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Koiran omistajuus vaatii vastuuta ja malttia
Koiraa voidaan hyvällä syyllä kutsua ihmisen parhaaksi ystäväksi - Kennelliiton arvion
mukaan koira on lemmikkinä joka viidennessä perheessä. Suomessa arvioidaankin
kokonaisuudessaan olevan jo noin 600 000 koiraa.
Koirien suosion myötä myös koiriin liittyvät eläinsuojeluongelmat ovat lisääntyneet.
Koirien runsas kysyntä on tuonut markkinoille pentutehtailijat, jotka kasvattavat
pentuja halvalla ja eläinten hyvinvoinnista piittaamatta. Pentutehtailua tapahtuu niin
pienessä kuin suuremmassakin mittakaavassa ja osa toiminnasta on naamioitu
kasvattajatoiminnaksi. "Tyypillistä pentutehtailulle on koirien runsas määrä suhteessa
niiden pitopaikkaan", toteaa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen
eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki. "Viimeistään siinä vaiheessa, jos pennun emoa ei päästetä
katsomaan, vaan pentu tuodaan nähtäväksi esimerkiksi pysäköintialueelle, tulisi
varoituskellojen soida ostajan päässä", Mäki varoittelee. "Pentutehtailijalta ei tulisi
kenenkään ostaa pentua, sillä se tukee harmaata taloutta ja mahdollistaa pentutehtailun
jatkumisen eläinten hyvinvoinnin kustannuksella", Mäki muistuttaa.
Myös koirien pitoon liittyvät ongelmat ovat Päivi Mäen mukaan yleisiä. "Koiria pidetään
puutteellisissa tiloissa, kuten liian lyhyessä juoksulangassa tai pienessä ulkotarhassa,
jossa ei joko lainkaan ole koppia tai koppi on eristämätön lautamökki ilman kuivikkeita
ja tuulensuojaa", Mäki toteaa. "Lisäksi koirien riittävä ulkoilutus ja virikkeistäminen
unohtuu helposti kiireiseltä omistajalta", Mäki lisää. Monen käytöshäiriön taustalla
onkin koiran rotutyypillisten piirteiden huomiotta jättäminen koiran valinnan
yhteydessä. "Koiran valinnassa pitäisi aina miettiä, mihin tarkoitukseen valittava
koirarotu on jalostettu ja mitä se vaatii omistajalta, eikä katsoa pelkästään koiran
ulkonäköä", Mäki kiteyttää.
Häkitys on yleistä - ja lainvastaista
Koirien käytösongelmiin reagoidaan yhä yleisemmin sulkemalla koira työpäivän tai yön
ajaksi kuljetushäkkiin. Häkitystä suosittelevat myös monet kasvattajat, jos koira tuhoaa
irtaimistoa tai sen sisäsiisteydessä esiintyy ongelmia. Häkitys on kuitenkin lainvastaista
ja se voi aiheuttaa koirille peruuttamattomia henkisiä ja fyysisiä vaurioita. "Häkitys ei
poista käytöshäiriötä, vaan useimmiten vahvistaa niitä", Päivi Mäki sanoo.
"Häkittämisellä estetään koiraa oirehtimasta eikä hoideta ongelman varsinaista syytä",
Mäki muistuttaa.

Lain mukaan eläintä saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä
vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä
vaatii. Koiran häkitys sen yksin ollessa tai joka yö ei ole tilapäistä eikä hyväksyttävää.
"Häkitykselle löytyy aina vaihtoehtoja", Päivi Mäki huomauttaa. "Viisas omistaja
panostaa koiran koulutukseen ja stressittömän yksinolon opetteluun jo pennusta pitäen
ja ehkäisee näin ongelmien syntymistä", Mäki toteaa.
Koulutuksella omistajan ja koiran kontakti kuntoon
Koirille on tarjolla entistä runsaammin erilaisia koulutusmuotoja. Eräs yleisimmistä on
jo 1960-luvulla Suomeen rantautunut tottelevaisuuskoulutus. Koirien
tottelevaisuuskoulutuksen tavoitteena on parantaa omistajan ja koiran välistä
yhteistyötä sekä opettaa koiralle hallittua käyttäytymistä. Myös omistajan
koirankäsittelytaidot kasvavat koulutuksen myötä.
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) järjestää koirien
perustottelevaisuuskoulutuksen 27.4.-25.5. Oitissa myöhemmin vahvistettavassa
paikassa. Koulutuksessa harjoitellaan perusliikkeitä sekä koiran ja ohjaajan välistä
kontaktia. Koulutus koostuu viidestä koulutuskerrasta, joista ensimmäisen aikana
käydään asioita läpi teoriassa ja neljän muun aikana harjoitellaan koirien kanssa
kentällä.
Koulutus järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistaina alkaen 27.4.2010 klo 17.30.
Koulutuspaikka Oitissa vahvistetaan, kun ryhmä on saatu kasaan. Ryhmään mahtuu
mukaan 6-8 koirakkoa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen hinta on 20? /
koirakko.
Ilmoittautumiset koulutukseen ja lisätietoja: Heidi Aatsinki, heidiaatsinki@yahoo.com tai
p. 040 740 2508 (vain klo 17.00 jälkeen)
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