Kui tulete koju uue kutsikaga, on väga oluline, et kutsikas kõigepealt saaks tutvuda oma uue koduga 
ja tunda end turvaliselt. Esimestel päevadel olete koos kutsikaga sees ja võibolla ka oma aias või 
kodu lähedal pargis. Oluline on meeles pidada, et kutsikas ei tohi saada liiga palju uusi elamusi 
korraga. Kui näiteks võtate kutsika kaasa oma aeda või parki koju lähedal, peaks temale tutvustama 
alguses väikest piirkonda ja vähehaaval suurendama seda ala, kus kutsikaga koos liigute. Kui 
kutsikat eksponeeritakse liiga paljudele uutele asjadele korraga, võib juhtuda, et ta hakkab tundma 
end ebakindlalt ja siis võtab asjadega harjumine rohkem aega. 

Millega siis tuleb kutsikat harjutada? Üldiselt võib öelda, et kutsikat peaks harjutama kõigega, 
millega ta täiskasvanuna kokku puutub. Võibolla tasuks juba enne kutsika koju toomist teha loetelu 
nendest asjadest, mida kutsikale tutvustada soovite:

– kutsika uus kodu
– külalised
– koju ümbrus
– vähehaaval piirkonnad kodust natuke kaugemal



– pargid või matkarajad kodu läheduses
– erinevas vanuses ja erineva suurusega inimesed
– lapsed erinevas vanuses
– mütsiga lapsed ja täiskasvanud
– jalgratturid (hoia kutsikat süles ja vaata koos temaga jalgrattureid, et ei tekiks tagajooksmise 

kommet)
– teised koerad (suured ja väikesed, noored ja vanad jne.) Aga kindlasti enne kindlustada, et 

teised koerad on sõbralikud, et kutsikas saaks positiivse kogemuse, muidu hakkab ta teisi 
koeri hoopis kartma. 

– teised loomad (näiteks kassid)
– liiklus
– prügiauto
– tolmuimeja (las koer läheb ise nii lähedale või kaugele kui ta tahab, sundida ei tohi)
– autosõit, rongisõit, trammisõit, bussisõit, paadisõit (veel midagi?)
– jne. 

Soovitame kõigil uutel kutsikaomanikel läbi mõelda tegevused kutsikaga esimeste nädalate jooksul 
peale koju tulekut. Võimalusel tasub selleks ajaks lausa puhkust võtta selleks, et oleks piisavalt aega 
uue pereliikmega tegeleda. Panus kutsika uute olukordade, erinevate inimeste ja koertaga 
harjutamisega enne kutsika 4 kuuseks saamist on väga oluline selleks, et saaksite rõõmu tunda 
stabiilse ja hea perekoera üle tulevikus. 
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