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Vaara vaanii lemmikkejä kesähelteillä
Heinäkuun helteet ja lomakausi houkuttelevat eläinten omistajia ulkoiluun ja
mökkimatkailuun. Vaikka lemmikki nauttii stressittömästä kaudesta ja virikkeellisestä
yhdessäolosta muun perheen kanssa, liittyy lemmikin kesään myös mahdollisia
vaaratekijöitä. Paahtava aurinko voi merkitä eläimelle jopa kuolemaa, jos lämpötila
pitopaikassa nousee liian korkeaksi eikä pääsyä varjoon ole turvattu. Myös erilaiset
puremat ja pistokset voivat olla vaaraksi eläimelle.
Autoile turvallisesti lemmikin kanssa
Automatkat lemmikkien kanssa kannattaa suunnitella huolella ja varautuen. Irrallaan
autossa oleva lemmikki on turvallisuusriski niin omistajalle kuin eläimelle itselleenkin.
Automatkalla on muistettava myös pysähtyä riittävän usein ja varmistaa riittävä veden
saanti. Lemmikkiä ei tule koskaan jättää yksin autoon, vaikka auto olisi pysäköity
varjoon ja ikkunat olisivat raollaan. Lämpötila autossa kohoaa kesähelteillä nopeasti
vaarallisen korkeaksi, jolloin seurauksena on lämpöhalvaus ja jopa lemmikin kuolema.
Jos ohikulkija huomaa yksikseen ilmastoimattomaan autoon jätetyn lemmikin, on syytä
toimia, ennen kuin eläimen henki vaarantuu. Jos auton omistajaa ei löydy, on otettava
yhteyttä poliisiin, joka voi harkintansa mukaan murtautua autoon ja toimittaa eläimen
hoitoon.
Punkit, puremat ja pistokset mökkiläisten riesana
Mökillä luonto on lähempänä niin lemmikkiä kuin omistajaakin. Mökkeilevän eläimen
omistajan kannattaa varautua mahdollisiin puremiin ja pistoksiin ja tallentaa
hätätapauksia varten päivystävän eläinlääkärin numero matkapuhelimeen jo ennen
mökille tai luontoretkelle lähtöä.
Ampiaisen pisto ei yleensä ole lemmikille vaarallinen. Jos pistoskohta sijaitsee pään
alueella tai lähistöllä ja turvotus on voimakasta, kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä
eläinlääkäriin, joka opastaa ensiavussa ja harkintansa mukaan ohjaa tulemaan
päivystykseen. Kyynpurema puolestaan on aina lemmikille hengenvaarallinen. Jos
epäilee lemmikillä kyynpuremaa, tulee eläin pitää mahdollisimman liikkumattomana ja
toimittaa välittömästi eläinlääkärin hoitoon.
Punkit eivät aiheuta lemmikille välitöntä vaaraa, mutta niiden levittämät punkkitaudit
voivat tarttua esimerkiksi koiriin. Jos löytää eläimestä punkin, se tulee irrottaa
välittömästi esimerkiksi punkkipihdeillä. Koirat voi myös suojata etukäteen apteekista tai
eläinlääkäristä saatavilla lääkkeillä.

Teematapahtuma lemmikin hyvinvoinnista
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) järjestää lauantaina 17.7. teematapahtuman
lemmikkien hyvinvoinnista ja vastuullisesta lemmikin omistamisesta. Tapahtuma
järjestetään Oitin kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on
tietoiskuja lemmikin valintaan, turvamerkitsemiseen ja kesäiseen ensiapuun liittyen.
Teematapahtuma kuuluu HEYn kesän 2010 teematapahtumasarjaan, joka käynnistyi
19.6. kierrätysteemalla. Kesän kolmas teematapahtuma järjestetään 21.8. (teemana
elonkorjuu ja valmistautuminen talveen).
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