Kun koira on uudessa kodissa
Kun koira on kotona, anna sille aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Se tarvitsee oman
rauhansa tutustuessaan kotiin ja perheeseen, ulkoilutilanteisiin ja -ympäristöön.
Kannattaa kohdella myös aikuista koiraa kuten koiranpentua, jolle opetetaan kaikki käytöstavat
alusta pitäen.
Suotavaa olisi, että ystävät malttaisivat odotella muutaman viikon ennen ensivierailuaan.
Koirapuisto ei ole vastasaapuneen koiran paikka, sinne mennään vasta kun koiralla on
turvallinen olo ja se on sopeutunut uuteen kotiinsa. Kaikki koirat eivät viihdy koirapuistossa,
opettele tulkitsemaan koiraasi viihtyykö se puistossa vai tuleeko siitä huonoja tarha-aikaisia
muistoja mieleen.
Parhaimmillaan saat hylätystä koirasta maailman ihanimman ystävän, mutta älä epäröi ottaa
yhteyttä jos jokin asia askarruttaa mieltäsi. Yksin ei kannata jäädä asioita miettimään, kun
apua on tarjolla.

Turvallisuus
Kun aloitatte koiran kanssa yhteisen taipaleenne, ensimmäisinä viikkoina on tärkeää huolehtia
koiran turvallisesta ulkoilusta. Koira saattaa säikähtää asioita jotka ovat meille jokapäiväisiä;
lastenrattaat, sauvakävelijät, polkupyörät jne. Alkuaikoina koiralla ei ole vielä välttämättä
tunnesidettä omistajiin tai paikkaan missä koti sijaitsee ja karkuun päästessään se saattaa
juosta peloissaan pitkänkin matkan.
Suosittelemmekin aluksi käyttämään sekä pantaa että valjaita, jotka ovat toisissaan kiinni
turvaremmin kanssa. Turvaremmin voit hankkia yhdistykseltämme (hinta 9 EUR, sis.
postikulut) laittamalla sähköpostia osoitteeseen info(at)rescuekoirat.com. Lisäksi pantaan
kannattaa hankkia laatta, jossa on kaiverrettuna omistajan puhelinnumero.
Mikäli koira kuitenkin pääsee karkaamaan, ota heti yhteyttä paikalliseen poliisiin ja yhdistykseemme. Lisäksi nettisivustoilla karkulaiset.fi sekä karkurit.fi voi ilmoittaa koiran kadonneeksi.
Lähde välittömästi etsimään koiraa, kysele vastaantulijoilta, laita mahdollisimman moneen
paikkaan (kauppoihin, tolppiin, pysäkeille) ilmoituksia kadonneesta koirastasi. Etsijäkoiraliitto
antaa lisäneuvoja numerossa 040 724 8614.

Sisäsiisteys
Vaikka koirasi olisi jo aikuinen, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi myös sisäsiisti.
Aloita siisteyskasvatus kuten pennun kanssa; koiran kanssa lähdetään heti ulos kun se on
herännyt, syönyt tai leikkinyt. Muista kehua jokaisesta onnistuneesta asioinnista ulkona.
Kun sattuu vahinko sisälle, älä toru vaan siivoa huomiota herättämättä. Vesi-etikka -liuos vie
tehokkaasti hajun pois eikä koira todennäköisesti merkkaa samaa paikkaa uudelleen,
ainakaan siksi että siihen on jäänyt edelliseltä kerralta hajumerkki.
Useimmiten koirat oppivat nopeasti sisäsiisteiksi, mutta varaudu siihenkin että siihen saattaa
mennä aikaa.

Eroahdistus
Eroahdistuksesta kannattaa etsiä etukäteen tietoa myös netistä. Usein hieman arka ja herkkä
koira kokee yksinjäämisen pelottavaksi eikä haluaisi jäädä lauman hylkäämäksi yksin kotiin.
Yksinjäämistä kannattaakin harjoitella jo ensimmäisestä päivästä lähtien, lyhyitä aikoja
kerrallaan useita kertoja päivässä.
Eroahdistus ilmenee eri koirilla eritavoin. Joku saattaa haukkua yksin olemisensa ajan, toinen
pureskelee huonekaluja tai ulvoo. Muista, että koira ei tee sitä tahallaan tai kostoksi että se jäi
yksin, vaan se todellakin on ahdistunut tilanteesta ja oireilee ei-toivotulla käytöksellä.
Mikäli koirasi näyttää eroahdistuksen merkkejä, ota yhteys yhdistykseen. Voimme antaa
sinulle monta hyvää neuvoa, joita kannattaa kokeilla.

Remmirähjäys
Vaikka koira on jo aikuinen, se ei tarkoita sitä että se osaisi käyttäytyä kauniisti taluttimessa.
Hihnakäytös on niitä asioita, joita ihmisen tulee sille opettaa
Taluttimessa rähjääminen johtuu usein pelosta, epävarmuudesta tai ylikiihkeydestä. Suoraan
kohti kulkeminen, kuten lenkillä usein tapahtuu, ei ole koirien maailmassa kohteliasta ja siksi
se voi aiheuttaa ongelmia. Etenkään jos koira ei ole tottunut kävelemään taluttimessa, koira
kokee taluttimen kiristymisen epämiellyttävänä. Jos tämä epämiellyttävä olo tulee aina toisen
koiran ilmestyessä näkyviin, yhdistää koira pian nämä kaksi asiaa ja ongelma on valmis.
Kaunista hihnakäytöstä kannattaa opetella kotona. Toisten koirien kohtaamisissa kannattaa
antaa koiralle tarpeeksi tilaa ohitukseen ja reagoida jo ajoissa toisen koiran tullessa
namittamalla koiraa hyvästä käytöksestä.

Terveys
Saat koiran laboratoriokokeiden tulokset koiraa noutaessasi. Yhdistyksen edustaja käy myös
koiran lemmikkieläinpassin kanssasi läpi. Yhdistys kertoo kaiken saatavilla olevan tiedon
koiran terveyteen liittyen. Niin rotu- kuin rescuekoirallakin saattaa ilmetä terveysongelmia,
taustasta riippumatta. Suosittelemme, että uusi koti käy koiran kanssa eläinlääkärissä
muutaman viikon sisällä kotiutumisesta. Koirien saamat rokotukset lähtömaassa ovat päteviä.
Seuraavat rokotusajat on mainittu koiran passissa. Koiran asianmukaiseen terveydenhuoltoon
kuuluu vuosittainen terveystarkastus, vaikka mitään varsinaisia sairauksia koiralla ei olisikaan.
Valitse eläinlääkärisi huolella, jotta eläinlääkärissäkäynti olisi mahdollisimman miellyttävää
koirallesi.
Joidenkin sairauksien itämisaika on pitkä, joten vaikka laboratoriotestin tulos olisi Espanjassa
negatiivinen, voi tauti aktivoitua Suomessa. Lue huolellisesti oheinen yhteenveto sairauksista,
se sisältää myös yhdistyksen yleiset suositukset kontrollikokeista.
Leishmania
Leishmania on melko yleinen loissairaus Välimeren maissa ja se leviää hietasääsken
välityksellä.
Tartunnan tapahduttua loinen alkaa vaeltaa koiran kehossa piiloutuen valkosoluihin
lisääntyäkseen niissä ja leviten samalla uusiin valkosoluihin, heikentäen koiran yleistä
vastustuskykyä. Taudin itämisaika vaihtelee muutamasta viikosta useampaan vuoteen.
Hoitamattomana tartunta aiheuttaa kroonisen yleisinfektion ja jopa kuoleman.
Hietasääski on aktiivisimmillaan auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana. Suurin vaara
saada tartunta on siis yönsä ulkona viettävällä koiralla.
Ensimmäiset oireet ovat yleensä muutokset koiran ihossa, aluksi huulissa ja silmien
ympäristössä sekä korvanlehdissä. Vähitellen iho alkaa hilseillä, iho paksuuntuu ja siihen
alkaa muodostua huonosti paranevia haavaumia. Sairauden edetessä ilmestyy erilaisia oireita:
koira laihtuu ja sillä esiintyy ripulia ja kuumetta, sen lihaskunto heikkenee ja koira saattaa
alkaa ontumaan. Kynnet voivat alkaa kasvamaan nopeasti, käynti on jäykkää ja taudin
loppuvaiheessa ilmenee munuaisten vajaatoimintaa.
Suosittelemme, että käytät Espanjasta saapuneen koirasi verikokeissa n. puolen vuoden
kuluttua sen kotiutumisesta. Koska taudin itämisaika saattaa olla vuosia, on hyvä testata koira
säännöllisesti jotta leishmania huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Toistaiseksi leishmaniaa ei voida parantaa mutta siihen on olemassa hyvä lääkitys, joilla
jarrutetaan loisten lisääntyminen kehossa ja koira voi elää hyvää koiranelämää. Lääkitys tulee
olemaan elinikäinen.
Leishmania voi tarttua ainoastaan veriteitse.

Ekinokokkoosi
Ekinokokkoosi on heisimatoihin kuuluvien loisten aiheuttama koirien ja eräiden muiden
eläinten tarttuva tauti. Mato elää toukkavaiheensa nk. väli-isännissä, joina voivat toimia mm.
nauta, sika, poro ja ihminen. Aikuisvaiheensa se elää nk. pääisännissä, joita ovat koira, susi ja
kettu. Pääisännälle loinen ei välttämättä aiheuta oireita, väli-isännässä toukat muodostavat
sisäelimiin nesteen täyttämiä rakkulamaisia muodostumia.
Ekinokokkoosin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn käytetään Pratsikvanteelia sisältäviä
matolääkkeitä esimerkiksi apteekista ilman reseptiä saatava Drontal.
Leptospiroosi
Leptospiroosi on bakteerin aiheuttama tarttuva tauti, jota tavataan useilla eri eläinlajeilla.
Koiralla leptospiroosi ilmenee munuais- ja maksatulehduksina. Tauti voi tarttua koirasta (ja
muista eläimistä) myös ihmiseen. Tartunta saadaan tavallisimmin suun kautta tai
hengitysilman välityksellä mutta infektoitunut virtsa levittää tautia tehokkaimmin.
Munuaismuodossa oireina esiintyy kuumetta, väsymystä, lisääntynyttä juomista,
suutulehduksia, oksentelua sekä vatsakipua. Maksatulehduksessa oireina esiintyy kuumetta,
ihon ja limakalvojen keltaisuutta, oksentelua, janoisuutta, veriripulia, pistemäisiä verenvuotoja
suun limakalvoilla ja silmän sidekalvoilla. Tämä muoto taudista etenee nopeasti ja eläin menee
erittäin huonoon kuntoon muutamassa tunnissa oireiden alkamisesta.
Leptospiroosi voidaan ennaltaehkäistä rokotteella ja sitä hoidetaan antibiootein.
Babesia
Babesia on veriloinen joka leviää koirasta toiseen ruskean koirapunkin välityksellä tehden
nopeaa tuhoa veressä aiheuttaen akuutin hemolyyttisen anemian.
Babesiaa on kolmea eri astetta, esiakuutti, akuutti sekä krooninen ja sen hoitaminen on erittäin
vaikeaa.

