Tessa tuli meille
Onnin häntä murskattiin
Lauantaina 3.9 lähdimme Tampereelle tapaamaan Tessaa. Onni osaa olla junassa ihan
nätisti, onhan se pienestä lähtien siihen tottunut. Vaasassa astuimme lähes täyteen
vaunuun, jossa ei tietenkään ollut yhtään lemmikin kanssa matkustavaa. Minä inhoan,
kun siihen ainoaan lemmikkivaunuun pitää tunkea, vaikka ei edes lemmikkiä ole mukana.
Istuin yhden miehen vieressä, käytävän puolella, joten Onni joutui hankalasti istumaan
käytävällä. Eikös joku sika sen yli astuessaan muussannut Onnin kipeän hännän. Saman
hännän, jonka parantumista on sormet ja varpaat pystyssä toivottu, juuri sen, joka jäi
oven väliin ja josta irtosi pala. Onneksi ei auennut uudestaan, nyt kun se vihdoin on
saanut hyvän ruven päälleen. Voi miten Onni huusi, kun ilkeä mies sen talloi. Onneksi se
en näyttänyt olleen kuin hetkellinen kipu. Yritin nostaa Onnin syliin ihmisten yrittäessä
uudestaan ohi (itse asiassa olin nostamassa sen hännänastujankin edestä, mutta herralla
oli niin kiire, ettei voinut odottaa). Hankalaa oli. Onneksi Seinäjoelta Tampereelle
päästiin helpommin. Ic:ssä oli vain yksi kiltti berninpaimenkoira meidän lisäksi.

Tutustuminen
Tessan isäntä toi Tessan asemalla ja sieltä jatkoimme läheiseen koirapuistoon
tutustumaan lähemmin. Tessa ärähti yhden kerran Onnille, joka yritti vähän haistella ja
sen jälkeen Onni suhtautui siihen täysin välinpitämättömästi. Se lähinnä haisteli
pusikoita. Tessa yritti myös parhaansa mukaan välttää Onnia. Juteltiin siinä varmaan
parisen tuntia ja sitten minä otin Tessan mukaani ja mentiin kolmestaan odottamaan junaa
asemalla. Tessa oli boksissa ja Onni nukkui maassa. Juna oli tietysti myöhässä puolisen
tuntia.

Tessan ensimmäinen kerta junassa
Ic-juna oli tupaten täynnä. 2 frettiä, 2 kissaa ja 2 koiraa siellä oli valmiiksi. Tarkoitus oli
että Tessa olisi boksissa, kun se ei koskaan junassa ole matkustanut, mutta eihän sinne
yhtään boksia mahtunut. Niinpä sitten otin Tessan syliini. Se oli varsin nätisti, mutta Onni
ryökäle kiinnostui freteistä ja olisi mielellään vähän maistellut niitä. Muutaman kerran
onnistui ponkaisemaan ja melkein kaatamaan sen häkin omistajansa sylistä. Onneksi
sekin rauhoittui ajan myötä. Oli varsin miellyttävä matka, vaikka oli niin paljon
porukkaa. Olivat kaikki mukavia ihmisiä ja tunnelma oli hyvä. Seinäjoella oli vaihtoa ja
oli varsin hankalaa kiiruhtaa boksin, repun ja kahden koiran kanssa lyhyellä vaihdolla
toiseen junaan. Tessa hölskyi boksissa ja Onni kipitti edellä. Huomasin etten kyllä saa
kuljetettua Tessaa näin kovin hyvin. Vaasassa mietiskelin, vaihtoehtoja kotiin
pääsemiselle. Voisimme, joko kävellä, mennä bussilla tai taksilla. Päädyin kävelemisen
kannalle. Otin Tessan boksista, vaihdoin Onnin remmin, mukaan ottamaani fleksiin ja

kiinnitin boksin remmin avulla reppuuni. Se toimi vallan hyvin. Osan matkaa kannoin
Tessaa, mutta suurimmaksi osaksi Tessa kipitti vieressäni ja Onni huiteli fleksin päässä.

Rähinää kotona
Kun pääsimme kotiin asti Vili ja Heidi olivat meitä ulkona odottamassa. He olivat viime
viikolla muuttaneet pois, mutta kävivät vierailulla tässä ihan naapurissa ja olivat
pysähtyneet Tinkan (naapurin pentu) kanssa leikkimään. Tessa rähisi kaikille ja laitoin
sen boksiin rauhoittumaan (kun sain boksin irti ensin repusta). Onnin päästin leikkimään
Vilin ja Tinkan kanssa. Siinä juteltiin hetki ja yritettiin sopia Heidin kanssa jotain
seuraavan päivän lenkistä. Onni oli sillä välin keksinyt napata Tinkan luun ja ei
tietenkään suostunut kiinni. Onni, joka muuten on niin kiltti, muuttuu täydeksi hirviöksi
saadessaan suuhunsa jotain kiellettyä. Minulla paloi sen kanssa hermot ja jätin sen
odottamaan ulos viedessäni Tessan sisälle. Sitten Tinkan avulla kävin nappaamassa
riiviön kiinni ja takapihan aitaukseen. Päästin Tessan tutkimaan taloa ja vähän ajan päästä
otin Onnikin sisälle. Tessaa ei miellyttänyt yhtään ajatus Onnin tulosta ja se rähisi. Olivat
kuitenkin suht' kiltisti joten kävin suihkussa ja soitin kasvattajalle kuulumiset. Tessa
makoili boksissa ja Onni keittiössä siinä lähellä soittaessani. Eivätkö nämä kaksi
ruvenneet hetken päästä rähisemään toisilleen. Tessa murisi boksista ja Onnia rupesi
ärsyttämään niin että se vastasi haukkumalla. Hirveä meteli. Puhelu loppui varsin
lyhyeen.

Lisää rähinää
Sain ne rauhoittumaan ja eristin eri kerroksiin. Tessa uinui alhaalla ja minä olin Onnin
kanssa ylhäällä. Sitten taas yritettiin samassa kerroksessa eloa. Vähän aika komenneltuani
kumpaakin keksin ottaa nakit esiin. Jo syntyi sopu. Tessa on hyvin paljon nakkien perään
ja jätti kiltisti Onnin rauhaan niitä maiskutellessaan. Sitten käytiin yhteinen lenkki. Se
sujui mallikkaasti. Ei mitään rähinöintiä. Tessa vaan ei käynyt pissalla ollenkaan.
Kahdeltatoista sen tapasin ja vieläkään ei yhtään pisua. Huolestutti vähän. Kun päästiin
takaisin Tessa ei olisi päästänyt Onni takasin sisälle. Jouduin laittamaan sen boksiin, että
Onni uskalsi tulla ovesta. Sitten testattiin taas yhteiseloa samassa kerroksessa. Onni ja
minä sohvalla, Tessa meidän edessä boksissa murisemassa. Aina kun murina loppui
Tessalle nakkia. Onnille nakkia, kun oli kiltisti sohvalla. Murinat väheni ajan myötä
pikkusen, mutta Tessa oli silti hermostunut.
Sitten käytiin vielä ulkona takapihalla vähän. Ajattelin että Tessa olisi voinut pissiä,
mutta ei. Onni leikki vielä Tinkan kanssa. Laitoin Tessan siksi aikaa sisälle, kun Onni
leikki, mutta se huusi kuin hyeena yksin, joten otin sen takaisin ulos. Se yritti hyökkiä
Tinkan päälle, jos tämä tuli liian lähelle aitaa. Hankalaa oli. Jätin Tessan aitaukseen, kun
menin hakemaan Onnin sisälle, mutta se livahti aidan raosta ulos. Tessa oli kiinni
fleksissä, koska ajattelin että se voisi mahtua raoista. Fleksi jäi aitaan kiinni ja Tessa jäi
siihen murisemaan Tinkalle, joka oli uskaltaunut lähemmäs. Kannoin Onni sisälle ja
sitten irrotin fleksin aidasta, nappasin Tessan syliini ja kannoin sisälle. Onni oli ovella

vastassa joten Tessa alkoi murista sille ja yritti hyökätä sylistäni sen kimppuun. Ajoin
Onnin sohvalle, Tessan boksiin ja istuin sohvalle Onnin viereen. Taas vietettiin aikaa
yhdessä. Tessa murisi boksista, Onni ahdistui sohvalla ja minä yritin pitää naruja
käsissäni. Onni oli niin ahdistunut sohvalla oloon ja Tessa hiukan rauhoittunut, joten
vaihdettiin toisinpäin. Tessa sohvalle ja Onni lattialle. Kun kumppanukset hiukan
rauhoittuivat, ajattelin, että on unten aika. Onni oli rättiväsyneenä lattialla jo koisimassa
ja Tessakin vaikutti sohvalla nuutuneelta.
// Ensimmäisen päivän yhteenveto: Tessa pitää minusta, mutta pelkää Onnia, jolle se
sitten rähisee. Ensimmäisen rähinän jälkeen Onni ei ole yrittänyt tuttavuutta ja pelkää
Tessaa.
// Sääntöjä: Tessa ei saa murista Onnille, eikä Onni sille. Tessa lopettaa varsin nätisti kun
kielletään, mutta jos murina ei lopu komennan sen boksiin rauhoittumaan. Siellä se saa
äristä niin paljon kun haluaa, mutta ulkopuolella ei yhtään.

Rähinää yöllä
Nukkumisongelmia syntyi kuitenkin heti alkuun. Kumpikaan ei halunnut jäädä yksin
alas. Tessa ei halunnut, että Onni seuraa minua ja Onni ei halunnut Tessan lähellekään.
Lopulta päätin laittaa Tessan boksiin ja ottaa Onnin sängylle. Tessa murisi boksissa,
jonka turvallisuuden vuoksi laitoin kiinni. Aina kun Onni hiukan liikahti, hirveä murina
boksista. Onnilla oli sängyssä liian kuuma, mutta se ei aluksi uskaltanut hypätä alas, kun
Tessa murisi niin hirveästi, jos se liikahtikin. Viimein se uskaltautui lattialle. Kahden
aikaan heräsin hirveään ulinaan. Minä olen sikeäuninen, joten voi naapuri-raukkoja. Ei
ole aavistustakaan kuinka kauan Onni on huutanut. Se halusi sänkyyn, mutta ei uskaltanut
tulla Tessan boksin lähelle, joka oli sängyn vieressä, hypätäkseen viereeni. Nostin Onnin
sänkyyn, jossa se tavalliseen tapaansa viihtyi vain hetken ja alkoi sitten liikehtiä ja olisi
halunnut pois. Tessa kuitenkin murisi kokoajan, joten sillä vei aikaa ennen kuin se uskalsi
laskeutua. Viiden aikaan heräsin Tessan murinaan. Se vaikutti lähinnä kypsyneen häkkiin
joten päästin sen ulos. Se olisi halunnut tulla viereeni nukkumaan, mutta pelkäsin
litistäväni sen tai nukahtavani niin syvään uneen etten huomaa, jos se höykyttäisi Onnia.
Tessa keksi siinä miettiessäni, että pitäisikö nousta jo nyt, Onnin ja alkoi rähistä.
Komensin sen boksiin rauhoittumaan ja nukahdin.

Ensimmäinen aamu
Heräsin yhdeksän aikaan virkeänä ja pääsin jopa ylös sängystä. Päästin Tessan
pomppimaan ja se ei edes rähissyt lähellä makaavalle Onnille, joka ei jaksanut kuin
vähän nostaa päätään. Päätin ensin mennä Tessan kanssa lenkille ja sitten miettiä mitä
teen Onnin suhteen, koska pelkäsin, että Tessa huutaa yksin jäädessään. Menin alas ja
laitoin Tessalle hihnan ja olin aukaisemassa ovea, kun Onni tajusin että olen lähdössä
ulos. Se ryntäsi raput alas ja Tessa hermostui rähisemään. Onni säikähti ja pysähtyi oven
suuhun ja minä käskin sen odottamaan kiltisti. Tessa käveli nätisti Onnin fleksissä ja
helpotuksekseni viimeinkin pissasi. Muuta se ei sitten tehnytkään. Kun palasimme Onni

onneksi oli keittiössä odottamassa. Oli hiukan hankaluuksia saada Tessa pysymään poissa
niin että sain Onni eteiseen odottamaan. Tessa seuraa minua taukoamatta. Kun Onni
odotti oven luona valmiina lähtöön, minä heittelin kämpän täyteen nakin palasia. Päästin
Tessan etsimään niitä ja lähdin lenkille. En kuullut lähtiessäni ulvontaa ja kun palasin oli
ihan hiljaista. Tessa odotti minua innokkaasti, mutta murisi heti Onni huomatessaan.

Yhteinen ruokailu
Aamupala sujui mallikkaasti. Aina ruoan kanssa Tessa hyväksyy Onnin, vaikka luulisi,
että se juuri silloin olisi inhottavimmillaan. Annoin molemmille nappuloita ja
maksalaatikkoa. Onni odotti yhä eteisessä, kun ei uskaltanut tulla pois, Tessan vähän
rähistessä sille kun tulimme ovesta. Annoin ensin Tessalle ruoan ja laitoin kupin niin
kauas eteisestä kuin mahdollista. Sitten houkuttelin Onnin keittiöön ja annoin sille
omansa. Tessa juoksi heti sen luo katsomaan mitä siellä on, mutta antoi Onnin syödä
rauhassa, kun hätistin sen pois. Tällä hetkellä Onni nukkuu alakerrassa ja Tessa sängyllä.
Minä istun koneella yläkerrassa. Aina kun menen alas Tessa seuraa mukana. Se myös
murisee, kun menen sängyn ohi, mutta huomatessaan sen olevan vain minä ryömin
alistuneen näköisenä sängyn reunalle. Tessa ei ole alakerran visiiteillä vielä murissut
Onnille.
//Yön ja aamun yhteenveto: Tessa on pelottava Onnista ja Onni Tessasta, Tessa on
rauhoittunut hitusen.
//Nämä on kirjoitettu heti Tessan tultua meille ensimmäisten 24 h tunnin aikana, jotka se
meillä vietti. Pian tämän kirjoittamisen jälkeen avopuolisoni palasi matkaltaan ja tutustui
Tessaan...

Jarno tulee kotiin
Kun meillä alkoi olla asiat suhteellisen hienosti Jarno tuli kotiin. (Hän oli siis viikonlopun
poissa ja tuli sunnuntai-päivänä.) Ensimmäisenä kun Jarno oli saanut tavarat vähän
purettua ja meni yläkertaa, Tessa ampaisi ohitseni hirveästi haukkuen ja huutaen juoksi
Jarnon luo ja puri tätä käteen. Jarno yritti kieltää ja ottaa niskasta kiinni, mutta Tessa
säikähti ihan hirveästi. Kun saimme tilanteen rauhoitettua, Jarno houkutteli Tessa nakin
palojen avulla luokseen. Se meni ihan hyvin, jos katsotaan, että Jarno oli valmis lähes
kuristamaan Tessan ja Tessa pelokas ja hermostunut.
Jätin heidät kahden, kun menin Onnin kanssa lenkille ja sekin oli sujunut. Molemmat
olivat hiukan rauhoittuneet. Sen jälkeen kun Tessan lenkiltä palasin, alkoi taas tilanne
mennä kohti alamäkeä. Jarno oli ylhäällä ja joka kerta kun hän tuli alas, Tessa aloitti
hirveä rähinän. Se ilta meni aika huonosti, Tessa ei oikein rauhoittunut millään. Jarno oli
hermostunut ja kiukkuinen haukkumisesta. Yön Tessa oli minun vieressäni tuolilla
tyynyn päällä. En saanut oikein nukuttua, kun kokoajan pelkäsin, että se hyppää
rähisemään Onnille, joka oli vapaana.

Hampaat kiinni kädessä uudelleen
Aamulla Jarno yritti mennä tervehtimään vieressäni olevaa unista Tessa. Huonoin
tuloksin, Tessa hermostui ja näykkäisi. Töihin lähti siis hyvin kiukkuinen mies. Päivän
kokeilin kysellä, joka paikasta miten saisin Tessan ja Jarnon välit vähän paremmiksi.
Neuvoina oli luoksetuloleikki, lenkit ja ruoan anto aina Jarnon taholta.
Kun Jarno tuli kotiin sain hänet menemään Tessan kanssa lenkille. Tessa jopa tukeutui
häneen. Ohi oli mennyt ulkomaalaislapsia ja Tessa oli vilahtanut Jarnon jalkoihin.
Ajattelin, että kyllä tämä tästä. Kuitenkaan ei aikaakaan, kun Tessa taas haukkui Jarnolle.
Jos Jarno liikkui ylhäällä haukun, jos tuli raput alas hyvä, ettei hyökännyt jalkaan kiinni.
Taas perhe oli varsin kireissä tunnelmissa.

Ei se ollutkaan pelkoa
Jarno kuitenkin suostui lähtemään iltalenkille Tessan kanssa. Se oli sujunut hyvin. Menin
sen jälkeen Onnin kanssa. Kun olin lenkillä, Jarno syötteli Tessalle nameja, mutta
tullessani takaisin, se oli taas riiviö, joka murisi Jarnolle. Namejakaan ei oikein halunnut
pyöri vain jaloissani. Yhtäkkiä meille selvisi, että eihän se ole peloissaan vaan
mustasukkainen. Tähän asti olimme käsitelleet sitä kuin pelokasta koiraa, mutta nyt
tajusimme että sen kanssa pitää toimia eri tavoin. Eli minä lopetin sen huomioimisen.
Tessa muuttui ihan eri koiraksi. Se lopetti heti murinat Jarnolle. Toki sillä oli hätä miksen
ollenkaan näe sitä, mutta nyt se meni hakemaan myös Jarnolta huomiota.
Yön Tessa viettikin Jarnon vieressä. Minut ympättiin nurkkaan, josta se ei edes nähnyt
minua. Sain vihdoin nukuttua, kun ei tarvinnut huolehtia niin paljon. Aamulla Tessa ei
purrut vaan heilutti Jarnolle iloisesti häntäänsä ja pyöri jaloissa. Valitettavasti se teki
kaikki tarpeensa sisälle, ennen kuin Jarno ehti sen kanssa lenkille. Eli se ei ole oikein
sisäsiisti. Onnin kanssa ne murisevat minusta, jos olen lähellä. Eli koko perhe rakastaa
minua oikein hirveästi, mutta kaikki haluavat olla ainoita rakkaita. Katsotaan miten tämä
saadaan järjestettyä niin, että on jokaiselle pikkuinen pala minua.
//Tämän kirjoitin maanantaina. Tessa oli ollut meillä kaksi päivää, silloin.

Koeajasta
Tarkoitus oli, että Tessa olisi pari viikkoa koeajalla. Minä yritin tuon ajan tasapainotella
Onnin, Tessan ja Jarnon kanssa niin, ettei kukaan joutuisi kärsimään. Ensinnäkin Tessa
teki tarpeensa toistuvasti sisälle. Jarno oli parin päivän jälkeen valmis heittämään sen
ulos talosta. Lopulta selvisi, että Tessalle on matoja ja heti kun lääkitsin sen tarpeiden
teko sisälle lakkasi. Toiseksi Tessa ja Jarno eivät tulleet toimeen keskenään. Minä olin
tämän ongelman edessä todella avuton. Tessa oli vienyt sydämeni, mutta Jarno tuntui
vain inhoavan sitä. Se tietysti vaikutti myös meidän väleihimme. Kolmanneksi Onni ja
Tessa eivät juuri pitäneet toisistaan. Tähän auttoi onneksi aika ja nykyisin ne tulevat ihan
hyvin toimeen, eivät loistavasti, mutta eivät sentään tappele. Olin ihan koeajan viimeisiin

päiviin asti kahden vaiheella Tessan pitämisestä. Jarno ei halunnut sitä, mutta minä en
voinut enää luopua sydänkäpysestäni. Siitä tuli niin nopeasti minun koirani.
Koeaika oli hyvin raskasta minulle, sekä henkisesti, että fyysisesti. En pystynyt
nukkumaan kokoaikana kunnolla. Jarno painosti minua luopumaan Tessasta, Tessa
ärhenteli kaikille, Onni vaikutti onnettomalta. Onneksi minulla oli nuo kaksi viikkoa
lomaa. Jouduin lopulta menemään lähes kaikki lenkit yksin, koska Jarno kyllästyi niin
totaalisesti lopulta yrittämään voittaa Tessaa puolelleen. Koska en halunnut, että Onni
jäisi huomiotta, yritin mennä sen kanssa pitkiä lenkkejä ihan vain kaksin. Toisaalta en
voinut jättää Tessaakaan ihan huomioimatta, vaikka yritin antaa sille vain vähäistä
huomiota niin, että se kääntyisi Jarnon puoleen. Minulla oli hirveät paineet Jarnon
suunnalta, koska hän ei todellakaan halunnut pitää Tessaa. Kun sitten lopulta, hiukan
ennen ajan loppumista päätin, että ihan sama miten käy, minä en Tessasta luovu, tuntui
että valtava taakka oli nostettu harteiltani.

Nykyhetki
Nyt meillä sujuu vallan mainiosti. Jarno on tottunut Tessaan ja suostuu jopa myöntämään
pitävänsä tästä. Tessa suhtautuu minuun yhä hiukan omistavasti, mutta ei mitenkään
samalla tavalla kuin alussa. Se tulee toimeen hyvin Jarnon kanssa, eikä ärhentele juuri
Onnille. Kyllä se hiukan pompottelee Onnia välillä, mutta ei mitenkään mahdottomasti.
Kun katsoo perhettä nyt, ei millään voisi uskoa millaisia ongelmia meillä alussa oli.
Silloin ne tuntuivat todella murskaavilta, mutta olen onnellinen, että pääsimme niiden yli
ja olemme päässeet tähän missä nyt olemme. Kyllä se oli tämän arvoista.

