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Pikkulemmikki kaipaa kaveria
Lapsen ensimmäinen lemmikki on usein kani tai pikkujyrsijä, joka hankitaan perheen
pienimmän seuraksi tämän toiveesta. Vaikka lemmikki nimellisesti onkin lapsen, on
koko perhe vastuussa sen hyvinvoinnista. Vanhempien onkin syytä perehtyä huolella
lemmikiksi toivotun lajin erityispiirteisiin ja -tarpeisiin jo hyvissä ajoin ennen matkaa
eläinkauppaan tai kasvattajalle.
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan Päivi
Mäen mukaan yleisimmät pikkulemmikkien hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat
lajitoverin puute ja liian pieni häkkikoko. "Pikkujyrsijät ja kanit ovat muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta laumaeläimiä, joiden tarvetta lajitoveriin ei pelkkä
ihmisystävä pysty tyydyttämään", Mäki muistuttaa. Toverin hankinta lemmikille vaatii
sekin ymmärrystä lajista - joidenkin jyrsijälajien urokset eivät tule toimeen keskenään.
Monien lajien kohdalla onkin helpointa valita lemmikeiksi kaksi naarasta tai naaras ja
kastroitu uros poikasten välttämiseksi.
Vaikka pikkujyrsijöitä ja kaneja kutsutaan yleisesti pikkulemmikeiksi, tarvitsevat ne
vaeltamiseen tottuneina eläiminä runsaasti tilaa. "Eläinsuojelulain asettamat häkkien
minimikoot eivät riitä takaamaan aitoa hyvinvointia pikkulemmikeille", Päivi Mäki toteaa.
Peruskokoinen häkki soveltuu kuitenkin pikkulemmikkien asunnoksi, jos niillä on
mahdollisuus päästä päivittäin liikkumaan vapaana eläimille turvalliseksi tehdyssä
huoneessa. Usein häkkejä voidaan liittää myös yhteen, jolloin useammasta häkistä
saadaan tehtyä isompi, enemmän liikkumismahdollisuuksia tarjoava asumus.
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on julkaissut alakouluikäisille suunnatun
tietopaketin kaneista ja pikkujyrsijöistä. Vihkoa voi tilata kouluille ja eläinkerhoille joko
suoraan SEYstä (sey@sey.fi, p. 0207 528 420) tai ottamalla yhteyttä lähimpään SEYn
paikallisyhdistykseen.
Teematapahtuma kanien ja pikkujyrsijöiden hyvinvoinnista
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) järjestää lauantaina 20.8. teematapahtuman
kanien ja pikkujyrsijöiden hyvinvoinnista. Tapahtuma järjestetään Oitin kissatalolla
(Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on tietoiskuja kanien ja
jyrsijöiden ruokinnasta, pitopaikan viihtyisyydestä ja virikkeistämisestä. Lisäksi
tapahtumassa jaellaan SEYn tietopakettia kaneista ja pikkujyrsijöistä. Teematapahtuma
päättää kesäkuussa käynnistyneen HEYn kesän 2011 teematapahtumasarjan.
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