BALKANIN KOIRAT RY

KOIRAN KOTIUTUSOHJEET
Tutustu huolellisesti kotiutusohjeisiin jo ennen koiran saapumista Suomeen.
Suurin osa koiristamme tulee suoraan koiratarhalta, eikä niiden menneisyys ennen tarhalle joutumista ole tiedossa.
Vaikka välittämämme koirat ovat hyväluonteisia ja terveitä koiria, jokaisen kodin tulee kuitenkin varautua siihen, että
koirien käytös voi muuttua ympäristön vaihtuessa. Yleensä tämä muutos ilmenee kuitenkin positiivisesti.
1.

ENNEN KOIRAN SAAPUMISTA
Uuden perheenjäsenen tuloon täytyy valmistautua tarvittavilla välineillä:
o Kaksi talutushihnaa, kaulapanta ja y-valjaat.
Koiralla tulee käyttää ainakin ensimmäiset viikot sekä kaulapantaa että valjaita (ja kahta talutushihnaa)
karkaamisriskin minimoimiseksi. Yhdistyksemme kautta saa halutessaan tilattua aivan loistavat kotimaiset
Design Dog y-valjaat, joista löytyy jarrupala (vyötäröremmi) karkaamisen estämiseksi. Meidän kautta
tilaamalla saat valjaat hyvään hintaan! Tilattuasi valjaat kauttamme saat ne kätevästi koiran noutamisen
yhteydessä. Tilaaminen onnistuu laittamalla meille sähköpostia hyvissä ajoin osoitteeseen
balkaninkoirat@gmail.com. Lisää valjaista: www.designdog.fi.
o Oma koiranpeti
Oma turvallinen peti on koiralle tärkeä. Pedin pitää olla paikka, jossa koira saa olla rauhassa.
o Laadukasta ruokaa
o Matolääke (Drontal Comp ja Axilur)
o Virikkeitä
o Lemmikkishampoo
Tarhalta tulevat koirat ovat hyvin likaisia, joten uusi tulokas tulisi pestä muutamaan otteeseen ensimmäisten
päivien aikana.

2.

SAAPUMISPÄIVÄ
Pitkän matkan jälkeen uusi perheenjäsen saattaa olla stressaantunut ja hämmentynyt tultuaan uuteen ympäristöön.
Ensimmäisinä päivinä uudessa kodissa koiran on hyvä antaa levätä rauhassa ja tutustua omin ehdoin uusiin
perheenjäseniin. Koiran täytyy antaa itse lähestyä uusia ihmisiä eikä toisinpäin. Tyhjennäthän oman kalenterisi turhilta
menoilta ensimmäisiksi päiviksi.

3.

RUOKA
Stressin takia koiralla saattaa esiintyä ruokahaluttomuutta tai tarpeiden pidättelyä, mutta nämä helpottavat yleensä
muutamassa päivässä. Koiralle tulisi tarjota raikasta vettä ja eläinkaupasta ostettua ruokaa. Jos koiralla on vatsa sekaisin
(stressistä, pelosta) sille tulisi tarjota hyvin sulavaa ruokaa, kuten esimerkiksi riisiä, raejuustoa ja keitettyä kanaa. Canikur
-valmiste on hyvä olla lääkevarastossa.

4.

TERVEYS (MADOTUS, LÄÄKÄRIKÄYNNIT, TESTIT YMS.)
Koira pitää madottaa Suomeen tultuaan ensimmäisen viikon aikana Drontal Comp – matolääkkeellä (1 kerta-annos) ja
vähän myöhemmin, mutta kuitenkin kuukauden sisään saapumisesta 3 päivän Axilur -kuurilla.
Koira pitää myös viedä noin 1-2 kk sisään saapumisesta perusterveystarkastukseen eläinlääkärille, jonka yhteydessä
otetaan myös antibioottiresistenssiin liittyvät testit (MRSP, ESBL, MRSA). Noin 6-7 kk kuluttua koiran saapumisesta
Suomeen suosittelemme ehdottomasti ottamaan myös sydänmato- ja leishmania-testit. Yhdistyksemme kerää koirien
terveystietoja, joten muistathan ilmoittaa yhdistykselle kaikkien testien tulokset.
Talvella korvatulehdus on hyvin yleinen ja ulkoloiset kesäisin. Tarhalla annettavasta häädöstä huolimatta koirilla saattaa
olla ulkoloisia ja koiran rapsuttelua tuleekin seurata ensimmäisten viikkojen ajan. Koiralle voi antaa reseptivapaan
Frontline -lääkkeen tai pyytää eläinlääkäriltä Stronghold -valmistetta sisä- ja ulkoloishäätöön. Usein kutinan syynä on
kuitenkin kuivaan sisäilmaan tottumattoman ihon kuivuminen. Pellavansiemen- tai lohiöljy ja muut öljyvalmisteet
edistävät ihon ja turkin hyvinvointia ja helpottavat kuivasta ihosta kärsivää koiraa.
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5.

TURVASIRU
Muistathan aktivoida koiran mikrosirun osoitteessa www.turvasiru.fi. Sirun numerotunnuksen rekisteröintiä varten löydät
koiran passista. Sirun aktivoimiseksi palvelu perii pienen maksun.

6.

SISÄSIISTEYS JA ULKOILU
Koira ei välttämättä ole sisäsiisti tai osaa kulkea hihnassa. Kun koira saapuu uuteen kotiin, aloita sisäsiistiksi harjoittelu
heti ensimmäisestä päivästä. Koiran kanssa tulisi tehdä alussa useampia pieniä lenkkejä lähiympäristössä ja kasvattaa
lenkkejä rauhassa ajan kanssa. Koirien fyysinen kunto saattaa olla huono johtuen vähäisestä liikunnan määrästä tarhalla,
siksi pitkiä lenkkejä tulisi alussa välttää ylimääräisen rasituksen välttämiseksi. Myös koiran stressitaso saattaa nousta, jos
lenkkireitti vaihtuu tiuhaan koiran ollessa jo entuudestaan stressaantunut.

7.

HIHNAKÄYTTÄYTYMINEN
Koira tulee opettaa heti alusta lähtien kävelemään vetämättä ihmisen vieressä tai takana. Ihminen ohjaa koiraa eikä
toisinpäin. Muiden ihmisten sekä koirien ohitus pysähtymättä on suositeltavaa. Koira ei ole välttämättä tottunut
hihnassa kävelyyn ja saattaa säikähtää pienistäkin äänistä. Ensimmäiset päivät ovatkin hyvin riskialtista aikaa
karkaamisen suhteen, varsinkin arkojen koirien kanssa. Käytäthän ainakin ensimmäisten viikkojen ajan kaulapantaa,
valjaita että kahta talutushihnaa. Koiran saa päästää vapaaksi vasta silloin, kun koira on oppinut luottamaan
omistaajansa ja tulemaan luokse käskystä. Koirapuistossa voi harjoitella luoksetuloa.

8.

ARKIRUTIINIT JA YKSINOLO
Tarhaoloista tuleva koira vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, mutta on hyvä aloittaa heti arkirutiinien ja talon
tapojen opettelu. Koira tulee opettaa jäämään yksin, aluksi pieniksi hetkiksi rajoitetussa tilassa ja myöhemmin
pidemmiksi ajoiksi. Yksin olemisen opettelussa auttaa mukavan itsenäisen tekemisen, mieluisan puuhastelun
järjestäminen koiran viihdykkeeksi. Lähtiessäsi koiralle voi jättää maksapasteijalla täytettyjä aktivointileluja, solmuluita,
sääriluita, lempileluja tms. Radion voi myös jättää auki. Koira ei ehkä koe niin suurta eroa omistajan kotona olemisen ja
yksin jäämisen välillä, jos se kuulee samoja ääniä molemmissa tilanteissa.

9.

KOIRAN ITSENÄISTYMINEN
Koiran itsenäisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Koiraa ei pidä jatkuvasti huomioida, vaan sille tulee suoda
riittävästi omaa rauhaa. Ylenpalttinen rapsuttaminen ja huomioiminen vaikuttavat heikentävästi koiran itsenäisyyteen.
Jatkuva hellittely luo helposti liian suuren kontrastin siihen ”tylsyyteen”, joka alkaa koiran jäädessä yksin. Tähän totuttelu
on tärkeää heti ensimmäisistä päivistä alkaen. Näin koira oppii jo ennen kuin on ehtinyt edes kiintyä uuteen
omistajaansa, että yksinolo kuuluu asiaan, eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Koiran ei myöskään pitäisi antaa seurata
omistajaansa varjona kodin joka paikkaan, vaan sitä tulee rohkaista irtautumaan liiallisesta riippuvuussuhteesta
omistajaansa. Omistajan ei tulisi huomioida koiraa juuri ennen kotoa lähtöä tai heti kotiin saapumisen jälkeen, jottei
näillä tilanteilla olisi korostunutta merkitystä koiralle. Koiralle opetetaan oma paikka, jossa se saa olla rauhassa ja jonka
on tarkoitus olla viihtyisä. Paikka voi olla esim. oma koiranpeti.

10. RAJAT JA SÄÄNNÖT
Koiralle on hyvä asettaa rajoja ja sääntöjä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Se ei tiedä, mikä on oikein ja mikä on
väärin eikä ole tottunut minkäänlaisiin sääntöihin tarhalla eläessään. Koiraa pitää ohjata ja kouluttaa, jotta se tietää
miten pitää toimia. Omistajan rauhallinen ja itsevarma asenne on välttämätöntä. Koiraa ei saa koskaan rangaista sen
tekemistä ”tuhmuuksista” jälkikäteen. Itse teosta kiinni saatunakin, rangaistus vain lisää koiran pelkoa ja ahdistusta, kun
tavoitteena pitäisi olla nimenomaan luottamuksen kasvattaminen. Koiran ajatusten ymmärtämiseksi ja koiran
kotiuttamisen helpottamiseksi suosittelemme kaikkia käymään Koiruuksien Klubin verkkokurssin Kulkurista kotikoiraksi:
www.koiruuksienklubi.fi/kurssi/kulkurista-kotikoiraksi

11. LIIKUNTA JA AKTIVOINTI
Koosta, iästä, luonteesta ja ulkonäöstä riippumatta, kaikki koirat vaativat liikuntaa (1-3 h päivässä, riippuen
energiatasosta) ja järkevää, aktivoivaa tekemistä. Koiran kanssa voi harrastaa agilityä, tokoa tai erilaisia
palveluskoiralajeja. Kun koiran perustarpeet on tyydytetty - riittävä liikunta, säännöt & rajat, oma rauha, ravitseva ruoka,
yhteisaika omistajan kanssa -, koira on tyytyväinen, kiitollinen ja voi vihdoin elää tasapainoista elämää.

KIITOS, ETTÄ LUIT OHJEET HUOLELLA!
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