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Ensimmäiset päivät uudessa kodissa 
Hanki etukäteen riittävän pitkä hihna, panta sekä mahdollisesti myös valjaat.  

Riski koiran karkaamiseen on suuri etenkin ensimmäisten viikkojen aikana, kun koira ei 
vielä ole kiintynyt sinuun. Alussa voi olla hyvä pitää sekä valjaita, että pantaa. Jos koira 
kuitenkin karkaa, ota heti yhteyttä yhdistykseen.  

Varaa riittävästi aikaa kotiutumiseen ja tutustumiseen. Yritä järjestää muutama vapaa-
päivä ajankohtaan, jolloin koira saapuu. Aloita yksinoloharjoittelut heti, jotta koira oppii 
olemaan heti alusta asti myös itsekseen.  

Anna koiran tutustua uuteen kotiin, itseesi ja perheenjäseniisi rauhassa. Kutsu vieraita 
kotiisi vasta myöhemmin. 

Järjestä koiralle rauhallinen makuupaikka, jossa se saa olla rauhassa.   

Tee kotiutumisesta positiivinen. Voit virikkeistää kodin esimerkiksi ripottelemalla maku-
paloja lattialle ja laittamalla leluja esille.  

Vältä alussa koiran liikaa koskettelua, sillä vieraan ihmisen kosketus voi olla pelottavaa 
koiralle. 

Opeta koiraystävällinen lähestyminen perheelle ja vieraille. Arkaa koiraa kannattaa silit-
tää esim. kevyesti kyljestä niskan läheltä, ei suoraan pään päältä. On hyvä olla ennem-
min kyykkyasennossa tai sivuttain koiraan päin, ei kumartuneena koiran ylle. Anna koi-
ran itse lähestyä uutta ihmistä.  

Tarhaolot ja muutos ovat koiralle stressaavia. Stressin purkautuminen ja koiran palau-
tuminen voi kestää kauankin. Stressi voi ilmetä hyvin monella tavalla, esimerkiksi: 

• pissailun ja merkkailun tarpeena 
• hermostuneisuutena 
• levottomuutena 
• vinkumisena 
• läähättämisenä 
• aggressiivisuutena 

 
Koiralle kannattaa keksiä tekemistä, jossa se pääsee käyttämään aistejaan. Täytetyt 
Kong-lelut tai aidot luut ovat hyvää ajanvietettä. Nenätyöskentely on koiralle hyvää 
stressinlievitystä, joten voit esimerkiksi piilotella koiralle nameja.   
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Koulutus 
On tärkeää varautua myös haasteisiin. Yleisimpiä ongelmia ovat eroahdistus, sisäsiis-
teys ja remmirähjäys. Avain moneen asiaan on aika ja kärsivällisyys, mutta joskus myös 
asiantuntija-apu on tarpeen. 

Suosittelemme hyvään koirakouluun menemistä ja tarvittaessa koirakouluttajan kutsu-
mista kotikäynnille. Ota jo etukäteen selvää kotipaikkasi koirakouluttajista, joihin voit 
ottaa yhteyttä mahdollisissa käytösongelmissa. Selvitä etukäteen, millaisia koulutusme-
todeja koirakoulu käyttää.  
 

• Käytä positiivista vahvistamista, älä fyysisiä rangaistuksia. Luottamussuhde ei 
muodostu, jos koira pelkää.  

• Muista, että stressaantunut koira ei opi.  
• Älä luovuta heti, sillä kotiutumiseen tarvitaan aikaa.  
• Ota ongelmatilanteissa yhteyttä henkilöön, jonka kautta varasit koiran. 

 

Sisäsiisteys: Tarhoilta tuleva koira ei välttämättä ole sisäsiisti. Opeta sisäsiisteys sa-
moin kuin pennulle. Käy aluksi koiran kanssa ulkona usein. Älä toru koiraa, vaikka se 
tekisi tarpeet sisälle. Jätä vahinko huomiotta ja siivoa se tekemättä asiasta numeroa. 
Kun koira tekee tarpeensa ulkona, palkitse se kehumalla. Erittäin arkojen koirien koh-
dalla kannattaa hillitä kehumista, koska se saattaa jopa pelottaa koiraa. Toimi siis tilan-
teen mukaan.  

Remmirähjäys: Lue: Apua! Koirani räyhää remmissä! 

Eroahdistus: Lue: Opas eroahdistuksen hoitoon 

 

Ruokinta 

Koiran vatsa saattaa helposti mennä muuttostressistä tai uudesta ruokavaliosta sekai-
sin. Jos koiralla on ripuli, pidä huoli nestetasapainosta. Jos kyseessä on pentu, ota yh-
teyttä eläinlääkäriin, sillä pennut kuivuvat helposti. Aikuisella koiralla ripuli ei saa kestää 
paria päivää kauempaa.  

Ruoki koiraa aluksi helposti sulavalla ruualla, esim. riisiä, jauhelihaa, keitettyä siipikarjan 
lihaa tms. Yksi suositeltava, vatsaa rauhoittava ruoka on tumman keitetyn riisin ja rae-
juuston sekoitus. Myös viili, piimä ja muut hapanmaitotuotteet rauhoittavat usein vatsaa. 
 
Pieniin ripulioireisiin auttaa usein ruuan joukkoon sekoitettava maitohappobakteeri, 
esim. Aptus Tehobakt tai pahempaan ripuliin Canikur.  

Totuta koira uuteen ruokavalioon pikkuhiljaa. Panosta laadukkaaseen ruokaan, sillä tar-
haoloissa ruokinta on yleensä ollut puutteellista. Varsinkin alkuun vitamiinilisiä on hyvä 
laittaa ruuan sekaan.  

Laadukkaita ruokia löydät parhaiten eläinkaupan valikoimista. Myös raakaruokinta on 
hyvä vaihtoehto. 
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Terveys 
Rokotukset ja loishäädöt on merkitty koiran mukana tulleeseen EU-passiin. Pidä passi 
mukanasi eläinlääkärissä.  

Jos koira on tullut suoraan löytöeläintarhoilta, ensimmäisen kuukauden aikana se ei 
saisi olla tekemisissä perheen ulkopuolisten koirien kanssa, sillä terveydentilaa on edel-
leen tarkkailtava.  

On hyvä madottaa koira heti esim. Axilurilla, ellei koiralla ole ripuli. Myös heisimadotus 
tulee uusia noin kuukauden päästä edellisestä heisimadotuksesta. (Päivämäärän löydät 
passista.) Heisimadotus tehdään Drontal tai Droncit -valmisteilla, joita voit ostaa aptee-
kista ilman reseptiä.  

Jatkossa madota koira noin kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. 

Matokuuri tulee antaa noin kaksi viikkoa ennen jokaista rokotuskertaa, jotta rokotteet 
tehoavat kunnolla.  

Huolehdi myös muiden lemmikkien rokotusten voimassaolosta. Kaikki perheen koirat ja 
kissat tulee madottaa aina samaan aikaan, sillä madot voivat levitä eläimestä toiseen.  

Tarkista myös oman jäykkäkouristusrokotuksesi voimassaolo.  

Lisätietoa eläinten yleisimmistä tarttuvista taudeista voit lukea Elintarviketurvallisuusvi-
rasto Eviran sivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/  

Tee aluksi vain välttämättömimmät hoitotoimenpiteet. Kynsienleikkuu tai korvien puhdis-
tus voidaan tehdä myös ensimmäisellä eläinlääkärikäynnillä. 

Jotkut löytökoirista saattavat pelätä hoitotoimenpiteitä. Totuta koira niihin pikkuhiljaa 
herkkujen avulla ja tehden tilanteista mahdollisimman rauhallisia ja mukavia.  

 
Hyödyllisiä valmisteita, joita saatat tarvita: 

• Aptus Attapectin -ripulilääke äkilliseen ripuliin 
• Aptus Nutrisal nestetasapainon ylläpitoon  
• Nutri-plus -vitamiini- hivenaine- ja mineraaligeeli 
• AptusTehobakt tai vastaava maitohappobakteerivalmiste 
• Inupekt Forte suoliston hyvinvointiin  
• Viacutan tms. lisäravinne turkin/ihon huonoon kuntoon 
• hiilitabletteja, jos koira syö jotain sopimatonta 
• desinfiointiainetta 
• silmänpuhdistusainetta  
• korvanpuhdistusainetta  

 

On suositeltavaa hankkia koiralle vakuutus mahdollisten yllättävien terveyskustannusten 
kattamiseksi.  

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/


 

 

Rekku Rescue 2015  4 

Lapset ja koira 
Rescuekoira ei välttämättä sovi lapsiperheeseen. Keskustele siis koiravaraajan kanssa, 
jos harkitset rescuekoiraa perheeseen, jossa on pieniä lapsia.  

Valitse lapsiperheeseen mieluiten sosiaalinen ja reipas koira. Mieti myös, mitä rotuja 
koirassa mahdollisesti on ja minkä ikäinen se on. Vanha koira ei välttämättä jaksa lapsi-
perheen vilkasta elämää. 

Ohjeista lapsille, kuinka koiran kanssa käyttäydytään. Koiran tulee antaa tutustua per-
heeseen omassa tahdissaan ja antaa sen halutessaan olla rauhassa.  

Koiraa ei pidä halailla tai rutistella, se tuntuu koirasta usein ahdistavalta. Kannattaa vält-
tää äkillisiä liikkeitä, jos koira ei selvästi ole tottunut lasten vilkkauteen. 

Koiran hoidon on aina oltava aikuisen vastuulla. 

 

Perheen muut lemmikit 
Jos perheessä on ennestään muita lemmikkejä, selvitä niiden suhtautuminen vieraisiin 
koiriin. Ota myös mahdollisimman hyvin selville adoptiokoirasi luonnekuvaus ja mahdol-
linen rotuyhdistelmä, jos ne ovat tiedossa. Kysy koiravaraajalta koiran suhtautumisesta 
muihin eläimiin. 

Perheen omien koirien ensimmäisen kohtaamisen olisi hyvä tapahtua neutraalissa pai-
kassa, esimerkiksi ulkona aidatulla alueella. Pieniä murinoita ei kannata pelästyä, mutta 
jos tilanne kehittyy uhkaavaksi, on oltava mahdollisuus eristää eläimet toisistaan. Ihmi-
sen tulee olla tilanteissa mahdollisimman rauhallinen.  

Pidä huolta, että eläimillä on ruokarauha ja omat makuupaikat, ja että niitä huomioidaan 
tasapuolisesti.  

 

Suositeltavaa kirjallisuutta 
Hallgren, Anders: Koiraongelmia ja ongelmakoiria  
Hallgren, Anders: Shaping  
Hansson-Hallgren, Marie: Paras ystäväni  
Kaimio, Tuire: Pennun kasvatus  
Pryor, Karen: Koira ja delfiini  
Rugaas, Turid: Kiskomatta paras  
Rugaas, Turid: Rauhoittavat signaalit 
Brinkemo, Per & Martizon, Tommy: Alli oppii puhumaan koiraa (Sopii lapsille) 
 
 


