
Koiran

adoptio ja 

kotihoitajana 

toimiminen
Perustietoja koiran adoption edellytyksiin
yhdistyksemme kautta tuleville koirille sekä tietoa
kotihoitajille



Mitä rescue koira

tarkoittaa
 Lähtökohdat, ymmärrä historia

 Jokainen rescue koira kantaa mukanaan erilaista historiaa 
joka näkyy koiran arjessa aina pitkään , jopa loppuelämän.

 Usein tiedämme historiasta vain vähän ja loppua voi vaan 
päätellä koiran käytöksestä

 Koiran käytös muuttuu AINA kotiintulon jälkeen , usein vielä 
useiden vuosien ajan. Muutummehan me ihmisetkin vuosien 
saatossa ja eri elämäntilanteissa, niin myös koirat meidän 
mukana.

 Elämä ennen adoptiota/ Suomeen tuloa

 Koirat tulevat yhteistyökumppaneiltamme ja kaverina näissä 
paikoissa on aina useita kymmeniä laijtovereita. 

 Koira ei osaa eikä tiedä Kuinka sen juuri sinun kotonasi tulisi 
käyttäytyä, mitä temppuja sen pitää osata, mitä tarkoittaa 
yksinolo kun ei ole ketään lajitoveria ehkä tukemassa

 Kotikoiraksi opettaminen, kaikki alkaa alusta

 Opeteltavia asioita: Hihnakävely, sisäsiisteys, yksin jääminen, 
kotikoirana eläminen, kaupunkikäytös, tottelevaisuus, ruokinta 
( ei torvi yrittää enää varastaa tai puolustaa ruokaansa )

 Käytöksen haasteet: huonot kokemukset, sosiaalistuminen 
jäänyt vähälle, arkuus, ennakoimattomuus  ( historian 
painolasti jota ei tiedetä)

 Fyysiset haasteet : kunnon kohottaminen, sisäsiistiys, 
vanhat vammat, hampaat



Mitä tarkoittaa kotihoitajuus

 Kotihoitajan tehtävänä on auttaa koiraa sopeutumaan, opettaa 
Suomalaisia kotikoiran tapoja, edistää koiran kodin etsimistä

 Yhdistys omistaa koiran ja vastaa kustannuksista

 Kotihoitaja  on koiran “ äänikanava” , kertoo koiran tilanteesta, auttaa 
valitsemaan sitä sopivaa kotia, tukee koiraa juuri vaikeimpina hetkinä kun 
koira on sopeutumassa uuteen elämään

 Kotihoitajalta vaaditaan kärsivällisyyttä, sitkeyttä, rauhallisuutta, 
huolellisuutta ( karkaamisen estäminen!), suurta sydäntä 

 Kotihoitajan adoption käsitellään aina erikseen eikä kotihoitajuus tarkoita 
että olisi ns etulyöntiasemassa. Joskus todella hyvä kotihoitopaikka ei ole se 
paras koti.

 Kotihoitaja valitsee itselleen sopivan kotihoitolaisen ( kotihoitajien facebook, 
adoptiosivut)



Kotihoitokoira on yhdistyksen 

omaisuutta

 Yhdistys vastaa:

 Varusteet ulkoiluun( valjaat, panta, takaremmi, 2x hihna, tarvittaessa juoksuvyö, 

koiran säänmukainen vaatetus)

 Turvaportti, mikäli kotihoitopaikasta puuttuu esim väliovi

 Eläinlääkärikulut (sovitaan etukäteen käynneistä mikäli mahdollsita, 

hätätilanteessa vain mennään)

 Madotus ym lääkkeet 

 Kuljetuskustannukset, sovitaan etukäteen

 Yhdistyksellä on virallinen kirjanpito ja kirjanpitäjä, kuluista tarvitaan kuitti ja 

matkoista ns matkalasku

 Kirjanpitäjä Pirjo Järvinen, pirjo.t.jarvinen@gmail.com



Mitä 

tarkoittaa 

adoptio 

 Adoptio ei ole ns tavallinen kauppa ja rescue ei ole 

tavara, me emme myy koiria vaan etsimme koirille 

adoptiokoteja

 Kyse on paljon muusta: sitoutuminen, aate, haasteet, 

ennakkoluulojen kohtaaminen, yhteistyö, vastuu

 Adoptiosopimus

 Adoptiokäytäntö ( ks, virtuaali, koiran mahdollinen 

tapaaminen, päätös)

 Adoptiokustannukset

 Ymmärrys mihin on sitoutumassa

 Adoptio on aina koira lähtöinen. Yhdistys etsii sopivaa 

kotia koiralle.



Koiran kotiutuminen
 Mitä odotan koiralta?

 Realistinen kuva, jaksanko vastaan ottaa haasteet, onko 
elämänihanteessani juuri nyt paljon aikaa koiralle

 Tukiverkko, mistä saan ja mistä haen apua

 Mitä olen valmis tekemään ja Kuinka paljon olen valmis juuri nyt 
antamaan uudelle perheenjäsenelle

 Turvallinen koti, turvallinen liikkuminen, mieti valmiiksi miten liikun koiran 
kanssa ja miten estän karkaamisen autosta, hihnasta, julkisissa 
kulkuvälineissä, kuka voi koiraa ulkoiluttaa, onko pihani turvallinen, onko 
kotini turvallinen ( ovet, ikkunat, näkyvät sähköjohdot)

 Miten perheen muut lemmikit? Mistä tiedän sopeutuuko oma lemmikkini 
uuden tulokkaan kanssa ( valitsenko suoraan kohdemaasta tulevan 
adoption vai etsinkö kotihoidossa olevaa koiraa johon voi käydä 
tutustumassa

 Ruokinta: Minkälaista ruokintaa olen ajatellut? Mitä sitten jos koira tarvitseekin 
erityisruokavaliota? 

 Arkirutiinit, rutiinit ovat erittäin tärkeitä, miten rakennan päiväni?

 Aktiviteetit, mitä minulla on tarjota koiralle, minkälaisen ja Kuinka aktiivisen 
koiran voin ottaa?

 Kasvattaminen perheen arkeen, miten aion sen tehdä ja millaisiin haasteisiin 
minulla on mahdollisuus

 Lapset, miten omat lapseni ja heidän kaverinsa osaavat olla koiran kanssa, 
Kuinka valvon lapseni

 Yksinolo, miten aion koiran kouluttaa olemaan yksin

 Koiran kanssa liikkuminen erilaisissa paikoissa: miten olen ajatellut koiran 
sopeuttamisen elinympäristööni

 Vieraat: miten koulutan koirat vieraisiin ihmisiin

 Muut lemmikit ,: miten sopeutan koiran turvallisesti perheen mahdollisiin 
muihin lemmikkeihin

 Sterilointi (pentuna tulleet): onko minulla varaa steriloida koira 
adoptiosopimuksen mukaisesti?



Kodittomasta koirasta 

kotikoiraksi
 Sinä olet uutena omistajana vastuussa turvallisen elinympäristön luomiselle, olet 

vastuussa koiran maailmankuvan kääntämisestä

 Omistajan vastuu ja osaaminen on äärimmäisen suuressa roolissa miten hyvin koira 
kotiutuu

 Kärsivällisyys ja maltti sekä AIKA! Kuukausi kotiutumisessa on lyhyt aika, 
ensimmäiset kolme kuukautta ovat ne vaikeimmat ajat

 Jos itse hermoilet muista että nämä koirat ovat erityisen herkkiä huomaamaan 
epävarmuuden ja reagoivat siihen vahvasti. Pysy omalla mukavuusalueella, 
säilytä rauhallisuus ja ota pieniä tavoitteita.

 Pienet askeleet ja onnistumiset, älä yritä kerralla liikaa. Pidä vaikka päiväkirjaa, 
pienet jutut jäävät  helposti huomaamatta. Viikon kooste auttaa huomaamaan 
että edistytte kyllä

 Sitä saat mitä vahvistat- jos osaat vahvistaa oikeita asioita oikein niin huomaat 
pian onnistumisia



Sairaudet https://www.autetaanelaimia.fi/tietoa%20sairauksista/

 Mitä tulee tietää ja mistä haen tietoa, eläinlääkärit ja mistä löydän oikean ja osaavan eläinlääkärin

 Rokotukset

 Rokotukset on merkitty koiran passiin ja tulee pitää ajan tasalla suositusten mukaisesti

 Multiresistenssit 
https://www.autetaanelaimia.fi/tietoa%20sairauksista/multiresistenteist%C3%A4%20bakteereista.html

 Välimeren taudit: Jokainen koira testattava 6kk Suomeen tulon jälkeen! 

 Leishmania: jokaisen adoptoijan täytyy ymmärtää perusasiat, tarttuminen, testaus ja oireet

 Leishmania voi olla piilevänä koiran luuytimessä koko koiran elin ajan ja puhjeta myöhemmin, piilevää leishmaniaa ei 
voida luotettavasti testein todeta

 Euroopassa esiintyvä leishmania ei tartu ihmiseen, toisen eläimeen tarttuakseen se vaatii välittäjä eläimen eli
hietasääksen

 Leishmania on uudelleen testattava noin 6kk Suomeen tulon jälkeen ja aina jos on pieninkin epäilys uudelleen 
puhkeamisesta 

 Leishmania on hoidettavissa eikä ole lopetusperuste, suuri riski on eläinlääkärit jotka eivät osaa hoitaa leishmaniaa. 
Mikäli tauti todetaan Suomessa myöhemmin ole aina yhdistykseen yhteydessä, etsimme asiantuntevan hoidon tai 
konsultoimme omaa eläinlääkäriämme!

 Sydänmato: testattava noin 6 kk Suomeen tulon jälkeen uudestaan. Ole heti yhdistykseen yhteydessä 
mikäli sydänmato todetaan Suomessa, etsimme oikean eläinlääkärin yhdessä. ( Suomessa tautia 
osataan hoitaa todella huonosti)

 Muut sairaudet joihin pitää olla varautunut. Me emme kuvaa koiria läpikotaisin lähtömaassa. Pikkukoirilla 
yleensä paljon mm löysiä niveliä, hammasongelman yleisiä, koirilla voi olla kehossaan mm hauleja, 
vanhoja murtumia ym vammoja  jotka löytyy myöhemmin

 Muista koira ei stressitilanteessa näytä kipuaan ja vammojaan, suuressa koiralaumassa lähtöpaikassa 
vamman näyttäminen voi tarkoittaa hengen menetystä. Koiralaumassa luontaisesti heikot tapetaan.

 Me emme tahallamme jätä mitään ns kertomatta 

https://www.autetaanelaimia.fi/adoptiosta/ohjeita kotiutumiseen.html
https://www.autetaanelaimia.fi/tietoa sairauksista/multiresistenteist%C3%A4 bakteereista.html


Karkaaminen, rescuet ovat karkureiden top 10 listaalla heti

ensimmäisinä, seuraavaksi eniten karkaa pentuja, sitten tulevat metsästyskoirat

 Miksi?

 Pelästyminen (äänet, yllättävät tapahtumat, hajut, pamaukset)

 Vieras ympäristö, koira haluaa takaisin tuttuun ja turvalliseen

 Useimmat rescue koirista ovat säilyneet hengissä koska ovat osanneet karata ihmiseltä!

 Miten koira karkaa?

 Väärät, rikkinäiset välineet (FLEKSIT, varma keino karkuuttaa koira)

 “pikapissat” ” lähdin äkkiä iltapissalle kaulapannassa ja hihnassa

 Vapaana pito

 Autoilu, ”avasin auton oven ja se olikin syönyt hihnan poikki”

 Koti josta puuttuu väliovet, ikkunat aukeaa liian isoksi

 Mökki ja vieras ympäristö

 Koira on hoidossa paikassa jossa ei ymmärretä karkausriskiä

 Uusivuosi ym kovat äänet 

 Miten ehkäistä

 Koti, miten teen kodistani turvallisen käy läpi ovet ( oltava aina 2 suljettua ovea/ porttia sisä- ja ulkotilan välissä

 Matkustus, miten matkustan koirani kanssa turvallisesti

 Hoito, kuka voi hoitaa koiraani kun olen poissa

 Ulkoilu, mitä välineitä minun tulee hommata. Tutustu millä välineillä koiran luovutus tapahtuu ( kts kuva )

 Apuvälineet’, mitä muita välineitä mahdollisesti tarvitsen? ( piha ym)



Koiran kouluttaminen

 Kouluttamaton koira on usein ongelmakoira, ongelma on aina myös hihnan 
toisessa päässä 

 Kaikki koiran kanssa yhdessä tekeminen on aina hyödyllistä

 Helppoa nenätyöskentelyä, älypelejä, perusliikkeitä ( superpalkka ja 
kehuminen). Jokainen voi oppia kouluttamaan koiraansa.

 Opettele koiran kontaktin saaminen ja miten saat koiran hallintaan myös 
yllättävissä tilanteissa

 Luokse tulo! Opeta alusta alkaen että luoksesi tuleminen kutsusta tietää aina 
jotain kivaa. Superpalkka alussa!

 Kerran päivässä joku pikku juttu, paljon toistoja. Pienienkin juttujen tekeminen 
koiran kanssa lisää luottamusta, koulutuksen tulee aina olla molemmille kivaa. 
Jokainen koulutus päättyy onnistumiseen ja hyvään mieleen!

 Remmiräyhäys, yksinjääminen, sisäsiisteys, sosiaalisuuden pitäminen, vieraat, 
lauman johtajuus

 Koiran ottaminen on muutakin kun “ metsälenkkejä”, sitoudu kouluttamiseen ja 
yhdessä tekemiseen => rakenna luottamus



Lisäksi
 Lue www.autetaanelaimia. fi sivuiltamme vielä ohjeita kotiutumiseen

 https://www.autetaanelaimia.fi/adoptiosta/ohjeita%20kotiutumiseen.html

 Hanki koiralle oikeat varusteet 

 Muistilista kun tulet noutamaan koiraa:
koiralle vettä ja vesikuppi

jotain pientä herkkua

panta JA valjaat tai koiraa ei luovuteta!!! (FLEXIT ON KIELLETTY!)

kaksi hihnaa, tarkoittaa kunnollista vahvaa hihnaa

takaremmi joka kiinnitetään valjaisiin

juoksuvyö tai joku tukeva vyö jolla koiran hihnan saa omistajaan kiinni

kakkapusseja

pyyhe tai viltti

talouspaperirulla

kylmällä ilmalla on hyvä olla myös villa/toppapuku

2 kpl tulostettuja adoptiosopimuksia joihin olet valmiiksi täyttänyt omat tietosi

kynä

autossa joko turvavyökappale/ turvavyövaljaat/ kuljetushäkki

http://www.autetaanelaimia/
https://www.autetaanelaimia.fi/adoptiosta/ohjeita kotiutumiseen.html


Kysymyksiä?

 Muista: yhdistys on aina tukena! info@autetaanelaimia.fi tai soitto 

0408278609/ Tuula

 Kts usein kysytyt kysymykset 

https://www.autetaanelaimia.fi/adoptiosta/usein-kysytty.html

 Tilaa omille kysymyksille: mieti valmiiksi kysymyksiä haastattelua/ 

virtuaalikotikäyntiä varten

mailto:info@autetaanelaimia.fi
https://www.autetaanelaimia.fi/adoptiosta/usein-kysytty.html

