Miten yksi koira eroaa kahdesta koirasta?
– kerätty joitain ongelmia joita me olemme kohdanneet

Ulkoilutus:
* Yksin: Jos menee molempien kanssa erikseen sitä saa käydä lenkillä vähintään kuusi
kertaa päivässä.
* Yhdessä: Jos taas menee yhdessä, joutuu huomion jakamaan kahden kesken. Lisäksi
kahdessa remmissä on kymmenen kertaa enemmän ongelmaa kuin yhdessä. Vaikka
kuinka yrittää, niin ne menevät vähintään viisi kertaa lenkissä solmuun. Lisäksi yhdessä
lenkkeily vaatii opettelua. Tosin ajan myötä se sulautuu hienoksi tanssiksi, jota
ohikulkijoiden ihailevien katseiden alla esitämme.

Matkustus:
* Junamatkat
Minä hain Tessan junalla Onnin kanssa, joten luulisi, että junailu kahden kanssa on
vaivatonta. No se ei ole ihan niin vaivatonta kuin mitä yhden kanssa kulkeminen on.
Molemmat on nostettava erikseen junaan ja jos on vielä paljon matkatavaroita.. Voitte
kuvitella miten hankalaa on saada kaikki lastattua ensin junaan. Sitten pitää päästä vielä
oikealle paikalle. Jos junassa ei ole ketään se on helppoa, mutta jos matkustajia on vähän
tai mukana on joita joiden kanssa koirien kemiat eivät pelaa. (Tessan kemiat eivät pelaa
kenenkään kanssa.) Junamatkat ovat melkoisia koettelemuksia.
* Bussimatkat (paikallisliikenne)
Ensinnäkin Onnin joutuu nostamaan bussiin. Se aiheuttaa jo yksinään pientä ongelmaa,
sillä Onni ei ole ihan kevyt. Toiseksi myös Tessa pitää nostaa bussiin. Tessa on erittäin
kevyt. Ongelma on lähinnä siinä, että bussiin pitää mennä nopeasti. Kahden koiran
nostaminen erikseen on hidasta, varsinkin kun Tessa haluaa pysyä jalkani vieressä
kokoajan ja nostaakseni toisen joudun ensin kiipeämään kokonaan bussiin ja sitten
nostaakseni toisen poistumaan sieltä ja kiipeämään uudestaan. Jos laitan Tessan reppuun,
voin nostaa sen selkääni ja samalla nostaa Onnin sylissäni bussiin. Tällöin en vain voi
kuljettaa lainkaan tavaraa, sillä jos Tessa on repussa, siellä ei ole oikein muuta kuin
vahvistettu pohja sen lisäksi. Molempien kanssa on helppo mennä erikseen bussilla.
Tessa kulkee kevyesti sylissä ja Onni makaa nätisti lattialla. Jos mukanani on toinen
ihminen, hän voi nostaa toisen bussiin ja minä toisen. Tällöinkin matkustus on suht'
vaivatonta.
* Automatkat
Ensimmäisellä automatkalla oli pienoista murinaa Tessan suunnalta. Silloin menimme
Ouluun yhdessä perheeni kanssa ja autossa oli kaksi koiraa ja neljä ihmistä. Myöhemmin
olemme liikkuneet kahden koiran ja kahden ihmisen voimin, jolloin koirille jää koko
takapenkki ja silloin murinoita ei ole esiintynyt.

Lelut ja herkut:
Molemmilla on oltavat omat. Niitä ei voi jakaa. Lisäksi toisen oma on taatusti parempi
kuin oma, joten niistä on myös silloin tällöin ihan vain tavankin vuoksi kiisteltävä.

Huomio:
Molemmille on jaettava huomiota. Sitä on jaettava yhdessä ja erikseen. Kummallekin on
uhrattava aikaa vain ihan kahden kesken ja sitten yhteistä aikaa.

Harrastukset:
Molempien kanssa on harrastettava jotain, koska muuten tuntuu että toinen jää huomiotta.

Opetus:
Koulutuksen on tapahduttava erikseen niin, että koira pystyy keskittymään. Molempien
kouluttamiseen on uhrattava aikaa ja käskyjen on toimittava myös toisen koiran läsnä
ollessa.

Ruoka:
Yhdelle koiralle ruokaa menee yhden edestä. Kahdelle sitä menee kolmen edestä, koska
toiselle on aina annettava vähän jotain erityistä ja silloin on myös toisen saatava. Toinen
vaikuttaa aina liian laihalta ja sillä on annettava jotain ruoan mukaan, jotta se söisi. Toista
ei voi jättää ilman samaa herkkua. Toinen on aina jollain erikoiskuurilla ja tarvitsee
erityisruokaa. Ne eivät koskaan voi syödä täysin samaa, mutta molemmille on annettava
jotain erikoista kun toinenkin saa. Luonnollisesti molemmista toisen ruoka on paljon
parempaa kuin oma, ja toisen ruoka ei tietenkään sovi niille. Äärimmäisen hankalaa ja
tarkkaa.

Kyläily:
Kahden koiran kanssa viet vieraisilla paljon enemmän tilaa kuin yhden. Yksi koira pysyy
jaloissa, mutta kahdesta toinen on aina puuhaamassa pahoja. Lisäksi on otettava
huomioon kemiat. Yhden koiran kanssa voi mennä paikkoihin, jossa on sen kanssa
toimeen tulevia lemmikkejä. Kahden kanssa molempien on toisen lemmikkien kanssa
tultava toimeen. Jos on vähän kiukkuisen sorttinen kuten meidän Tessa, on hankala
mennä kenenkään luokse, jolla on lemmikki.

Hoitopaikka:
Yhdelle koiralle hoitopaikan löytäminen voi olla kiven alla, mutta kahdelle se alkaa olla
jo mahdoton tehtävä. Hoitopaikassa on valmiiksi koiria ja toinen omista ei tule toimeen
niiden kanssa. Toinen koira pitää viedä eripaikkaan hoitoon kuin toinen tämän vuoksi.
Ehkä omia koiria ei kuitenkaan voi erottaa jne. Kerta kaikkiaan ihana ongelma rypäs.
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