
Esitietolomake - koira
Täytäthän lomakkeen mahdollisimman huolellisesti, se auttaa meitä paremmin selvittämään koirasi 
käytösongelman syitä ja löytämään siihen ratkaisuja.

Koiran kutsumanimi

Koiran virallinen nimi

Omistaja

Etunimi Sukunimi

Sähköpostiosoite

example@example.com

Koiran sukupuoli

Koiran syntymäaika

Day Month Year

Minkä ikäisenä koira tuli talouteenne?

Kuukautta

Onko koiralla ollut muita omistajia?

Mistä hankit koiran?
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Miksi otit koiran?

Koska koira on viimeksi ollut eläinlääkärin tarkastuksessa?

Day Month Year

Onko koiralla eläinlääkärin toteama sairaus? Kerro tarkemmin mikä.

Onko koiralla jatkuvaa lääkitystä? Kerro tarkemmin mikä.

Koiran ruokavalio

Kuivamuona
Märkäruoka (purkki- tai pussiruoka, koiranmakkara)
Kypsennetty kotiruoka
Raakaruoka
Muu

Mitä ruokamerkkejä koira syö? Määrä ja kellonaika?

Esim. puru- ja hammasluut, koulutusnamit
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Mitä herkkuja tai makupaloja koira saa?

Minkälaista liikuntaa koira saa?

Ulkoilee vapaana ilman valvontaa
Ulkoilee aidatulla pihalla/tarhassa
Ulkoilee vapaana, mutta valvotusti (esim. metsälenkit)
Käy hihnakävelyillä
Pelkästään sisäkoira
Pelkästään ulkokoira

Montako lenkkiä koira saa päivässä?

Lenkkien keskimääräinen pituus minuutteina

Esim. 5 tai 10 minuutin tarkkuudella

Montako leikkihetkeä koira saa päivässä?

Montako koulutushetkeä koira saa viikossa?

Kuinka usein koiran turkkia hoidetaan?
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Mihin koira jää ollessaan yksin?

Vapaaksi asuntoon
Vapaaksi ulos
Sisälle aitaukseen
Ulos tarhaan tai aidatulle pihalle
Häkkiin asuntoon
Häkkiin ulos, piharakennukseen tai autotalliin
Oven tai portin taakse asunnossa (rajattu tila)
Muualle

Asunnon tyyppi

Montako pentua koiran pentueessa oli?

Onko pentuesisaruksilla eläinlääkärin toteamia sairauksia?

Onko pentuesisaruksilla käytösongelmia?

Montako koiraa olet omistanut ennen tätä?

Missä koira nukkuu?

Sängyssäsi
Omassa pedissään makuuhuoneessa
Lattialla makuuhuoneessa
Häkissä makuuhuoneessa
Sängyllä toisessa huoneessa
Häkissä toisessa huoneessa
Eri huoneessa omasta tahdostaan
Eri huoneessa koska se on suljettu ulos makuuhuoneesta
Missä haluaa
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Mikä on koirasi koulutushistoria?

Koiraa ei ole koulutettu
Ei ohjattua koulutusta - koulutin itse
Pentujen leikkikoulu
Ryhmäkoulutus: pentukoulu, perus- tai käytöskoulutus
Yksityiskoulutus (koulutit itse)
Yksityiskoulutus (kouluttaja koulutti)
Harrastukseen liittyvä koulutus (agility, nosework, toko...)
Rotutyypillinen koulutus (paimennus, metsästys...)

Mitä sanoja/käskyjä koira osaa?

Luettele kaikki taloutenne arkeen tällä hetkellä osallistuvat henkilöt: etunimi, ikä ja sukupuoli

Luettele kaikki taloudessanne asuvat lemmikit: nimi, ikä, sukupuoli ja laji (rotu)

Onko muilla taloutenne lemmikeillä eläinlääkärin toteamia sairauksia?

Onko muilla taloutenne lemmikeillä käytösongelmia?
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Käytösongelma nro 1 (kuvaile ongelmaa lyhyesti)

Ongelman nro 1 vakavuus

Käytösongelma nro 2 (kuvaile ongelmaa lyhyesti)

Ongelman nro 2 vakavuus

Käytösongelma nro 3 (kuvaile ongelmaa lyhyesti)

Ongelman nro 3 vakavuus

Käytösongelma nro 4 (kuvaile ongelmaa lyhyesti)

Ongelman nro 4 vakavuus

Käytösongelma nro 5 (kuvaile ongelmaa lyhyesti)

Ongelman nro 5 vakavuus
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Missä olosuhteissa harkitsisit uuden kodin etsimistä koiralle?

Missä olosuhteissa harkitsisit koiran lopettamista (eutanasia)?

Minkä ikäisenä kiinnititte ensimmäisen kerran huomiota koiran käytösongelmaan?

Ikä kuukausina

Kuvaile lyhyesti miten koiran käytösongelma on kehittynyt

Onko koiran vanhemmilla vastaavaa käytöstä?

Onko koiran pentuesisaruksilla vastaavaa käytöstä?

Montako puremaa koira on aiheuttanut ihmiselle?

Montako ihmisiin kohdistuneista puremista rikkoi ihon?
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Montako puremaa koira on aiheuttanut toiselle koiralle?

Montako koiriin kohdistuneista puremista rikkoi ihon?

Montako puremaa koira on aiheuttanut muulle eläimelle kuin koiralle?

Montako muuhun eläimeen kohdistuneista puremista rikkoi ihon?
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