
KUTSIKAS JA PUHTUSE HOIDMINE

Üks asi, mis tekitab muret enamikule uutele kutsikaomanikele, on see, kuidas nad võimalikult 
kiiresti saaksid õpetada kutsikale puhtuse hoidmist. Väikesed kutsikad on nagu väikesed lapsed, kes 
ei suuda oma põit kontrollida. Lastele pannakse mähkmed alla, aga kutsikas tuleb välja viia. Kui 
meie kutsikat piisavalt sageli välja ei vii, teeb ta oma asja tuppa. Alguses teeb kutsikas oma asja 
sinna, kus ta juhuslikult juhtub olema. Hiljem otsib ta pehmet alust (näiteks vaibad, diivanid, voodid 
jne.), kuhu oma asja teha. Ajaga hakkab ta tegema oma asja natuke kaugemale (nurgad, esikud jne.) 
Teatud aja möödudes, mis varieerub väga olenevalt kutsikast, teeb ta oma asja ainult õue ja on 
õppinud puhtust hoidma.

On täiesti loomulik asi, et koer hakkab teatud aja möödudes puhtust hoidma. Koertele ei meeldi 
oma asja teha sinna, kus nad muidu viibivad. See tähendab, et meie võime natuke maha rahuneda. 
Meie ülesandeks ei ole õpetada kutsikale puhtuse hoidmist, aga saame teda aidata nii, et see 
toimuks võimalikult kiiresti.

KUIDAS KUTSIKAT AIDATA

Siin mõned nõuanded selle kohta, kuidas aidata kutsikat, nii et ta võimalikult kiiresti hakkaks oma 
asja õue tegema. Samas peame teadma, et puhtuse hoidma õppimise aeg on väga erinev ja see 
oleneb täiesti kutsikast. 

1. Kutsikat tuleb viia õue sageli. Alguses iga poole tunni tagant. Pikenda aega vähehaaval ja 
varsti avastad, kui sageli pead kutsikat õue viima. Õnnetusi juhtub ikka, ja ole sellepärast 
valmis ka põrandat pesema.

2. Vii kutsikas välja alati, kui ta on maganud ja ärkab. 
3. Vii kutsikas välja alati peale sööki.
4. Vii kutsikas välja alati siis, kui ta natukest aega on mänginud.
5. Vii kutsikas välja, kui ta hakkab nuuskima ja ringis enda ümber käima.
6. Mida väiksem ala kutsikal on liikumiseks, seda kiiremini ta õpib puhtust hoidma. Põhjus on 

selles, et kutsikas alguses tõmbub eemale sellistesse paikadesse, kus ta harva viibib välja 
arvatud siis, kui ta peab oma asjal käima. Kui neid paikasid ei ole, läheb puhtuse hoidmise 
õppimine tavaliselt kiiremini. Kutsikas hakkab ka kiiremini märku andma, kui ta peab oma 
asjal käima. Sellepärast on hea mõte teatud ruumid või piirkonnad kodus füüsiliselt ära 
piirata, nii et kutsikal oleks väiksem "territoorium" kus ta saab ennast liigutada. 

Kui viid kutsikat õue, juhtub sageli, et ta õues ikkagi oma asja ei tee. Siis tuled temaga tuppa ja ta 
teeb oma asja hoopis tuppa. Siis peame küsima, milles on põhjus? Miks kutsikas teeb oma asja 
hoopis tuppa ja mitte õue? Siin on mõned võimalikud põhjused:

1. Kutsikas ei tunne end õues turvaliselt või ta kardab. Kui kutsikas on ärevil või kardab, on tal 
raske oma asjal käia. Siis tuleb ta tuppa, kus ta tunneb end turvaliselt, ja siis teeb ta oma 
asja.

2. Õues on nii tore, et kutsikas unustab oma asjal käia.
3. Kutsikas ei suuda õues lõõgastuda. On nii palju uusi lõhnasid ja uusi asju, mida on vaja 

uurida, ja ta unustab ennast ära.

Kui viid kutsika õue oma asja tegema, on tähtis võtta ta kaasa sellisesse kohta, kus ta tunneb end 
turvaliselt. Sina ise pead olema rahulik ja igav. Kui kutsikas rahuneb maha, siis käib ta oma asjal 
kui tal on selleks vajadus. Ole kannatlik ja ära heida meelt kui kutsikas teeb oma asja hoopis tuppa, 
kui tuled temaga sisse. Kõik koerad, keda viiakse õue piisavalt sageli, õpivad puhtust hoidma. 



Kui kutikas on oma asja teinud õue, võid anda talle väikese maiuse ja teda kiita. Mitte kunagi ei tohi 
kutsikat sõimata või tema peale pahadada, kui ta teeb oma asja sisse. See ainult pikendab puhtuse 
hoidmise õppimist. Kui kutsikaga pahandatakse, kui ta teeb oma asja sisse, siis hakkab ta oma asjal 
käima "salaja" – näiteks diivani taga või laua all. Kui sina pahandad kutsikaga, kui ta teeb oma asja 
vales kohas, siis ei julge ta oma asjal käia siis, kui sina oled temaga koos. Ära sellepärast kunagi 
ehmata kutsikat või sõima teda, kui ta oma asja teeb vales kohas. 

KOKKUVÕTE

Kõik kutsikad õpivad puhtust hoidma kui neid viiakse õue piisavalt sageli. Kõik on erinevad ja 
puhtuse hoidmise õppimiseks kuluv aeg on individuaalne. Väga oluline on ka see, et sina kui 
kutsika omanik tekitad kutsikale turvatunde kui ta on õues. 

Koera loomuse sees on soov puhtust hoida. Sinu kui omaniku ülesandeks on teda aidata nii, et ta 
õpiks seda tegema võimalikult kiiresti.
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