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Pohdi ensin näitä kysymyksiä, ennen kuin otat koiran:
~ Onko sinulla tarpeeksi aikaa koiralle?
~ Oletko valmis sitoutumaan koiraan sen eliniäksi, n.10–15 vuodeksi myös hankalina aikoina?
~ Onko perheessäsi tai lähipiirissäsi allergiaa?
~ Kestääkö taloutesi koirasta aiheutuvat kustannukset, myös ne yllättävät?
~ Saako asunnossasi pitää koiraa?
~ Oletko valmis ulkoilemaan koiran kanssa useita kertoja päivässä säässä kuin säässä?
Kallein pentu ei välttämättä ole tervein, mutta hinnan ei pitäisi myöskään olla ratkaiseva tekijä pentua valittaessa.
Pennun hinta on vain pieni osa niistä kustannuksista, joita koiranpito omistajalle aiheuttaa.
Koiralle on hankittava juoma ja ruokakupit, panta tai valjaat ja hihna, kynsileikkurit ja turkinhoitovälineet sen mukaan,
mitä tämän rotuinen tarvitsee.
Ensimmäiseksi nukkumapaikaksi voi hyvin vuorata pahvilaatikon, sillä pentu todennäköisesti jyrsii sen joka tapauksessa.
Leluja voi tehdä itse tai ostaa kaupasta. Lelujen valinnassa tärkeää on, ettei koira saa niistä irti vaarallisia
pikkuosia, jotka se saattaa niellä. Halvimmat muovilelut eivät siksi ole hyvä valinta. Autossa matkustamista varten koira
tarvitsee turvavyöt tai kuljetuskopin, ellei auton peräkonttiin rakenneta sille turvallista matkustustilaa rajaamalla alue
verkolla.
Tehdessäsi tarpeellisia hankintoja, muista myös, että koirien ympärillä pyörii keinotekoisia tarpeita luova bisnes,
joka kauppaa tuotteitaan nämä tarpeet tyydyttämään. On paljon tuotteita, joita koirasi ei tarvitse, jotka ovat sille suorastaan haitallisia.
Koira saattaa myös tehdä tuhoja, joista koituu kustannuksia. Se voi kaluta käsilaukun lompakkoineen, tuhota kirjaston kirjoja,
jyrsiä vesisänkyyn reiän, kaivaa tunnelin naapurin pihalle tai tehdä jotain vielä mielikuvituksellisempaa.
Omistajan vastuulla on korvata muille aiheutuneet kulut. Kotivakuutus on hyvä olla kunnossa.
Vakuutusyhtiöt kauppaavat erilaisia koiravakuutuksia, jotka voidaan laskea myös toistuviin kustannuksiin.
Koiralle kannattaa hankkia ainakin jonkinlainen perusvakuutus sen aiheuttamien mahdollisten vahinkojen tai onnettomuuksien varalta.
Ennen vakuutuksen ottamista on syytä tarkkaan vertailla erilaisia ja eri yhtiöiden vakuutuksia.
Koirasta voi tulla maksettavaksi rotukohtaisia säännöllisiä kustannuksia, esimerkiksi trimmaaminen.
Näistä kannattaa kysyä koiran kasvattajalta tai myyjältä.
Myös koiran jättäminen koirahoitolaan loman ajaksi maksaa. Aina ei koiraa voi viedä sukulaisten tai ystävien
luokse hoitoon. Hoitoloiden hinnat vaihtelevat, mutta hoitokustannuksista kertyy helposti satojen eurojen lasku
koiraa kohti. Esimerkiksi kahden viikon lomamatkan hintaan pitää usein lisätä 15 -16 päivän koiranhoitomaksu,
joka nostaa matkan hintaa jo parilla kolmella sadalla eurolla.
Hoitotarvetta tulee todennäköisesti useita kertoja vuodessa eri syistä, joten tähänkin kuluerään on varauduttava.
Koirasta on joitakin säännöllisesti toistuvia kuluja, kuten rokotukset, madotukset, mahdollinen koiravero, sekä
tietenkin ruokintakulut.
Koiran koosta riippuen ruokinta ja madotus voivat olla tuntuvia menoeriä.
On monia erilaisia tapoja ruokkia koiraa, ja jokaisella on oma kannattajansa.
Parhaiten markkinoitu ei ole välttämättä paras: opettele tutkimaan tuoteselosteita ja valitse ruokia, joiden pääraaka-aine
on liha ja jotka eivät sisällä väri- ja lisäaineita. Koiranruokinnan eri mahdollisuuksista kannattaa hankkia lisätietoa;
kirjallisuuttakin on aiheesta nykyisin hyvin saatavilla. Kasvattajasi on kuitenkin aloittanut ruokinnan jollain määrätyllä ruualla ja
kasvattajalla on kokemusta erilaisista ruuista, joten häneltää saat takulla parhaan mahdollisen ohjeen ruokinnan suhteen.
Jos kaikki menee hyvin, eläinlääkärissä käydään ottamassa vain rokotukset ja tunnistemerkintä.
Useimmiten ei kuitenkaan päästä näin vähällä, vaan eläinlääkäriin joudutaan jo ensimmäisen vuoden aikana moneen kertaan.
Villi pentu saattaa astua lasinsiruihin, syödä rotanmyrkkyä, joutua tappeluun tai saada minkä tahansa vaivan, jota kukaan ei
ole osannut kuvitellakaan. Koiralla voidaan ennemmin tai myöhemmin todeta sairaus, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä.
Eläinlääkärissä käynti ei ole halpaa - jos tarvitaan leikkausta, kuluu helposti satoja, jopa tuhansia euroja.
Nämä rahat täytyy olla tilillä tai lainattavissa hätätapauksen iskiessä. Sairaskuluvakuutuksen voi toki ottaa,
mutta se ei korvaa kaikkea, ja omavastuuosuudet ovat silti tuntuvia.
Kasvattajan ohjeita ruokinnasta ja muusta hoidosta kannattaa kuunnella; hänellä on usein pitkä kokemus, ja hän osaa suositella oikeanlaista
ruokaa ja annostusta juuri sinun koirallesi. Muista kuitenkin olla kriittinen: kasvattaja on vain yksi tietolähde muiden joukossa, eivätkä kaikki
kasvattajat suinkaan seuraa aikaansa ja uusimman tiedon kerääntymistä. Ole siksi hyvin tarkka kasvattajan valinnassa.
Valveutunut kasvattaja ei pidä kysymystulvaasi kritiikkinä, vaan vastaa asiallisesti ja innostuneesti kaikkeen, mitä keksit kysyä.
Pentujensa tulevaisuudesta kiinnostunut kasvattaja kyselee asioita myös sinulta, ennen kuin tekee päätöksensä
kasvattinsa myymisestä.
Koiran mahdollinen viimeinen sairaus diagnooseineen ja hoitoineen tulee usein sen kalleimmaksi sairaudeksi.
Yleensä eläinlääkäri osaa kertoa, milloin on aika luopua koirasta. Viimeiset maksut, jotka koirasta maksetaan, ovat
koiran eutanasia eli lopetus ja sen mahdollinen tuhkaaminen.
Kuolemaa ei ole syytä pitkittää omista itsekkäistä syistään. Ihmisen velvollisuus koiraansa kohtaan on antaa koiran
lähteä viimeiselle matkalleen parhaassa seurassa, arvokkuutensa säilyttäen.
Created in Master PDF Editor - Demo Version

