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ADOPTIOHAKEMUS / KOTIHOITOHAKEMUS 

Adoptio  ☐  Kotihoito ☐

Koira, josta olette kiinnostunut: 

Etu- ja sukunimi: Hetu: 

Osoite: 

Paikkakunta: Postinumero: 

Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

Asumismuoto Varallisuus 

☐ Omakotitalo ☐ Työsuhde
☐ Rivitalo
☐ Kerrostalo
☐ Muu

☐ Opiskelija
☐ Työtön
☐ Eläkeläinen

Perheeseenne kuuluu:

Tämänhetkinen elämäntilanteenne:

Onko teillä aiemmin ollut lemmikkejä?   

☐ kyllä                 ☐  ei                      Jos on , mitä: 

Onko perheessä muita lemmikkejä? 

☐ kyllä ☐ ei Jos on, mitä: 

Onko teillä mahdollisuutta viedä koira eläinlääkärille hätätilanteissa? 

☐ kyllä ☐ ei

Onko teillä hoitopaikka mahdollisten pidempiaikaisten poissaolojen ajaksi? 

☐ kyllä ☐ ei

Päivämäärä (pp/kk/vvvv): 
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Oletteko valmiita satsaamaan rahallisesti koiran koulutukseen jos sille on tarvetta? Esimerkiksi koiran pelkojen 
ja vieraiden ihmisten kohtaamisen kanssa saattaa tarvita kouluttajan apua. 

☐ kyllä ☐ ei

Harrastuksenne: 

Aiempi kokemus koirista: 

Toiveet koiraan liittyen: 

Minkälainen koira sopisi energiatasoltaan ja aktiivisuudeltaan elämäntyyliinne? 

Mahdolliset tulevat harrastukset koiran kanssa: 

Miten olette varautuneet siihen, että koira ei välttämättä ole heti sisäsiisti, ja koiran opettaminen sisäsiistikisi 
ja kotikoiran taidolle voi viedä hyvinkin pitkään ? 

Mikä on teidän tapanne kouluttaa koiraa? 
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Vastaa alla oleviin kysymyksiin mahdollisimman laajasti: 

Oletteko ottaneet selvää rescue koirista? Miten olette varautuneet mahdollisiin haasteisiin? 

Mikä sai teidät harkitsemaan juuri rescue koiran adoptoimista? 

Kuinka paljon koira joutuisi olemaan yksin? 

Miten olette valmiita satsaamaan rahallisesti koiran hyvinvointiin? Kaikki mitä koiran terveydestä tiedetään, 
kerrotaan adoptoijalle. Se ei kuitenkaan takaa sitä, ettei koiralla olisi terveydellisiä ongelmia joita tarhalla ei 
ole todettu.  

Minkälainen on terveydentilanteenne? Pystyttekö terveytenne puolesta huolehtimaan koirasta? Mikäli 
terveydentilassasi on rajoitteita, se ei tarkoita välttämättä sitä, että ette voi ottaa koiraa. Koira on vain 
valittava terveydentilanne ehdoilla. 

Minkälainen on perheenne elämäntilanne ja onko se riittävän vakaa koiran hankkimiseen?  Katukoira on elänyt 
epävarmuudessa oli sitten kyse pennusta tai aikuisesta koirasta. Se tarvitsee turvallisen, rauhallisen ja 
säännöllisen elämän voidakseen oppia luottamaan ihmisiin.  

Oletteko keskustelleet koiran ottamisesta perheen jäseneksi koko perheen kanssa, ja ovatko kaikki 
perheenjäsenet valmiita sitoutumaan koirasta huolehtimiseen?
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Onko koko perhe yksimielinen koiran hankinnasta, ja halukas osallistumaan koiran kotiuttamiseen ja hoitoon? 
Perheenjäsenet ovat koiran lauma. Kaikkien perheenjäsenten on oltava johdonmukaisia koiran kanssa 
käyttäytymisen suhteen ja ymmärrettävä, että koiran on saatava rauhassa kotiutua.

Kommentit ja toiveet: 
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