Opas kodittoman koiran vastaanottajalle ja adoptiota harkitsevalle
Tässä lyhyessä oppaassa haluamme kertoa uudelle omistajalle joistakin yleisimmistä asioista, jotka
voivat liittyä aiemmin kodittoman espanjalaisen koiran kotiuttamiseen Suomessa. Oppaan lisäksi
toivomme uuden omistajan olevan yhteydessä meihin aina, mikäli koiran kanssa tulee eteen ongelmia
kotona Suomessa.
Koirien luonnekuvaukset on lähes aina tehty tarhaoloissa ja koiran käyttäminen saattaa muuttua kotiin
pääsemisen jälkeen. Koirien iän määrittäminen useissa tapauksissa tapahtuu perustuen eläinlääkärin
arvioon koiran kunnosta sekä käyttäytymiseen. Aikuisilla koirilla iän tarkka määrittäminen on vaikeaa.
Lentomatkasta ja koiran saapumisesta
Lentomatka Malagasta Helsinkiin kestää noin 4,5 tuntia ja on uusi ja outo kokemus koiralle. Yleisesti
koirat pärjäävät lentokoneessa hyvin ja usein ihmiset jännittävät koirien matkustamista enemmän kuin
koirat itse. Koira voi kuitenkin olla väsyneen ja epätavallisen rauhallisen oloinen vielä muutaman
päivänkin kuluttua kotiin saapumisesta. Tämä johtuu kevyestä rauhoituksesta, jonka kaikki matkustavat
koirat saavat Espanjan päässä ennen matkaa.
Kentällä koira tulee kuljetuslaatikossa tullialueen läpi yhdessä lentokummin kanssa. Yhdistyksen
edustaja on myös vastassa kentällä ja luovuttaa koiran uudelle perheelleen sekä käy läpi omistajan
kanssa koiran paperit.
Kentälle tulee ottaa mukaan panta ja remmi koiralle. Nämä voi pitää esillä aulassa odotellessa niin
yhdistyksen edustajan on helpompi tunnistaa uudet omistajat. On tärkeää että panta on sopiva eikä
koira pääse karkaamaan. Moni koira saattaa olla hyvinkin säikyssä mielentilassa matkan ja uusien
kokemusten jälkeen joten turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Panta+valjasyhdistelmää alkuun
suositellaan. Myös makupaloja voi ottaa mukaan. Mikäli kotimatkaa on vielä kentältä on hyvä varata
mukaan myös ruokaa sekä vettä.
Yleistä koiran terveydestä
Yhdistyksemme kertoo uudelle omistajalle kaiken tiedon koiran terveydestä, mitä meillä on
saatavilla. Koiran terveydestä ei kuitenkaan pystytä antamaan takuita. Testeistä ja eläinlääkärien
tutkimuksista huolimatta koiralla saattaa ilmetä sairauksia. Osassa sairauksissa on myös pitkä
itämisaika eikä testituloksissa taudin vasta-aineet välttämättä näy.
Koirilla saattaa olla iho-ongelmia, kuten myös tulehduksia korvissa ja silmissä. Koiran hampaat vaativat
hyvin usein hoitoa esimerkiksi hammaskiven vuoksi.
Uuden omistajan on hyvä varautua kaikkeen. Muutos Espanjan tarhaoloista Suomeen uuteen
ympäristöön ja kotiin on suuri ja jotkut koirat voivat olla tullessaan arkoja ja pelokkaita. Rauhallisuudella
ja oikealla kohtelulla saadaan hyviä tuloksia ja saavutetaan uuden perheenjäsenen luottamus.

Loishäädöt
Eteläisessä Espanjassa punkit ovat yleisiä varsinkin tiettyinä vuodenaikoina. Jokainen koira on saanut
tarhalla sekä sisä- että ulkoloishäädöt. Ulkoloishäätö on tehty Frontline-nimisellä aineella ja sitä saa
myös Suomesta. Joskus rapsuttelu ja ihon hilseily johtuu stressistä, joka on aiheutunut paikan- ja
ilmastonvaihdoksesta. Jos koiran iholla on vielä Suomessa silminnähden eläviä ulkoloisia, pitää
Frontline käsittely uusia. Samalla käsitellään myös perheen muut mahdolliset koirat ja kissat, sillä
ulkoloiset voivat levitä nopeasti eläimestä toiseen. Jos iho vain hilseilee tai on muuten kuiva ei
Frontlinea tule antaa uudelleen.
Usein ihon kuivuuteen ja hilseilyyn auttaa, kun lisää öljyä ruokaan tai pesee koiran ihoa
tasapainottavalla shampoolla.
Tavallisempien koirapunkkien lisäksi korvapunkit ovat melko yleisiä ja niihin tehoaa eläinlääkäriltä
saatavat lääkkeet.
Sisäloishäätö kannattaa tehdä parin päivän kuluttua koiran kotiin tulosta. Mikäli koira ripuloi tulee
odottaa kunnes vatsa toimii normaalisti. Apteekista reseptittä saatava Droncit on ainoa matolääke, joka
tehoaa sekä litteään että leveään heisimatoon. Kaiken varalta on hyvä antaa vielä Axilur tai Flubenol
lääke. Silloin varmistetaan että myös muna-asteella olevat madot kuolevat. Myös madotus on hyvä
suorittaa yhtä aikaa myös perheen muille koirille tai kissoille. Jatkossa madotus tehdään normaaliin
tapaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Eläinlääkärissä käynti ja rokotukset
Suosittelemme eläinlääkärillä käyntiä koiran Suomeen tulon jälkeen, koiran kotiuduttua.
Peruseläinlääkärin tarkistus on paikallaan, vaikka mitään sen kummempaa ei olisikaan. Samalla
käynnillä voi kysyä mm. koiralle annettavista rokotuksista. On kuitenkin muistettava, että koiran
passissa olevat rokotusmerkinnät pitävät paikkansa, eikä tehoste rokotteitta tarvita, ellei passissa niin
lue. Missään nimessä samoja rokotuksia ei saa antaa uudelleen. Koiran yleiskunto ei varsinkaan
pitkään tarhalla olleille koirilla ole kovin hyvä, joten tarpeettomat uusintarokotukset voivat olla koiran
terveydelle haitallisia.
Kastroinnista tai sterilisoinnista on voinut jäädä muutamia tikkejä ja ne on hyvä poistattaa samalla
käynnillä. Muista ottaa koiran passi mukaan eläinlääkärille, sillä siihen tehdään kaikki merkinnät
esimerkiksi juuri rokotuksista.
Koiran kotiuttaminen
Toisilla koirilla rauhoittavan aineen vaikutus loppuu nopeasti, mutta toisilla saattaa kestää muutamankin
päivän. Ei ole syytä huoleen, vaan on hyvä antaa koiran tutustua ja totutella uuteen kotiinsa rauhassa.
Tutustuminen perheen muihin mahdollisiin koiriin on syytä tehdä puolueettomalla maaperällä
esimerkiksi ulkona poissa omalta pihalta. Erityisesti jos perheessä on lapsia, tulee koiran antaa tutustua
heihin omaan tahtiinsa ja koiran ehdoilla. Sopeutumisessa uuteen paikkaan tarvitaan aikaa ja
kärsivällisyyttä. Toivomme jokaiselta kodilta aikaa ja ”pitkää pinnaa” aiemmassa elämässä usein
huonosti kohdeltujen koirien kotiuttamisessa. Aremmilla koirilla kotiutumisessa saattaa kulua
huomattavankin pitkä aika.
Suosittelemme, että koiraa ei pidetä ollenkaan irti ainakaan ensimmäisten viikkojen aikana
kotiutumisesta. Myöhemmin voidaan kokeille irtioloa hyvin aidatulla alueella esimerkiksi koirapuistossa.
Osa koirista on pitkään tarhalla olleena ja mahdollisesti kovia kokeneena aluksi hyvin arkoja. Lisäksi
muutos Suomeen tultua on suuri ja koira saattaa yllättäen vaikkapa pelästyä jotain, eikä uuden
omistajan käskyistä huolimatta palaa vapaaehtoisesti takaisin. Myöhemminkin on tarkkaan harkittava
koiran pitämistä irti, sillä osalla koirista metsästysvaisto on suuri ja ne eivät välttämättä kuuntele
omistajaansa yhtään, kun havaitsevat esimerkiksi jäniksen metsässä.

Koiran ulkoilutus
Turvallisin tapa on ulkoiluttaa koira hihnassa sekä asiallisessa kaulapannassa. Lisäksi on olemassa
erillisiä ns. jarruvaljaita, joista koira ei pääse peruuttamaan irti ja karkaamaan. Myös pantavaljasyhdistelmä voi olla tarpeen. Kiinnitä pannasta valjaisiin esim. ketjupanta ja huolehdi että hihna on
molemmissa kiinni. Jos koira onnistuu pääsemään valjaista irti on kaulapanta kuitenkin kaulassa.
Varsinkin juuri kotiutuneen koiran asianmukaisten varusteiden kanssa tulee olla tarkka ettei koira pääse
karkuun. Panta-valjasyhdistelmä on hyvin suositeltava vaihtoehto alkuun.
Vapaana juokseminen on kuitenkin tärkeää. Hyvä vaihtoehto on tarkoin aidattu koiratarha. Tarhan
verkon tulee olla tarpeeksi korkea samoin verkon alaosan tulee olla riittävän tiivis. Podencot kaivavat
kuopan salaman nopeasti ja livahtavat karkuun aidan alta. Yleensäkin kannattaa seurata koiran liikkeitä
koiratarhassa. Samoin on hyvä tarkastaa aitaus ennen vapaaksi laskemista. Edellisen käynnin jäljiltä
voi aita olla rikki.
Koirat rakastavat metsälenkkejä. Jos olet täysin varma koirastasi ja luottamus toimii, tämäkin on yksi
vaihtoehto. Sinun tulee tuntea metsäalue tarkkaan, samoin lähellä kulkevat tiet ja asutus. Ennen
vapaaksi laskemista varmista, että koiralla on yhteystiedot merkittynä, esimerkiksi huomioliivissä
tussilla kirjoitettuna, kaulapannan nimilaatassa tai kaulapantaan kirjailtuna.

Mikrosirun rekisteröinti
Koiran tiedot on hyvä rekisteröidä osoitteessa Turvasiru.fi, Lemmikkipalstat.net tai Kennelliitto.fi
Sisäsiisteys ja mahdollinen eroahdistus
Vaikka koira olisikin ollut kotikoirana Espanjassa, on sisäsiisteys saattanut unohtua tarhalla.
Vahinkoja saattaa sattua ja niihin tulee suhtautua ymmärtäväisesti. Pikkuhiljaa opettelemalla koira oppii
ihan varmasti taas sisäsiistiksi.
Myös eroahdistukseen on syytä varautua. Vaikka uudella omistajalla olisikin mahdollisuus olla lomalla
töistä ja kotona, kun koira tulee kotiin, niin yksinoloa on hyvä ruveta harjoittelemaan heti alusta alkaen.
Alussa kannattaa kokeilla ihan muutaman kymmenen minuutin poissaoloa ja pikkuhiljaa lisätä yksinoloa.
Tärkeintä on ettei omistaja tee kotoa lähtemisestään tai palaamisestaan suurta numeroa, vaan poistuu
ja palaa rauhallisesti, koiraa huomioimatta. Jos koira joutuu olemaan yksin yli 8 tuntia, olisi koiralle hyvä
järjestää joku, joka käyttää sitä päivällä ulkona. Tämä myös auttaa sisäsiisteyden oppimisessa, sillä
silloin koira ei joudu pidättelemään niin pitkää aikaa.
Ruokinta
Koirien pääasiallinen ruoka tarhalla on kuivaruoka ja myös uudessa kodissa ruokinta kannattaa aloittaa
kuivaruoalla, jotta muutos ruokavaliossa ei tapahdu liian nopeasti. Koiranruoan merkillä ei ole väliä,
kunhan se on ravitsevaa ja siinä on kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet. Oikea merkki löytyy sitten
ajan kanssa kokeilemalla. Pikkuhiljaa voi kuivaruuan joukkoon lisätä esimerkiksi jauhelihaa, riisiä,
raejuustoa ja piimää. Nykyään saa eläinkaupoista sekä markettien eläintarvikkeiden pakasteosastoista
hyviä ja laadukkaita raakaravintotuotteita.
Monilla koirilla on vatsa sekaisin ja se voi johtua jännityksestä ja paikanvaihdosta. Jos näyttää siltä, että
ripuli ei tunnu laantuvan voi koiralle antaa esim. Canicur tai Aptus Attapekt -maitohappobakteereja.
Näitä saa apteekista ilman reseptiä. Jos ripuli on veristä tai jatkuu pitkään, on neuvoteltava
eläinlääkärin kanssa mahdollisesta lääkekuurista.
Jotkut koirat reagoivat uuteen ympäristöönsä syömättömyydellä. Jos koira on pitkään syömättä ja
juomatta on hyvä antaa koiralle esim. veteen sekoitettuna Nutrisal-jauhetta. Se auttaa saamaan
tarpeelliset suolat ja koiran elimistö ei kuivu. Hyvä vitamiinilisä ja ruokahalun kohottaja on Nutriplusgeeli, jota saa myös apteekista ilman reseptiä.

Metsästysviettiset ja arat koirat
Galgo- ja podencorotuiset koirat omaavat yleensä vahvan saalistus- ja metsästysvietin. Koiran
saapuessa uuteen kotiin, viettiä ei välttämättä ole. Tämä johtuu siitä, että koirat ovat olleet suljetulla ja
aidatulla tarhalla, eivätkä ole päässeet toteuttamaan luontaista käytöstään. Kun koira vahvistuu,
vahvistuu myös sen itsetunto, rohkeus, uteliaisuus sekä vietti. Vahvistuminen voi alkaa viikon päästä tai
jopa vuosien päästä kotiin tulosta, mutta vietti on aina olemassa. Se on osa koiran luonnetta, eikä se
lähde kouluttamalla pois.
Podenco on hyvin yleinen rotu Espanjassa ja monissa sekarotuissa koirissa on mukana podencoa joten
tämän rodun tyypilliset käyttäytymistavat ja metsästysvietti saattaa ilmetä voimakkaana myös useissa
sekarotuissa koirissa joissa ei päälle päin podencon omaisuutta näy.
Galgot ovat yleensä näöllä metsästäviä vinttikoiria, joita on käytetty Espanjassa juuri tähän
tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki liikkuva kiinnittää galgon huomion.
Podencot metsästävät yleensä sekä näöllä, kuulolla että hajulla. Lisäksi podencojen tavaramerkki on
hillitön uteliaisuus. Uteliaisuus hajuihin, ääniin, liikkuviin asioihin sekä uteliaisuus aidan toiselle puolelle.
Podencot ovat myös varsin kekseliäitä päästä toteuttamaan viettiään, joten aidatun alueen tulee olla
aidattu huolella.
Kun galgon annettaan olla irti esim koirapuistossa on erittäin suositeltavaa että koiralla käytetään
kuonokoppaa. Sama koskee myös muita metsästysviettisiä koiria. Vaikka koira ei ole aggressiivinen,
saattaa esimerkiksi puistossa pinkova pienempi koira laukaista koiran metsästysvietin. Galgo juoksee
saaliinsa kiinni tarttuen niskasta. Tämä on syytä muistaa myös omien koirien kesken; galgon silmissä
se oman perheenkin tuttu pikkukoira muuttuu helposti irti juostessaan saaliseläimeksi ja
onnettomuuden ainekset ovat kasassa. Kuonokopan käyttäminen on halpa ja helppo tapa ehkäistä
näitä onnettomuuksia. Muille koirapuistoilijoille voi mainita että koiralla on kuonokoppa voimakkaan
metsästysvietin vuoksi, ei aggressiivisuuden.
Vaikka kuinka tuntuisi että koirasi että koirasi on niin kiintynyt sinuun että voisit pitää aitaamattomalla
alueella irti,niin harkitse asiaa kuitenkin huolella..Jos koira on edelleen vuodenkin jälkeen kovin arka ei
kannata riskeerata. Koirasi voi pelästyä jotain lähteä karkuun. Metsästysviettisten koirien vietti ei katoa,
mutta koira saattaa kadota hyvinkin nopeasti hajun perään.
Metsästysviettisiä koiria tai Espanjassa metsästykseen käytettyjä koiria ei missään nimessä saa käyttää
metsästystarkoituksiin enää Suomessa. Koirien ratajuoksuttamisessa ja vieheen perässä
juoksemisessa pyydetään käyttämään harkintaa ja huomioimaan että varsinkin vinttikoirat ovat hyvin
herkkiä vammautumaan juostessaan vieheen perässä. Vauhti kasvaa ja mm. lihasrevähdysten vaara
on suuri. Lisäksi koirilla voi olla vanhoja vammoja, jotka ovat tulleet metsästyksessä Espanjassa. Ensi
arvoisen tärkeää on myös huomioida koiran yksilöllinen kunto juoksuttamisessa ja tarvittaessa kysyä
neuvoa eläinlääkäriltä.
Jos koira karkaa
Jos koirasi pääsee karkaamaan toimi seuraavasti:
Yhteys adoptiojärjestöön
Katoamisilmoitus nettisivuille ja paikallisiin löytöeläintaloihin.
Nettisivuille www.karkulaiset.fi ja www.karkurit.fi voi laittaa maksuttoman kuvallisen ilmoituksen
ja linkkiä jakaa esim Facebookissa.
Laputtaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoitat katoamisilmoituksen ja monistat lappusia
tarpeellisen määrän ja jaat niitä katoamispaikan läheisyyteen. Laputusvihjeiden perusteella on
saatu hyviä tuloksia karkulaisten etsinnöissä.

Grillaus. Oli kesä tai talvi kannattaa grillata katoamispaikan läheisyydessä. Ruoka voi houkutella
karkurin takaisin
Monet ystävät, tuttavat ja tuntemattomat haluavat auttaa karkurin etsinnöissä. Ole rohkea ja
pyydä apua! Yhdistys pyrkii auttamaan kadonneen etsinnöissä parhaansa mukaan.
Etsijäkoiraliiton nettisivuilta saa hyvää tietoa sekä liiton kautta on myös mahdollista saada apua
etsinnöissä esim koulutetun etsijäkoiran muodossa. www.etsijakoiraliitto.fi

Yhteydenpito yhdistykseen adoptoinnin jälkeen
Toivomme koiran uuden omistajan olevan yhteydessä omaan koiravaraajaansa muutamien päivien
kuluttua koiran saapumisesta kotiin. Ongelmatilanteissa toivomme välitöntä yhteydenottoa.
Omaamme kattavat verkostot asiantuntijoihin ja eläinlääkäreihin Suomessa sekä Espanjassa joten
osaamme antaa neuvoja ja kontakteja erilaisiin pulmiin ja kysymyksiin. Haluamme olla omistajien ja
koirien tukena koko koiran eliniän, ja otamme mielellämme vastaan kuulumisia koiranne uudesta
elämästä.
Terveisin
Kodittomat Espanjan Koirat ry
www.espanjankoirat.com

