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Ranskanbulldoggi pennun hoito- ja ruokintaohjeet 
Onnea rotuvalinnastasi, olet saanut lemmikiksesi iloisen ja reippaan seurakoiran! 
Seuraavat ohjeet on laadittu avuksesi taipaleellasi uutena ranskanbulldogin 
omistajana. 

Pennun saapuminen kotiin 

Koti rauhoitetaan pennun saapumiselle. On ensiarvoisen tärkeää, että pentu saa 
rauhassa tottua uuteen perheeseensä ja ympäristöönsä. Se on tottunut nukkumaan 
suurimman osan päivästä sisarustensa kanssa ja nyt se joutuu kokemaan paljon 
uutta: uudet ihmiset, äänet, koko uusi ympäristö. 

Ei vierailuja ensimmäisenä päivänä. Anna pennun rauhassa tutustua uuteen kotiinsa, 
hajuihin ja ääniin. Älä jätä pentua pitkiksi ajoiksi yksin, se ei ole tottunut siihen. Kun 
se väsyy, ohjaa se sille paikalle, joka tulee olemaan sen makuupaikka jatkossakin. 
Anna sen levätä rauhassa ja jos taloudessa on lapsia, opeta tämä myös heille. Seuraa 
lasten käyttäytymistä pennun kanssa ja opeta heille ettei pentua saa käsitellä 
kovakouraisesti. Pennun tapa purra pienillä hampaillaan sormia, varpaita yms. 
saattaa olla aluksi hauskaa ja naurattaa, mutta pian pennulle on jäänyt ikävä tapa, 
joka ei enää naurata ja sitten tavan karsiminen pois onkin jo hankalaa. Ohjaa siis 
alusta asti pennun puremisentarve sallittuihin asioihin. 

Pentu hakee turvaa ihmisestä, sitä samaa mitä se on kasvatuskodissaan saanut emoltaan, 
siksi se voi ulista nukkumaan käydessään ja haluaa läheisyyttä. Paras nukkumapaikka on 
jonkun perheenjäsenen läheisyydessä. Pennun peti voi olla esimerkiksi sängyn vieressä. 
Pentu kuulee, näkee ja haistaa ihmisen läheisyyden. Jos pentu on rauhaton, sitä voi 
rauhoittavasti silittää, jotta se tyyntyy. Kun pentu varttuu, sen voi totuttaa nukkumaan 
muualla, jos niin halutaan. Älä nosta pentua sänkyyn kertaakaan, jos et halua sen 
nukkuvan siellä aikuisena 

Pennun kehityskaudet: 

Vegetatiivinen kausi 0-3 viikon iässä 

Kausi jolloin pentu syö ja nukkuu. Emon läsnäolo on psyykkisesti pennuille tärkeää. Emo 
saa nuolemalla pennut ulostamaan ja pissaamaan, koska pennut eivät vielä itse osaa näitä 
toimintoja. 

Siirtymäkausi 2-3 viikon iässä 

Pennun silmät aukeavat noin 10–14 vuorokauden iässä, korvat parin viikon iässä. Se alkaa 
reagoida näkemäänsä ja kuulemaansa parin päivän kuluttua. Alkaa myös liikunnan 
harjoittelu. 

Leimautumiskausi eli sosiaalistumiskausi 3-7 viikon iässä 

Tämä kausi on koiran elämän ratkaisevin kausi, jolloin saadut kokemukset heijastuvat 
koko sen elämän ajan sen käyttäytymiseen. Pentu leimautuu emoonsa, ihmisiin, 
sisaruksiin. Se tottuu kaikkiin normaaleihin kodin ääniin, kun se kasvaa keskellä arjen 
hyörinää kasvattajan kodissa. Tässä iässä muovautuu olennaisin osa koiran tulevasta 
luonteesta ja käytöksestä, siksi pennun oikeanlainen käsittely ja kohtelu ovat tässä 
vaiheessa erityisen tärkeitä. 
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Nopean oppimisen kausi 7-16 viikon iässä 

Tässä iässä pentu on yleensä muuttanut uuteen kotiinsa. Se oppii ymmärtämään ihmisten 
puhetta, käskyjä ja eleitä. Pennulle tulisi puhua mahdollisimman paljon ja 
mahdollisimman selkeästi. Se oppii kiellot ja alistuu niitä noudattamaan. Tällä kaudella 
pennulle opetetaan hyvät tavat ja niiden opettamisen voi aloittaa heti, kun pentu on 
kotiutunut uuteen paikkaansa. Kauden päättyessä pennusta on kehittynyt enemmän tai 
vähemmän sosiaalinen, riippuen siitä kuinka hyvin sen koulutukseen on paneuduttu. 
Pennun on hyvä tottua muihin ihmisiin ja jos mahdollista johonkin tuttuun koiraan. 
Erilaisiin tautiriskeihin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti ja yritettävä etsiä sellaiset 
puhtaat ulkoilureitit, joissa ei käy muita koiria. 

Arvojärjestyksen ja lauman muotoutumiskausi 3-4 kk iässä 

Nimi kertoo parhaiten mitä kauden aikana kehityksessä tulee tapahtumaan. Jos pentu olisi 
edelleen yhdessä sisarustensa kanssa, niin tällä kaudella tapeltaisiin ja nokkimisjärjestys 
lauman sisällä tulisi vähitellen selväksi. Toisin sanoen dominoivat yksilöt ottaisivat 
määräysvallan. Ongelmia syntyy silloin, kun pentu ottaa kotona määräys vallan ja on 
kaiken huomion keskipisteenä. Unohdetaan, että pentu on koira ja pidetään sitä liikaa 
ihmisen kaltaisena. Tämä vaihe vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä sillä ranskanbulldoggi 
on kovapäinen ja tarvitsee määrätietoisen emännän ja isännän. Mikä on kerran kiellettyä 
on aina kiellettyä ja mikä on kerran sallittua on aina sallittua. Kaikkien perheenjäsenten 
tulee noudattaa samoja sääntöjä koiran kanssa. 

Laumanjärjestäytymiskausi 5-6 kk iässä 

Pennun kehityksessä on havaittavissa auktoriteetin tunnustamisen tarvetta. Pentu on 
aikaisempaa alistuvampi ja kaikki yhteistyö ihmisen ohjauksessa tuottaa sille mielihyvää. 
Tämä tarkoittaa kaikkea kuljeskelua erilaisissa ympäristöissä yhdessä pennun kanssa. On 
myös muistettava antaa pennun pakollisen koulutuksen ohessa myös itse oppia tuntemaan 
ympäristöään. Yhteiset lenkit, automatkat yms. olisi pennun opittava tässä iässä. Tämän 
kauden tulisi olla mahdollisimman aktiivista. 

Puberteettikausi 7kk-1vuosi 

Kausi on koiralle yhtä vaikea kuin omamme meille ihmisille. Pentu on oikukas ja 
tasapainoton. Esiintyy vastaanhangoittelua ja arkuutta asioissa, jotka aiemmin sujuivat 
kitkatta. Ne virheet, jotka pennun aikaisemmassa sosiaalistumisessa on tehty, tulevat nyt 
voimakkaasti esiin. Nyt on aika antaa ranskiksen rauhassa seestyä, toisaalta sen 
itsepäisyys ei ole hävinnyt mihinkään, joten muistathan kehittää edelleen sen luonnetta 
määrätietoisuudellasi. 

Tällä kaudella uros pentu saattaa alkaa ”merkkailla” huonekaluja, tämä tapa kannattaa 
karsia heti torumalla sitä, kun sen saa kiinni tapahtuma hetkellä. Myöhässä tullutta torua 
koira ei ymmärrä. 

Ruokinta 

Ruokinnasta on monia erilaisia mielipiteitä ja siksi kannattaa AINA noudattaa sitä 
ohjetta, jonka koirasi kasvattaja on sinulle pentua varten antanut luovuttaessaan 
pennun sinulle! 

Pentu syö luovutusiässä (8vk ikäisenä) neljä kertaa päivässä. Annokset jaetaan mieluiten 
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tasaisesti aamusta iltaan. Ruokahalun kannalta on hyvä pitää samat ruokinta-ajat, mitkä 
sopivat perheen arkirytmiin. Jos ruokakuppiin jää syömätöntä ruokaa, on se yleensä 
merkki siitä, että yksi ateria voidaan jättää pois. 3-4 kuukauden iässä ruokinta kertoja on 
kolme ja puolen vuoden iässä kaksi. Täysikasvuinen koira syö 1-2 kertaa päivässä. 

Pennun vaatima ruokamäärä on yksilöllistä. Pennun on saatava ruokaa riittävästi. Pentu 
saa mieluummin olla hieman pullea, kuin laiha. Päämääränä on terverakenteinen koira, 
siksi luusto ei saa joutua alttiiksi kovalle rasitukselle kasvuvaiheessa. Anna siis ruokaa 
riittävästi, mutta älä liikaa. Koira saa lihaksensa ja massan ajan kanssa, yleensä 1-3 
vuoden iässä. Ranskanbulldoggi kehittyy 3-vuotiaaksi saakka, osa vielä myöhemmin. 

Jos mahdollista jatka kotona samalla kuivamuonalla, jota pentu on saanut kasvattajan 
luona. Yksi syy pennun mahdollisiin mahavaivoihin voi olla äkkinäinen ruokavalion muutos. 
Myöhemmin voit neuvotella kasvattajan kanssa koirasi ruoan vaihtamisesta. 

Pennun yleisimpiin vaivoihin kuuluu ripuli. Se voi tulla olosuhteiden, ravinnon tai muista 
muutoksista. Suolistohäiriöihin kannattaa käyttää Tehobakt- nimistä valmistetta, jota saa 
apteekeista ja eläintarvikeliikkeistä tai jotain muuta lääkettä, jota pentusi kasvattaja 
sinulle suosittaa. Lisäksi on huolehdittava pennun nesteytyksestä, joten sille on annettava 
runsaasti juotavaa. Mikäli ripuli jatkuu useita päiviä, tai siihen liittyy jatkuvaa 
oksentelua, ota yhteys eläinlääkäriin. 

Teollinen, laadukas kuivaruoka sisältää kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet oikeissa 
suhteissa, joten pentu saa tarvitsemansa aineet, eikä kärsi puutostiloista, mutta ei 
myöskään liikasaannista, siksi niiden lisäksi ei tule antaa ylimääräisiä vitamiini 
valmisteita. Laadukasta kuivaruokaa voi ostaa lemmikkieläinliikkeistä ja eläinlääkäreiltä. 
Kuivamuonan annetaan liota noin 15–30 minuuttia lämpimässä vedessä kunnes se on 
pehmennyt. Myöhemmin hampaiden vaihduttua voidaan ateriat tarjota kuivanakin. 
Koiralla tulee aina olla saatavilla raikasta vettä. Lisäksi voit antaa pennulle raejuustoa, 
piimää, tai kermaviiliä. Kananmunan keltuaista pari kertaa viikossa. Öljyä on hyvä lisätä 
ruokaan, etenkin jos pennun iho on kuiva. Koirille on omat tasapainotetut öljyvalmisteet, 
kuten esim. Nutrolin, helokkiöljy, lohiöljy. 

Jos annat pennulle omatekoista koti ruokaa, sen on oltava muuta kuin perheeltä jääneitä 
tähteitä. Ihmisruoka sisältää usein mausteita, jotka eivät sovi koiralle, ei edes aikuiselle, 
saatikka pennulle. Siksi kotiruoka tarkoittaa koiralle varta vasten keitettyä tai uunissa 
hauduttamalla valmistettua ruokaa. Jos eläin syö AINOASTAAN kotiruokaa, vitamiinien ja 
hivenaineiden riittävän saannin voi varmistaa lisäravinteilla. Kalkkia sisältävien 
valmisteiden annostuksessa on syytä huomioida koiran ravinnostaan saama kalkki. A- ja D-
vitamiini ovat rasvaliukoisia ja varastoituvat elimistöön, siksi niiden suositusannoksia ei 
tule ylittää. Vesiliukoisten B-ryhmän vitamiinien yliannostuksessa ei ole eläimelle hyötyä. 
Kun pitää korkealaatuisen kuivamuonan koiran ruokavalion perustana ( noin 2/3 
päivittäisestä ruoka-annoksesta) ei pennulle tarvitse antaa lisävitamiineja. 

Jos pentu oikuttelee ruokansa kanssa, eikä syö ruokaansa otetaan kuppi pois ja tarjotaan 
sama ruoka seuraavalla aterialla. Älä opeta koiraa ronkeliksi

 
YRJÖLÄNPUURO (hyvä perusruoka koiralle) 
1/2 dl hirssiä  
1/2 dl tattaria  
1/2 dl kokojyväohrasuurimoita  
1/2 dl tummaa riisiä  
1/2 kg jauhelihaa, kanaa tai kalaa maun mukaan  
1/2 dl hylamaitojauhetta haluttaessa

 
Kaikki suurimot sekoitetaan ja liotetaan vedessä yön 
yli. Lisätään 2 litraa vettä, ja paistetaan 150 
asteisessa uunissa 2 tuntia. 1/2 tuntia ennen 
poisottoa lisätään kypsennetty liha. Puuroon voidaan 
lisätä raastettua porkkanaa, valkosipulia yms.  
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Koiralle sopimattomat ruoka-aineet 

Kissanruoka 
Maito (koira ei pysty pilkkomaan tehokkaasti maitosokeria), vähälaktoosiset tuotteet 
käyvät 
Sipuli (suurissa määrissä aiheuttaa anemiaa) 
Raa´at juurekset eivät sula koiran suolistossa 
Raaka kala sisältää tiaminaasia (tuhoaa B1-vitamiinia) ja voi aiheuttaa lapamatotartunnan 
Raaka kananmunan valkuainen sisältää avidiinia (tuhoaa biotiinia) 
Suklaa ei sovi koiralle, suuret määrät ovat hengenvaarallisia 
Xylitol aiheuttaa veren sokeripitoisuuden nopean laskun ja pahimmassa tapauksessa 
johtaa koiran kuolemaan 
Avokaado sisältää ainesosaa (engl. persin), mikä vahingoittaa sydänlihasta, koskee koko 
hedelmää 
Viinirypäleet ja rusinat: todettu aiheuttavan koirille munuaisvaurioita ja jopa kuolemaan 
johtaneita myrkytyksiä. Tutkimuksissa ei ole selvinnyt mikä ainesosa aiheuttaa ongelmia 

Välipalat 

Koira ei tarvitse välipaloja. Pureskeltavaksi voi kuitenkin antaa kuivia leivänkannikoita, 
porkkanoita, savustettuja luita. Pehmeät luut kuten kanan, sian tai lampaan luut ja 
sellaiset puruluut, jotka pehmenevät purtaessa, voivat juuttua koiran kurkkuun ja ovat 
näin ollen vaarallisia ja ehdottomasti kiellettyjä. Koiraa ei tule milloinkaan jättää yksin 
puruluunsa kanssa, seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Kaikille luut eivät sovi, osalle 
koirista ne voivat aiheuttaa ummetusta tai ripulia. 

Vesi 

Koiralla tulee olla aina raikasta vettä saatavilla. Kuumalla ilmalla on syytä vaihtaa vettä 
useamman kerran kuppiin päivän aikana. Kesällä nestetasapainon ylläpidossa ja 
viilentymisessä on apua myös kurkusta ja vesimelonista. Jos annat edellä mainittuja, 
aloita pienillä määrillä, kaikkien vatsa ei kestä kasviksia. Myös jääpaloja voi laittaa 
kippaan, jolloin vesi on viileää ja jääpalat antavat samalla aktiviteettia koiralle. 

Sisäsiisteys 

Ainoa tapa saada pentu oppimaan sisäsiistiksi on valvoa sen toimia. Pentu menee 
tarpeilleen melkein heti, kun se on syönyt, nukkunut tai leikkinyt. Huolehdi, että pentu 
tekee tarpeensa paperille tai valmistaudu viemään se heti ulos. Odota, kunnes se on 
tehnyt tarpeensa ja kehu sitä. Pissipaperit kannattaa laittaa ulko-oven lähistölle. Näin 
pentu oppii ajan mittaan yhdistämään pissihädän ja ulosmenemisen. Jos pentu erehtyy 
pissipaikasta, siivoa jäljet mahdollisimman eleettömästi ja huomioimatta koiraa. Kehu 
pentua, kun se tekee asiansa oikeaan paikkaan. Muista ettei sisäsiistiksi opita hetkessä, 
pentu oppii pidättämään vasta noin viiden kuukauden iässä ja tämäkin oppiminen on 
yksilökohtaista. 
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Ranskanbulldoggipennun ulkoinen hoito 

Hampaat 

Pennun hampaat vaihtuvat maitohampaista pysyviksi noin 4-6 kuukauden iässä ja 
viimeistään 7-8 kuukauden iässä pitäisi kaikkien hampaitten olla vaihtuneet. Jos uusi 
hammas tulee näkyviin ennen kuin vastaava maitohammas on irronnut, voi seurauksena 
olla epätasainen purenta tai suutulehdus. Käänny eläinlääkärin puoleen, jos maitohammas 
ei irtoa heiluttelusta huolimatta, pysyvän hampaan jo tehdessä tuloaan. Täysikasvuisella 
koiralla on 42 hammasta. Ranskanbulldogilla on alapurenta. 

Turkinhoito 

Ranskanbulldogin turkinhoito on helppoa. Koirasta voi harjata irtokarvat kumisualla ja 
pyyhkiä säämiskällä. Koira tulee pestä aina tarvittaessa, mutta ainakin 2 krt vuodessa. 
Käytä aina mietoja tai öljypohjaisia koirashampoita, sillä niissä on koiran ihon kannalta 
oikein tasapainotettu pH-arvo. Varsinkin talvella on myös hoitoaineen käyttäminen 
suositeltavaa hyvän kosteustasapainon säilyttämiseksi koiran iholla. 

Korvat 

Koiran korvat puhdistetaan tarpeen vaatiessa. Pesun jälkeen on syytä kuivata korvat 
hyvin. Vanutuppo tai puikko sopii hyvin tarkoitukseen, mutta on muistettava, että vain 
ulkokorva puhdistetaan itse, korvakäytävän puhdistus kuuluu eläinlääkärille. Jos koira 
raapii korviaan, ravistelee päätään, korvat haisevat pahalta ja korvista tulee ruskeaa 
vahaa on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen. Koiran korviin ei tule mennä ronkkimaan 
turhan takia tai vain varmuuden vuoksi. 

Kynnet 

Pennun kynnet leikataan usein, noin kerran viikossa koiran kynsisaksilla, joita voi ostaa 
lemmikkieläinliikkeistä ja tavarataloista. Leikkaa usein ja vähän, noin 1-2 mm kerrallaan, 
jotta et vahingoittaisi kynnen ydintä. Jos leikkaat liian syvältä koira voi vinkaista ja 
verentulo voi olla runsastakin. Älä tee tästä vahingosta numeroa! Mitä rauhallisemmin itse 
suhtaudut, sitä mitäänsanomattomampi vahinko koiran mielestäkin on. 

Muut toimenpiteet 

Silmät, naamarypyt ja – vaot puhdistetaan lämpimään veteen kostutetulla pumpulilla ja 
kuivataan hyvin, mikäli niissä on eritettä tai ne ovat kosteat. Älä ronki niitä turhan takia. 

Pentua olisi hyvä hoitaa pöydällä, jolloin se tottuu siihen, että sitä käsitellään pöydällä, 
eikä sille tule ns. pöytäkammoa. Näin se tottuu pöydällä oloon eläinlääkäri käyntejä ja 
näyttelyitä ajatellen. 

Kun pentu on yksin kotona 

Varminta on jos jätät pennun yhteen huoneeseen, josta on poistettu kaikki vaara tekijät: 
sähköjohdot, joihin pentu voisi päästä kiinni, pesuaineet, vaahtomuovit. Oven sulkemisen 
sijaan voit rakentaa portin, jonka läpi pentu näkee, mutta rakojen tulee olla kyllin 
kapeita, ettei pennun pää mahdu niistä läpi ja jää jumiin. Kun se tottuu olemaan 
huoneessa yksin ollessaan, se tuntee siellä olonsa turvallisemmaksi, kuin jos sen 
sallittaisiin oleskella kaikkialla kodissa. 

Pentu on hyvä totuttaa alusta lähtien, vähitellen yksin oloon. 
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Rokotukset 

Rokota vain terveitä ja matolääkittyjä koiria. 

Pentu rokotetaan ensimmäisen kerran sen ollessa 12 viikon ikäinen. Tällöin se saa 
kolmoisrokotteen penikkatautia, parvoa (vaarallinen ripuli) ja koirien tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan. Rokotus uusitaan kuukauden kuluttua. Toisella rokotus kerralla 
se saa tehosterokotteen. Eläinlääkärit suosittelevat rabies- eli raivotautirokotteen 
antamista 1-2 vko tehosterokotteen jälkeen. Kysy eläinlääkärisi mielipidettä. Vasta 
rabiesrokotteiden jälkeen pentu pääsee tapaamaan muita koiria. Seuraavan kerran koira 
rokotetaan vuoden päästä viimeisimmästä rokotuksesta ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein. Suomen kennelliiton voimassa olevien rokotusmääräysten mukaan näyttelyyn 
osallistuvalla koiralla on oltava rokotuksia seuraavasti 

•••• Penikkatautirokotus: Koiran on oltava rokotettu vähintään kaksi kertaa 
penikkatautia vastaan, ja toisesta rokotuskerrasta (tehosteesta) tulee olla 
kulunut vähintään kaksi viikkoa, jotta koira saa osallistua näyttelyihin. Mikäli 
koiran penikkatauti rokotus on vanhentunut, tulee se uusia viimeistään kaksi 
viikkoa ennen näyttelyä ( kahden viikon varoaika) 

•••• Raivotauti- eli rabiesrokotus: Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 
olla kulunut vähintään kaksi viikkoa, jotta koira saa osallistua näyttelyihin. 
Raivotautirokotus on voimassa yhden vuoden, mikäli se on annettu alle vuoden 
ikäiselle koiralle. Raivotautirokotus on voimassa kolme vuotta, mikäli koira on 
rokotushetkellä täyttänyt yhden vuoden. Rokotus voidaan tarvittaessa uusia 
näyttelyä edeltävänä päivänä. 

Suomen kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi löydät tuoreimmat tiedot rokotuksista. 

Madotukset 

Pentu on jo yleensä saanut matolääkkeen kasvattajan luona, mutta madotus täytyy uusia 
n. 1-2 vko ennen rokotukseen menoa. Matolääkkeen saa ilman reseptiä apteekista. 
Keskustele kasvattajan kanssa mitä matolääkettä hän suosittelee annettavaksi. 

Ulkoloiset 

Koiralle voi tulla ulkoloisia milloin tahansa eikä se ole merkki huonosta hoidosta tai 
hygieniasta. Itseään vähän väliä rapsuttelevalla tai jatkuvasti karvanlähtöisellä koiralla 
voi olla täitä tai muita ulkoloisia. Täit ovat yllättävän yleisiä ja ne tarttuvat helposti. 
Loiset häädetään apteekista saatavilla aineilla tai eläinlääkärin antamalla loispiikillä. 

Panta ja talutin 

Pennulle sopii nahkainen panta, jossa on hieman kasvuvaraa. Taluttimeksi kunnollinen, 
riittävän pitkä nahkatalutin. Flexiä ei tule käyttää, etenkään jos aikoo näyttelyttää 
koiraansa. Koira on vaikea opettaa tavalliseen taluttimeen, jos se on tottunut flexiin. 
Pantaa ei pidetä koiralla kotona sisällä, etenkään jos se jää yksin kotiin. Valjaita ei 
suositella pennuille, sellaiset ovat hyvät aikuiselle koiralle, kun koiran rintakehä on ensin 
kehittynyt mittoihinsa. 

Flexiä ja/tai valjaita tulee käyttää vasta kun pentu osaa kävellä kunnolla pannan ja 
taluttimen kanssa. 
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Makuupaikka 

Suositeltava makuupaikka koiralle on oma, vedoton nurkka, jossa se voi rauhassa levätä 
olematta silti muista perheenjäsenistä eristettynä. Paras peti olisi puinen tai paksusta 
muovista valmistettu peti, joka on helppo puhdistaa ja jossa on matalat reunat. Pedin 
tulee olla riittävän ison, niin että koira mahtuu nukkumaan siinä isonakin kyljellään. 
Punotut korit, niin kauniita kuin ovatkin, eivät ole käytännöllisiä ja niistä voi irrota 
vaarallisia, suolistoa rikkovia paloja. 
Pentua ei saa ottaa omaan sänkyynsä kertaakaan, jos halutaan, että se pysyy pois sieltä. 

Käyttäytyminen 

Luonne on koiran tärkein ominaisuus. Luonne ei ole vain koiran ja omistajan välinen asia, 
vaan se koskettaa kaikkia koiran kanssa tahtoen tai tahtomattaan tekemisiin joutuvia 
ihmisiä ja eläimiä. Koiran on sopeuduttava ympäristöönsä, eikä ihmisten ja ympäristön 
koiraan ja sen tapoihin. 

Koiran kouluttaminen on tarpeellista niin koiran itsensä kuin omistajan ja ympäristönkin 
tähden. Koira ei saa purra tai uhkailla ketään eikä juoksennella vapaana kuin omalla 
pihalla tai muulla laissa erikseen mainitulla paikalla omistajan valvonnan alla. Sen on 
toteltava omistajaansa ja tultava luokse käskystä. Sivistynyttä koiraa voivat sietää 
sellaisetkin ihmiset, jotka eivät pidä koirista. Koiran koulutuksen on tapahduttava 
vapaaehtoisesti ja leikin varjolla. Oikeaoppinen palkitseminen ja toisto ovat oppimisen A 
ja O. Ainostaan siten saavutetaan hyviä tuloksia. Älä koskaan lyö koiraa, käsi on hyväilyjä 
varten! 

Käskyjen ja kehotusten tulee olla selkeitä, lyhyitä ja teräviä, mutta ei huutamalla 
sanottuja. Ensimmäinen opetettava sana on EI. Sen opettamisen voi aloittaa heti pennun 
saavuttua uuteen kotiinsa. Pennun on tunnettava tämä kielto, ei sen vuoksi, että pentua 
olisi koko ajan kiellettävä, vaan koska tällä sanalla voidaan jopa estää pennun joutuminen 
vaaraan. Omistajan sanoessa EI, tulee pennun maailman pysähtyä. 

Ei–käskyn jälkeen pennulle opetetaan komennot ”tänne” ja ”irti”. Pentu totutetaan myös 
nimeensä, jota tulee toistaa kieltojen ja kehotusten yhteydessä. 

Yksi tärkeimmistä pennulle opetettavista sanoista on ”hyvä”. Aina koiran toimiessa oikein 
sitä on kehuttava ja palkittava (palkka voi olla lelu, nami tai hyväily). Koiralle on tärkeää, 
että se saa kiitosta jokaisen onnistuneen suorituksensa jälkeen. 

Pentu kokeilee rajojansa ja sille on tehtävä selväksi mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. 
Säännöissä tulee olla johdonmukainen. 

Lähes jokaisella paikkakunnalla on koirakerhojen järjestämiä koulutustilaisuuksia 
kaikenrotuisille koirille. Ranskanbulldogin on hyvä tutustua myös muun rotuisiin koiriin. 

Tärkeää, kun kyseessä on ranskanbulldoggi 

Muistathan, ettet koskaan jätä ranskanbulldoggia autoon, kun ilma on lämmin ja 
aurinkoinen! Lyhyt kalloiset koirat ovat erittäin herkkiä saamaan lämpöhalvauksen. 
Lämpöhalvauksen sattuessa jäähdytä koira nopeasti valelemalla sitä viileällä vedellä ja 
pitämällä se varjossa. Lämpöhalvaus on vaarallinen tila, joten käytä koira varmuuden 
vuoksi eläinlääkärin tarkastuksessa. 
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Paahtavalla kesä kuumalla ulkoilu kannattaa jättää iltaan, kun on jo viileämpää ja 
vastaavasti oikein kovalla pakkasella riittää lyhyet ulkoilut. Ranskis ei ole ”piha tai 
narukoira”, jota voidaan pitää koko päivä vapaana tai kytkettynä pihalla yksinään, se on 
seurakoira. Ranskanbulldogilla on lyhyt turkki ja sillä pidetään takkia päällä talvisin, 
kurasäällä voidaan pitää sadetakkia. 

Kyypakkaus on aina hyvä pitää mukana, sillä koirat voivat olla yliherkkiä ampiaisten ja 
muiden hyönteisten pistoille. Kyytabletti on hyvä ensiapu. 

Ranskanbulldoggi on ruumiinrakenteeltaan raskas, joten se ei ole välttämättä hyvä 
uimari. Monet ranskanbulldogit kuitenkin mielellään kahlaavat MATALASSA rantavedessä. 
Älä päästä ranskanbulldoggia yksin veden äärelle! 

Koiranäyttelyt 

Koiranäyttelyiden tarkoitus on palvella koiranjalostusta, joten näyttelyissä arvioidaan 
koirien ulkomuoto ja luonne rotumääritelmän puitteissa. Näyttelyissä annetaan kirjallinen 
arvostelu koirallesi. 

Näyttelyiden ilmoittautumisajat umpeutuvat useita viikkoja ennen itse näyttely päivää. 
Tiedot Suomessa järjestettävistä näyttelyistä löydät Suomen Kennelliiton ”Koiramme” 
lehdestä, sekä Kennelliiton nettisivuilta. Nettisivuilta voit tulostaa 
näyttelyilmoittautumiskaavakkeita tai tilata niitä Suomen Kennelliitosta. 

Näyttelyssä koiran on annettava tuomarin tutkia hampaansa ja muutenkin koskea 
itseensä. Se ei saa murista tai perääntyä. Sen on kehässä kuljettava omistajansa 
vasemmalla puolella reippaasti ja kiskomatta. Koiran on seistävä paikallaan ryhdikkäänä 
ja pelkäämättä ja osattava käyttäytyä myös pöydällä. Koiranäyttelyt on mukava 
harrastus, johon ei tule suhtautua kuoleman vakavasti. 

Rotuyhdistys 

Ranskanbulldogeilla on oma rotuyhdistys, joka toimii SKKY:n (Suomen Kääpiö-
koirayhdistyksen) alaisena. Jäseniksi toivomme kaikkien rankispennun omistajien 
liittyvän. Yhdistyksen tarkoitus on kohottaa rodun tasoa ja tehdä parhaansa rodun 
hyväksi. Yhdistyksen jäsenenä olet tukemassa vapaaehtoisvoimin tehtävää työtämme. 

Yhdistys mm. julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää RANSKIS lehteä ja järjestää 
yhteisiä tapahtumia. Lisää tietoa löydät yhdistyksen nettisivuilta: www.toydogs.net/rb 

Suomen Kennelliitto ry 

Suomen Kennelliitto on valtakunnallinen puhdasrotuisten koirien kasvatusta edistävä 
katto-organisaatio. Liity myös SKL:n jäseneksi niin saat monipuolisen Koiramme lehden, 
josta saat monipuolista tietoa koiriin liittyvistä asioista. 

Onnea uudesta koirastasi! 

Sinulla on nyt pentu, josta toivottavasti kehittyy reipas, peloton ja kaunis 
ranskanbulldoggi. Pidä säännöllisesti yhteyttä koirasi kasvattajaan, hän on tukenasi ja 
apunasi aina kun tarvitset neuvoja ja opastusta. Muista pitää yhteyttä, vaikka mitään 
ongelmia ei olisikaan, kasvattaja kuulee mielellään myös hyviä uutisia kasvatistaan! 


