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Ehkäise lemmikin karkaaminen lomalla
Lomailu lemmikin kanssa antaa uusia virikkeitä lemmikin arkeen. Huoleton
lomameininki ja vaihtuvat maisemat altistavat kuitenkin karkailuille uusien tilanteiden
sekä vieraiden äänien ja hajujen päästessä yllättämään lemmikin. Viisas varautuu jo
ennalta lemmikin mahdolliseen katoamiseen ja pyrkii ehkäisemään siihen johtavia
tilanteita niin kotona kuin lomamatkalla.
Kotoa karkuteille
Suurin osa lemmikeistä katoaa joko kotoa tai kotipihasta. Lämpimät ilmat houkuttelevat
pitämään ikkunoita ja ovia auki sekä laskemaan koirat jaloittelemaan vapaana pihaalueille. Sisäkissalle tai muulle pienlemmikille avoin ovi tai ikkuna on houkutteleva asia.
Tuuletusikkunoiden ja parvekkeen verkottamisella pystytään ehkäisemään seikkailun
eteneminen ulkoilman haistelua pidemmälle. Rakentamalla lemmikille soveltuva
ulkotarha ja aitaamalla piha-alue saadaan ulkoilun riemut turvallisemmiksi niistä
nauttiville lemmikeille.
Lemmikkejä katoaa loma-aikoina kodin lisäksi kesämökeiltä ja maanteiden
levähdyspaikoilta. Luonnon keskellä sijaitseva kesämökki voi tuntua ihanteelliselta
paikalta päästää lemmikki ulkoilemaan vapaana. Vieraat äänet ja hajut saattavat
kuitenkin pelästyttää lemmikin, joka joko eksyy karkumatkallaan tai ei säikähdykseltään
uskalla tulla takaisin näköpiiriin. Pelästyminen on yleisin syy myös levähdyspaikoilla
jaloittelun ja ruokinnan yhteydessä tapahtuviin karkaamisiin. Mökillä ja
matkustettaessa tulisikin lemmikinpidossa noudattaa vastaavaa huolellisuutta kuin
kotioloissa.
Ennalta varautumisesta apua kotiinpääsyyn
Aina ei huolellisuus auta, vaan lemmikki saattaa päästä livahtamaan karkuun
varautumisesta huolimatta. Katoamisen varalta on hyvä selvittää jo etukäteen niin kotikuin lomapaikkakunnan löytöeläinten vastaanottopaikkojen yhteystiedot. Löytöeläinten
vastaanottopaikoilta saa neuvoja karkulaisen kiinnisaamiseksi, ja useilla on lainattavissa
loukkuja, joilla voidaan pyydystää pienlemmikki, joka ei anna lähestyä itseään. Apua
lemmikin etsintään saa myös Etsijäkoiraliitosta (www.etsijakoiraliitto.fi), jonka
koulutetut koirakot etsivät kadonneita lemmikkejä hajun perusteella.
Helpoin ja nopein tapa taata talteenotetun karkulaisen pääsy kotiin on tunnistusmerkitä
lemmikki mikrosirulla. Lemmikin nahan alle laitettava mikrosiru sisältää numerosarjan,

	
  

joka on kullekin lemmikille yksilöllinen. Sirun sisältämä numerosarja voidaan tallentaa
yhdessä omistajan tietojen kanssa niin lajikohtaiseen (esim. Kennelliitto, Kissaliitto) kuin
kaikille lajeille yhteiseen (Turvasiru.fi) rekisteriin. Tietojen avulla yhteys sirutetun
lemmikin omistajaan saadaan jopa muutaman minuutin sisällä eläimen saapumisesta
löytöeläinten vastaanottopaikkaan.
--Lisätietoja:
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0440 599 574
Tiedottaja Anna Pienimäki, p. 050 461 9692
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY)
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, kouluttaen sekä huolehtimalla
Hausjärven löytöeläimistä (kissat)

