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Koirien rekisteröinti tulossa pakolliseksi

”Koirarekisterin perustami-
nen ja koirien tunnistusmer-
kinnän säätäminen pakolli-
seksi on merkittävä askel koi-
rien paremman terveyden ja 
hyvinvoinnin puolesta. Koiri-
en pakollisella tunnistusmer-
kinnällä haluamme erityises-
ti ehkäistä pentu-
tehtailua ja laitonta 
maahantuontia, se-
kä helpottaa irral-
laan tavattujen koi-
rien palauttamista”, 
maa- ja metsätalo-
usministeri Jari Lep-
pä sanoo.

Maa- ja metsäta-
lousministeriö on 
linjannut, että re-
kisterin perustami-
sessa tultaisiin en-
sisijaisesti selvittä-
mään mahdollisuus 
käyttää apuna yksi-
tyistä toimijaa, joka 
huolehtii sekä tieto-
järjestelmästä että 
rekisterin edellyttä-
mästä tietokannas-
ta. Käytännössä tä-
mä tarkoittaisi sitä, 
että eläimen omis-
taja tekisi rekiste-
röinnin yksityisen 

toimijan järjestelmään, jos-
sa rekisterin pakolliset vi-
ranomaistiedot ja yksityisen 
toimijan tiedot pidettäisiin 
luotettavasti erillään tieto-
suoja-asetuksen edellyttä-
mällä tavalla. Lainsäädän-
nön mukainen virallinen re-

kisterinpitäjä olisi kuitenkin 
Ruokavirasto. Näin kustan-
nukset rekisterin perustami-
sessa saataisiin pysymään 
kohtuullisina.

Ruokavirasto tulee kilpailut-
tamaan hankkeen etsiessään 

sopivaa tahoa viranomaista 
avustavaan rooliin.

Selvityksessä toisena vaih-
toehtona oli malli, jossa kes-
kustietokanta olisi Ruokavi-
rastossa, mutta tietojen päi-
vitys tapahtuisi yksityisen 

toimijan tai yksityisten toimi-
joiden tietokannoista keskus-
tietokantaan. Kolmannessa 
vaihtoehdossa tietojen päi-
vitys tapahtuisi suoraan Ruo-
kaviraston ylläpitämään kes-
kustietokantaan.

Uuden rekisterin 
kilpailutus, kehitys-
työ ja käyttöönot-
to vaatii aikaa. Li-
säksi tietoturvaan 
ja tietosuojaan liit-
tyvät vaatimukset 
tulee tarkoin selvit-
tää. Näillä näkymin 
rekisteri saadaan 
käyttöön aikaisin-
taan vuonna 2022.

”Koirien pakollinen 
tunnistusmerkintä 
ja rekisteröinti luo-
vat pohjaa lainsää-
dännön laajenta-
miseen myös kis-
soille. Suomen on 
jo korkea aika edetä 
asiassa, sillä koirien 
tunnistusmerkin-
nästä ja rekisteröin-
nistä on jo säädet-
ty useissa Euroopan 
maissa.” ministeri 
Leppä toteaa.

KOIRA- ja kissarekisterin perustamisesta koskevan selvityksen mukaisesti rekisteri tullaan  
maahamme perustamaan, mutta ensi vaiheessa vain koirien osalta. 

Kodin
LEMMIKIT

Lämminhenkinen 
eläinlääkäriasema

Hoidamme lemmikkisi hampaista 
hännänpäähän, tervetuloa!

tai p. 09 805 5900

Ajanvaraus

Hansatie 26, 
02780 Espoo

akvaariokauppa.fi

Meiltä koirien pesu-, trimmaus-, sekä muut oheispalvelut
                      ranskalaisella vivahteella.

��������������������������������������������������
�����������������������
	������

�����������������

TERVETULOA!

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk)
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Koiranpentu mullistaa arjen - ”tunne sama kuin pareilla, 
joille on syntymässä ensimmäinen lapsi”

Hiljattain uuteen kerrosta-
loasuntoon muuttanut pa-
riskunta oli miettinyt koiran 
hankintaa vuosikausia, mut-
ta edelliseen asuntoon koiran 
ottaminen ei ollut sallittua. 
Yhdessä ostettu uusi asun-
to on suurempi ja taloyhtiö 
lemmikkiystävällinen. Pitkäai-
kainen haave omasta koiras-
ta toteutui vihdoin, kun pie-
ni ja pörröinen Mittelspitz-
pentu Jojo muutti elokuun 
alussa Jennin ja Teon luokse. 
 
- Suurin pohdinnan paik-
ka ennen koiran hankintaa 
oli ajankäyttö eli miten kak-
si työssäkäyvää ihmistä hoi-
taa uuden pennun, joka ei voi 
olla pitkää aikaa kotona yksin. 
Työpäivä on minusta ehdoton 
maksimi, jonka koira voi olla 
arkena yksin kotona. Itse otin 
alkuun kahden viikon loman, ja 
jatkossa pyritään sumplimaan 
niin, että toinen pyrkii lähte-
mään töihin myöhemmin ja 
toinen vastaavasti tulee ai-
kaisemmin kotiin. Selvitimme 
myös mahdollisuuksia käydä 
lounastauolla kotona, nyt kun 
Jojo on vielä pieni, Jenni kertoo. 

Sekä Jenni että Teo ovat eläin-
rakkaita ja molemmat ovat 
pienestä pitäen halunneet koi-
ran. He uskovat, että Jojo tuo 
paljon iloa arkeen ja sopii hyvin 
lenkkiseuraksi, sillä molemmat 
tykkäävät liikkua ulkona. Myös 
monet pariskunnan ystävistä 
tunnustautuvat koiraihmisik-
si, mikä on helpottanut tulevi-
en menemisten suunnittelua. 
 
- Työssäkäynnin lisäksi kaik-
ki omat muut menot vaativat 
enemmän sumplimista, kun 
aina pitää miettiä mihin koiran 
voi viedä hoitoon. Olemme 
alustavasti sopineet ystävien ja 
perheen kanssa, että periaat-
teessa aina pitäisi joku paikka 
löytyä. Puhuimme myös kus-
tannuksista, mutta koska meil-
lä ei ole lapsia, ei rahanmeno 
ollut iso huoli, Jenni sanoo. 

KOIRAN OTTAMINEN 
VAATII PALJON ENNAKKO- 
VALMISTELUJA
- Aivan aluksi selvitimme Jojon 
rodulle ominaiset asiat ja kä-
vimme kodin läpi, että se so-
pii koiranpennulle. Muun mu-
assa poistimme maan tasolta 

vaaralliset asiat, kuten sähkö-
johdot. Kaikki matot käärittiin 
puoleksi vuodeksi varastoon, 
kunnes koira osaa pissiä ja 
huonekasvitkin katsottiin, että 
mitkä ovat myrkyllisiä. Vaaral-
liset heitettiin pois tai nostet-
tiin ylemmäs, Jenni luettelee. 
 
- Yhdessä teon kanssa kes-
kusteltiin myös siitä, millaiset 
rajat koiralle asetetaan, että 
säännöt ovat meidän kesken 
samat. Esimerkiksi saako Jo-
jo tavata muita koiria hihnas-
sa, saako tulla sänkyyn, saa-
ko Jojolle antaa ruokaa, kun 
itse laittaa ruokaa. On tärke-

ää, että pelisäännöt ovat sel-
vät alusta alkaen, Jenni sanoo. 
 
Jenni ja Teo selvittivät en-
nakkoon, kuinka paljon koiran 
hankinta maksaa. Kustannuk-
set eivät siksi tulleet yllätykse-
nä, mutta selvää oli, että koi-
raan saa rahaa kulumaan, jos 
haluaa. Itse koiran hankinta-
hinnan päälle tulee helposti 
monien satojen eurojen lisät. 
 
- Etenkin varusteisiin on 
mennyt sievoinen summa 
rahaa. Etukäteen hankimme 
kaikki koiran perustarvikkeet, 
kuten kaulapannan, ruoka- ja 

juomakupit, hihnat, koiran peti 
ja tietysti jättisäkki ruokaa. Os-
timme myös valmiiksi esimer-
kiksi kynsisakset ja punkkipih-
dit. Lelujakin on saatettu ostaa 
muutama. Kuulimme myös, 
että sanomalehti on huono 
pissa-alusta. Siksi ostimme 
sellaisenkin erikseen. Koiran 
itsensä lisäksi suurin yksittäi-
nen hankinta oli vakuutukset, 
mutta ne ovatkin erittäin tär-
keä hankinta, Jenni toteaa.
 
HYVIN SUUNNITELTU ON 
PUOLIKSI TEHTY
- Nyt alkuun jännittää ai-
ka paljon. Perushuoli meil-

lä on siitä, että mitä jos jo-
tain sattuu. Etenkin kun kum-
pikaan meistä ei ole aikai-
semmin omistanut koiraa. 
Luulisin, että tunne on vä-
hän sama kuin pareilla, joil-
le on syntymässä ensimmäi-
nen lapsi, että osaanko hoi-
taa ja ettei vaan satu mitään. 
Konkreettisin huoli on se, et-
tä Mittelspitz on haukkuherk-
kää rotua, ja me asumme 
kerrostalossa, Jenni pohtii. 
 
Ihan kaikkea ei hyväl-
läkään valmistautumi-
sella saanut ennakoitua. 
 
- Hohhoh, juu ei! Kun Jojo tu-
li meille perjantaina, niin vielä 
keskiviikkoiltana todettiin, et-
tä koiranpennun on nukutta-
va ensimmäiset yöt meidän 
lähellä. Samalla todettiin, että 
meidän pieneen makkariin ei 
mahdu sekä koiran sänky et-
tä yöpöytä. Iskuporakonetta ei 
siihen hätään löytynyt, joten 
hyllyn poraaminen seinään ei 
onnistunutkaan noin vain. Pie-
nessä paniikissa lähdettiin sit-
ten keskustaan ostamaan hyl-
lyt, Jenni nauraa.

AJANKÄYTTÖ, vakuutukset ja eri hankintojen kustannukset – lue mitä kaikkea ensimmäisen koiranpentunsa 
hankkineet Jenni ja Teo huomioivat ennen pennun saapumista.
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Häkissä pidettävien pikkulemmikkien pito-olosuhteissa ongelmia

– Pikkulemmikkejä pidetään 
sisällä kodeissa muiden näky-
mättömissä, eikä niistä siten 
juuri tule eläinsuojeluilmoituk-
sia. Se ei kuitenkaan tarkoita, 
että pieniä häkissä pidettäviä 
lemmikkejä pidetään erityisen 
hyvin, sanoo SEYn toiminnan-
johtaja, eläinlääkäri Kati Pulli. 
 
Pikkulemmikkien ongel-
mat tulevat yleensä esiin 
silloin, kun muiden eläin-
ten pidossa on ongelmia. 
 
– Vaikka eläinsuojelun arjen 
täyttävät kissat ja koirat, meil-
lä on iso huoli muista pienis-
tä lemmikeistä ja syytä uskoa, 
että ongelmia on, mutta ne 
eivät vain tule esille. Kissois-
ta ja koirista on helppoa teh-
dä ilmoitus, sillä ne ovat use-
ammin näkyvillä ja niiden kun-
toon ja kohteluun osaa asias-
ta tietämätönkin ottaa kantaa. 
 
Toisin on tyypillisesti häkeis-
sä pidettävien eläinten laita. 
 
- Lajia tuntemattoman on 
yleensä vaikeaa huomata, 

milloin eläin ei voi hyvin. Kun 
eläin on kipeä, se tyypillises-
ti piiloutuu, ja eläin voi kärsiä 
häkissään pitkäänkin. Tyypil-
lisesti eläimistä tulee ilmoi-
tus vasta silloin, kun huo-
noissa oloissa pidettyjä eläi-
miä on niin paljon, että niis-
tä koituu hajuhaittoja naapu-
reille. Silloin voi olla kyse jo-
pa sadoista eläinyksilöistä, 
sanoo Suomen Eläinlääkärilii-
ton puheenjohtaja Päivi Lahti. 
 
On todennäköistä, että ainoi-
na lemmikkeinä elävillä pienil-
lä eläimillä on hyvinvointion-
gelmia, jotka eivät ole kenen-
kään tiedossa.
 
MINIMIVAATIMUKSISTA 
LIPSUTAAN
Lainsäädäntö antaa väljät raa-
mit määritellessään pikku-
lemmikkien pitoa. Häkkipinta-
ala eläintä kohden on kirjattu 
asetukseen, mutta se on pieni. 
Asetuksessa määrätään myös 
pesäkopista, kuivikkeesta ja vi-
rikkeistä.

- Vaikka säädökset edellyt-

tävät vain vähän, on niidenkin 
noudattamisessa yllättävän 
usein puutteita. Minimipinta-
ala on yleensä juuri ja juuri riit-
tävä, mutta hälyttävän usein 
puuttuvat pesäkopit, kuivik-
keita on aivan liian vähän ja 
vesi on likaista tai se puuttuu 
kokonaan, kertoo valvonta-
eläinlääkärinä muun muas-
sa Helsingissä ja Tampereella 
pitkään toiminut Elli Valtonen. 
 
- Ei ole mikään pieni asia, et-
tä edes lain minimivaatimuk-
set eivät täyty, kun eläin viet-
tää häkissä koko elämänsä. Se 
ei voi halutessaan hakeutua 
parempaan paikkaan asun-

nossa, kuten kissa tai koi-
ra. Tämän vuoksi myös hä-
kin sijoittelu asunnossa on 
äärimmäisen tärkeä asia. 
 
Lemmikkieläimiä koskeva 
asetus edellyttää myös, et-
tä eläinten lajinomaisen lii-
kunnantarpeen tyydyttämi-
sestä huolehditaan. Esimer-
kiksi gerbiili liikkuu luonnossa 
omakotitalotontin kokoisel-
la alueella, kun laki edellyt-
tää sille vain yhden A4-arkin 
verran tilaa eläintä kohden. 

- On erittäin kyseenalaista, 
täyttyykö pikkulemmikkien lii-
kunnantarve näissä pienissä hä-

keissä säädösten edellyttämällä 
tavalla, sanoo Elli Valtonen.
 
HALPA ELÄIN JÄTETÄÄN 
HELPOSTI HOITAMATTA
Epäkohdat pikkulemmikkien 
pidossa ja olosuhteissa ovat  
todennäköisesti tavallisia.

- Kanit ja jyrsijät ovat hel-
ponoloisia lemmikkejä, vaik-
ka niidenkin pito vaatii tilaa ja 
viitseliäisyyttä. Niitä otetaan 
pienellä kynnyksellä lapselle 
viihdykkeeksi, mutta perushoi-
toon ei perehdytä ollenkaan. 
Kun innostus loppuu, eläin 
muuttuu ikäväksi velvollisuu-
deksi. Silloin eläimiä pidetään 
niin, että ne juuri ja juuri pysy-
vät hengissä, sanoo Päivi Lahti. 
 
Kun eläimen hankintahin-
ta on pieni ja se on han-
kittu ilman kunnollis-
ta harkintaa, tingitään usein 
myös terveydenhoidosta. 
 
- Halvalla hankittuun eläi-
meen ei aina olla valmiita lait-
tamaan rahaa, eikä sitä vält-
tämättä viedä eläinlääkäriin, 

kun se on sairas. Usein näyt-
tää käyvän niin, että eläin jä-
tetään vain kuolemaan hitaasti 
häkkiinsä, sanoo Elli Valtonen. 

APUA LAIN- 
SÄÄDÄNNÖSTÄ JA  
VALISTUKSESTA
Lainsäädännön parantamisel-
la on tärkeä rooli pikkulem-
mikkien olosuhteiden paran-
tamisessa. Uusi eläinsuoje-
lulaki on edelleen työn alla, 
ja lajikohtaisia asetuksia ale-
taan säätää sen jälkeen, kun 
eläinsuojelulaki valmistuu. 
 
- Jyrsijöiden, lintujen ja mui-
den häkissä pidettävien eläin-
ten hoitoon ja olosuhteisiin 
liittyviä vaatimuksia on tarken-
nettava, sanoo SEYn Kati Pulli. 
 
Lemmikkejä myyvien kaup-
pojen ja kasvattajien roo-
li on edelleen ratkaiseva. 
 
- Eläinten myyjien tulee 
haastatella ostajat todella 
tarkkaan ja jakaa kunnolliset 
hoito-ohjeet kaikkien eläinten 
mukana.

HÄKISSÄ pidettävistä pikkulemmikeistä, kuten kaneista, marsuista ja hamstereista, tehdään verrattain vähän  
eläinsuojeluilmoituksia viranomaisille. Puutteet pikkulemmikkien pidossa havaitaan yleensä samalla, kun mennään  
tarkistamaan koirista tai kissoista tehtyä ilmoitusta. Lemmikkieläinten pitopaikkoihin yksityiskodeissa tehdään  
tarkastuksia ainoastaan silloin, kun on olemassa epäily, että eläimen olosuhteissa on puutteita. Rutiininomaisia  
otantatarkastuksia ei tehdä.

Hyödynnä

Kotitalousvähennys

 

Riihimäellä vuodesta 1958 

HANKI UNELMIESI
OMAKOTITONTTI
HYVINKÄÄLTÄ

Hyvinkää kaupungilla on 
vapaita omakotitontteja, 
joita voi ostaa tai vuokrata.

 
 

Tutustu tontteihimme: 
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Kissan ruokinta on taitolaji, 
jonka kanssa moni  
kissanomistaja kamppailee

– Kissanomistajien on vai-
kea tunnistaa, mikä on kissal-
le hyvälaatuista ruokaa. Kissa 
ei kestä paastoa seuraamuk-
sitta päivää tai kahta pidem-
pään, siksi ruokintaa ohjaakin 
usein se, mitä kissa suostuu 
syömään. Monet kissanomis-
tajat ajautuvat tilanteeseen, 
jossa kissalle tarjotaan usei-
ta eri vaihtoehtoja sen mu-
kaan, mihin kissa on mielty-
nyt tai mitä se hyväksyy ruo-
kalautaselleen, kuvailee vali-
koimapäällikkö Kaisa Mäkinen. 
 
- On myös mielenkiintois-

ta, että kissoilla on alueellisia 
makumieltymyksiä. Suomes-
sa kissa pitää erityisesti lihas-
ta, kun taas esimerkiksi Aust-
raliassa kissan makunystyröitä 
hivelee enemmän kala, Mäki-
nen jatkaa.
 
Kissanruuan ravitsemuk-
sellisuus on kissanomistajan 
mielenkiinnosta huolimatta 
muuttunut toissijaiseksi. Pää-
asiaksi on muodostunut, et-
tä kissan saa ylipäätään syö-
mään. Kissan hyvinvoinnin 
kannalta oleellista on kuiten-
kin erityisesti ruuan laatu. Kis-

sa on lihansyöjä, jonka ruo-
kavaliosta suuren osan tulisi 
koostua proteiinista ja erityi-
sesti eläinperäisestä proteii-
nista. Kissa pystyy hyödyn-
tämään kasviperäistä proteii-
nia hyvin huonosti ja liiallinen 
hiilihydraattien saanti lihottaa 
kissaa.

– Tiedämme, että kissaa ei 
ole mahdotonta opettaa syö-
mään terveellistä ruokaa. Se 
vaatii toki pitkiä hermoja ja 
erilaisia keinoja. Mutta mah-
dotonta se ei ole, kertoo Noo-
ra Sunell.

KISSAN ruokinnasta on piirteitä, joita ei esimerkiksi 
koiran ruokinnassa juuri ole. Kissan ruokintaan liittyy  
huomattavasti enemmän rutiineja, kikkoja ja tunteita. 
Kissanruokinta on taitolaji, jonka kanssa kissanomistaja  
kamppailee päivittäin.

Monipuolisia palveluita suurella sydämellä

Espoon Mankkaalla sijaitse-
va Eläinklinikka Livetin toisen 
omistajan, eläinlääkäri Sanna-
Maria Reincken työ on välillä 
melkoista salapoliisityötä.

Eläinten iho- ja korvasairauk-
siin perehtynyt Reincke halu-
aa varata karvaisten ihopoti-
laidensa ensimmäiselle käyn-
nille aina riittävästi aikaa, sillä 
oireiden taustasyyn selvitte-
lyssä on tärkeää saada omis-
tajalta kattavat esitiedot mm. 
oireiden laadusta, alkamis-
ajankohdasta ja sairashisto-
riasta. Tarkan selvitystyön ja 
Reincken kokemuksen myötä 
iho-ongelmien taustasyyt al-
kavat selvitä ja eläimelle rää-
tälöidään asianmukaisen hoi-
don.

Vuonna 2017 perustetun, ko-
timaisen eläinklinikan toinen 
omistaja, eläinlääkäri Riina 
Larmela on puolestaan pereh-
tynyt suu- ja hammassairauk-
sien hoitoon. Larmelan tavan-
omainen työpäivä alkaa jo ai-
kaisin aamulla, jolloin Larmela 
ottaa sisään päivän hammas-
hoitoon tulevat potilaat.

Larmelan hammaspotilai-
den hoitoon kuuluu hammas-
tarkastuksen ja hammaski-
ven poiston lisäksi esimerkik-
si murtuneiden hampaiden 
poistoa, hammasjuuripaisei-
den hoitoa ja nykyisin myös 
juuri- ja oikomishoitoja.

Vastaanotolle lemmikkinsä 
tuoneet omistajat saattavat 

joskus tulkita eläimen vaisuu-
den johtuvan vanhuuden ai-
heuttamasta väsymyksestä. 
Hammashoidon jälkeen Lar-
melan vastaanotolta poistuu 
kuitenkin usein entistä leik-
kisämpi ja iloisempi lemmik-
ki, kun kipua aiheuttava ham-
masongelma on saatu hoidet-
tua.

Vaikka monet lemmikkien 
omistajat tiedostavatkin ham-
mashoidon tärkeyden, saattaa 
vanhan tai esimerkiksi sydän-
sairaan potilaan nukuttaminen 
hammashoitoa varten pelot-
taa. Livetissä tähän ei kuiten-
kaan ole syytä.

-Riina on mestari suunnitte-
lemaan kullekin eläimelle so-

pivan turvallisen anestesian, 
Reincke kehuu kollegaansa.

Reinckellä riittää ylistäviä sa-
noja myös muuta henkilökun-
taa kohtaan. Livetin henkilö-
kunnan osaaminen on kor-
keatasoista ja kullakin eläin-
lääkärillä on omat erityisosaa-
misalueensa perustaitojen li-
säksi.

-Lisäksi hoitajien ja asiakas-
palvelijoiden ammattitaito on 
erinomaista  tasoa, hän kiitte-
lee.

Koirien ja kissojen peruseläin-
lääkäripalveluiden lisäksi Livet
tarjoaa erityisosaamista 
muun muassa suu- ja ham-
massairauksissa, sisätaudeis-

sa, sydän- ja hengityselinsai-
rauksissa, ultraäänitutkimuk-
sissa, iho- ja korvasairauksis-
sa, vaativassa pehmytosaki-
rurgiassa, kasvainten kirurgi-
sessa ja lääkinnällisessä hoi-
dossa, ortopediassa, ortope-
disessa kirurgiassa ja urheilu-
koirien hoidossa.

Livetissä hoituvat myös koiri-
en ja kissojen viralliset sydän-
tutkimukset (PEVISA-lausun-
not, PawPeds) sekä koirien vi-
ralliset polvi-, lonkka-, kyynär- 
ja selkätutkimukset. Lisäk-
si palveluihin kuuluvat muun 
muassa akupunktio, käytös-
häiriöiden hoito, laboratorio-
tutkimukset, tunnistusmer-
kinnät, rokotukset ja terveys-
tarkastukset.

Tieto klinikan henkilökunnan 
laajasta ammattitaidosta on 
muutaman vuoden aikana eh-
tinyt jo kulkeutumaan monien 
korviin.

-Laaja-alaisen erikoisosaa-
misen vuoksi saamme myös 
runsaasti muiden eläinlääkä-
reiden lähettämiä lähetepo-
tilaita erityisosaamista vaati-
viin toimenpiteisiin, Reincke 
kertoo.

Livetin on tarkoitus myös kas-
vattaa palveluiden määrää tu-
levaisuudessa.

-Ensi vuonna meillä on tavoit-
teena hankkia klinikallemme 
myös tähystystoimenpiteisiin 
sopiva laitteisto, joten palve-
luihimme on luvassa laajen-
nusta. Lisäksi suunnittelem-
me lauantaiaukiolon aloitta-
mista ensi vuoden puolella.

Vaikka suunnitteilla onkin 
uusia hankintoja ja palvelui-
ta, pitää eläinklinikka muu-
toksienkin keskellä aina kiin-
ni tärkeimmistä arvoistaan, 
joita ovat eläinten laadukas 
hoito ja erinomainen asiakas-
palvelu.

ESPOOLAINEN eläinklinikka livet on tunnettu monipuolisista palveluistaan ja ammattitaitoisesta henkilökunnastaan. 
Useimmiten klinikalta lähtee kotiin entistä iloisempi ja leikkisämpi lemmikki.



6  LÄHETÄ JUTTUVINKKI: toimitus@letterbox.fi 11 | 20196 | Kodin Lemmikit

Kennelliitto palkitsee 13 sankarikoiraa ihmishenkien pelastamisesta

– Koiran ja ihmisen välinen 
suhde on ainutlaatuinen. San-
karikoiria palkitsemalla halu-
amme muistuttaa, että kaik-
ki koirat voivat olla sankareita, 
vaikkeivat ne olisikaan koulu-
tettuja hyötykoiria, painottaa 
Kennelliiton hallituksen pu-
heenjohtaja Harri Lehkonen. 
 
Tulevana vuonna 2020 Ken-
nelliiton toiminnassa paino-
tetaan koiran hyvän luonteen 
ja käyttäytymisen edistämis-
tä. Sankarikoirat sopivat hyvin 
tähän teemaan. Hyväluontei-
nen, hyvin sosiaalistettu koira 
on ihmisen paras ystävä ro-
dusta riippumatta.
 
Kennelliiton hallitus ot-
ti käyttöön Sankarikoira-ar-
vonimen ensimmäisen kerran 
vuonna 1997. Sankarikoira® 
on Kennelliiton rekisteröi-
mä tavaramerkki. Kennelliitto 
myöntää Sankarikoira-arvoja 
koirille, jotka ovat merkittä-
västi vaikuttaneet siihen, et-
tä yksi tai useampi ihmishenki 
on pelastunut. Koira voi saada 
Kennelliiton kunniamaininnan 
myös muista sankariteoista. 
Eniten Sankarikoiran arvoja on 
tänä vuonna myönnetty koi-

rille, jotka hälyttivät alkavas-
ta tai jo syttyneestä tulipalos-
ta. Koirat myös löysivät eksy-
neitä tai apua tarvitsevia sekä 
reagoivat sairaskohtauksiin.
 
KOIRAT PELASTIVAT  
TULIPALOILTA JA  
KERTOIVAT APUA  
TARVITSEVISTA
Irlanninsusikoira Frank hälytti 
tulipalosta. Helmikuisena yö-
nä 2019 kerrostalon ylimmäs-
sä 7. kerroksen kodissa olivat 
Frank-koiran omistajan lisäksi 
15-vuotiaat kaksoset sekä ir-

lanninsusikoira Frank. Koiran 
omistajan mies oli työmat-
koilla. Tytär tuli äitinsä vie-
reensä nukkumaan. Omistaja 
heräsi yöllä Frankin ääntelyyn. 
Hän luuli koiran näkevän unta, 
ja rauhoitteli tätä jatkamaan 
unia. Koiran matala, voima-
kas murina ja ääntely kuiten-
kin jatkui. Omistaja säntäsi 
jalkeille ja tajusi koiran mää-
rätietoisesta ääntelystä, että 
jokin on pielessä. Hän tarkis-
ti tyttärensä nukkuvan edel-
leen vieressään ja mietti poi-
kansa sijaintia asunnossa. Hän 

oli varma, että kotiin oli tul-
lut murtovaras. Hän näki koi-
ran sohvalla pää pystyssä, kat-
se keittiöön päin. Koira äänteli 
edelleen voimakkaasti. Ketään 
ei näkynyt. Kun hän lähestyi 
koiraa, alkoivat keittiön palo-
hälyttimet soida. Laturista oli 
lähtenyt sähköpalo, jonka ha-
ju ei yltänyt vielä makuuhuo-
neeseen, mutta keittiö oli sa-
vuinen. Nainen sammutti hä-
lyttimen, juoksi kodinhoito-
huoneeseen ja näki tyttärensä 
huoneen oven olevan kiinni. 
Musta savu tuli oven raoista, 
ja ovi oli tulikuuma. Nainen ei 
avannut sitä, ja hän huusi lap-
set hereille. Hän laittoi kaikki 
väliovet kiinni, juoksi puheli-
melle ja soitti hätänumeroon. 
Lapset pukivat ja ottivat koi-
ran hihnaan ja, he lähtivät pa-
koon. Palokunta tuli nopeasti. 
Tuli ei levinnyt muualle asun-
toon tai muiden asuntoihin. 
Tyttären huone paloi. Jos hän 
olisi nukkunut omassa huo-
neessaan, hän ei olisi selvin-
nyt hengissä. Frankin herätyk-
sen ansiosta perhe pelastui. 

Länsigöötanmaanpys-
tykorva Toivo hälytti apua 
asunnossaan kaatuneelle 

naapurille. Elokuussa 2018 
Toivo alkoi haukkua aamul-
la makuuhuoneessa, eikä se 
totellut useita komentoja olla 
hiljaa. Se myös kallisteli pää-
tään kuin kuunnellakseen jo-
tain. Kun omistaja alkoi Toivon 
tavoin kuulostella tarkem-
min, hän havaitsi naapurista 
kuuluvan huutoa. Tarkemmin 
kuunnellessa ääni alkoi kuu-
lostaa vahvemmin avunhuu-
dolta. Toivon omistaja lähti 
ulos tarkistamaan tilannetta, 
ja ulkona naapurin avunhuu-
to kuului entistä selvempänä. 

Hän soitti talonmiehelle, joka 
tuli avaamaan naapurin oven. 
Naapuri oli kaatunut asunnos-
saan neljä tuntia aiemmin, ei-
kä päässyt enää omin avuin 
ylös. Ambulanssi kävi tarkis-
tamassa naapurin voinnin. 
Ilman Toivon haukkumista 
naapurin avuntarve olisi jää-
nyt huomaamatta.

Kennelliitto palkitsee Sanka-
rikoirat Koiramessut-tapah-
tumassa sunnuntaina 8. jou-
lukuuta Messukeskuksessa 
Helsingissä.

KENNELLIITTO myöntää vuonna 2019 Sankarikoiran arvon 13 koiralle. Lisäksi 23 koiraa saa  
kunniamaininnan tekemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on vaikuttanut  
merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.

Sankarikoira Frank.

Sankarikoira Toivo.
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24h päivystävä eläinsairaala ja Suomen ensimmäinen urheilevien 
koirien klinikka on avattu Espooseen

Lemmikeillä on nyt mahdol-
lisuus ympärivuorokautiseen 
sairaalahoitoon myös Espoos-
sa. Uudistunut Espoon Eläin-
sairaala on tänään aloittanut 
päivystystoiminnan Suome-
nojalla, osoitteessa Kurjenkel-
lontie 14. Uudistuneen eläin-
sairaalan yhteydessä toimii 
myös Euroopan ensimmäinen 
urheilukoirien hoitoon erikois-
tunut klinikka.

– Nykyaikaisten tilojemme 
ja asiantuntijoidemme laajan 
osaamisen ansiosta voimme 
tarjota avun kaikkiin eläimen 
vaivoihin pennun ensi hetkistä 
aina viimeiseen palvelukseen 

saakka, ja kaikkeen sillä välil-
lä, kertoo eläinlääkäri, eläin-
sairaalan johtaja Tiina Wright.
Uudistuneessa Espoon Eläin-
sairaalassa (entinen Evidensia 
Finnoo) työskentelee noin 60 
eläinlääketieteen ja eläinten 
hoidon ammattilaista.

– Uudessa eläinsairaalassa 
toimii ympärivuorokautinen 
päivystys sekä teho-osasto, 
jonne voivat jäädä intensiivi-
sempää hoitoa tai tarkkailua 
vaativat potilaat. Päivystys-
palvelua on pyydetty meiltä 
vuosien varrella usein, ja on ilo 
voida nyt vastata pyyntöön, 
Wright sanoo.

SUOMESSA JA  
MAAILMALLA TUNNETUT 
ASIANTUNTIJAT  
AKTIIVISTEN KOIRIEN 
APUNA
Eläinsairaalan yhteydessä 
toimii myös Suomen ja ko-
ko Euroopan ainoa urheile-
vien koirien hoitoon erikois-
tunut eläinlääketieteen yk-
sikkö. Urheilukoiraklinikal-
la aktiivisten koirien hoidos-
ta vastaavat kokeneet orto-
pedian erikoisosaajat, jotka 

ovat perehtyneet nimen-
omaan harrastus-, käyttö- 
ja työkoirien yleisimpiin vai-
voihin ja niiden hoitoon se-
kä hyvän kunnon ylläpitoon. 
Urheilukoiraklinikkaa luot-
saa maailmallakin mainet-
ta niittänyt italialainen huip-
puortopedi Alessandro Piras. 

– Aktiivisimmat koirat ovat 
fysiikaltaan kuin huippu-ur-
heilijoita. Niiden tyypillisten 
vaivojen asianmukaiseen hoi-

tamiseen tarvitaan erityis-
tä osaamista ja eri harrastus-
lajien ja rotujen laajaa tunte-
musta, kommentoi Wright. 

PITKÄT PERINTEET  
PAIKALLISTEN  
LEMMIKKIEN APUNA
Eläinlääkärit Maija ja Jan Räi-
hä perustivat Espoon Eläin-
sairaalan Finnoontielle jo 27 
vuotta sitten. Vuosien kulues-
sa eläinsairaalan toiminta on 
laajentununut ja kehittynyt, 

ja nyt vanhojen tilojen käytyä 
ahtaiksi toiminta on siirtynyt 
uusiin, varta vasten sairaala-
käyttöön remontoituihin tiloi-
hin. Samalla palautettiin käyt-
töön eläinsairaalan vanha tut-
tu nimi.

– Espoon Eläinsairaalan uu-
det ja nykyaikaiset tilat anta-
vat meille aiempaan verrattu-
na täysin eri luokan mahdolli-
suudet tarjota korkealaatuista 
apua ja hoitoa kaikille lemmi-
keille koirista ja kissoista mate-
lijoihin kellonajasta ja päivästä 
riippumatta, sanoo Wright.

Eläinsairaalan moderneista 
tiloista löytyy useita leikkaus-
saleja, kattava tähystysväli-
neistö, oma laaja laboratorio, 
sekä Espoon ainoa korkea-
kenttämagneetti, jonka avulla 
asiakkaille voidaan tarjota en-
tistä kattavampia magneetti-
kuvauksia ja kuvata myös suu-
ria koiria, joiden kuvaaminen 
matalakenttämagneetilla on 
haastavaa. Rauhaa rakastavil-
le ja helposti stressaantuville 
kissapotilaille löytyy sairaalas-
ta omat odotustilat, toimenpi-
dehuoneet ja heräämö.

LEMMIKEILLÄ on nyt mahdollisuus ympärivuorokautiseen sairaalahoitoon myös Espoossa. Uudistunut Espoon 
Eläinsairaala on tänään aloittanut päivystystoiminnan Suomenojalla, osoitteessa Kurjenkellontie 14. Uudistuneen eläin-
sairaalan yhteydessä toimii myös Euroopan ensimmäinen urheilukoirien hoitoon erikoistunut klinikka.

Espoon Eläinsairaalaa luotsaa eläinlääkäri Tiina Wright ja klinikkamanageri Leena Kaltiainen

Espoon Eläinsairaalaa luotsaa eläinlääkäri Tiina Wright 

Uusi Espoon Eläinsairaala on nyt avattu!

Soitto 020-alkuiseen numeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min 
ja matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Kurjenkellontie 14, 02270 Espoo

Tarjoamme lemmikeille ennaltaehkäisevän terveydenhuollon peruspalveluita, 
korkean tason erikoisklinikka- ja sairaanhoidonpalveluita sekä
ympärivuorokautisen päivystyksen vuoden jokaisena päivänä!


