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Ulkokoira kaipaa liikuntaa ja virikkeitä
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto kartoitti vuoden 2012 aikana ulkona
pidettävien koirien elämänlaatua. Ulkokoirien pito-olosuhteita, liikunnan ja sosiaalisen
kanssakäymisen tarpeen tyydyttymistä ja virikkeiden riittävyyttä selvitettiin SEYn
vapaaehtoisille eläinsuojeluvalvojille ja -neuvojille suunnatulla kyselyllä. Kysely osoitti,
että ulkokoirien pidossa on edelleen ongelmia - suurimpina näistä virikkeettömyys ja
tekemisen puute, epäkelvot kopit ja puutteellinen vesihuolto.
Ulkokoirien hyvinvoinnissa on tapahtunut edistystä
SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki on seurannut eläinten hyvinvointia
Etelä-Hämeen, pohjoisen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella kohta 20 vuotta. Mäen
mukaan ulkokoirien tilanne on vuosikymmenten kuluessa parantunut. "Yhä useamman
ulkokoiran pitopaikkana on tilava ja hyvin varusteltu ulkotarha, jossa on riittävä
säänsuoja", Mäki toteaa. Myös ulkokoirien ruokinnasta, rokotuksista, madotuksista ja
muusta perusterveydenhuollosta pidetään entistä parempaa huolta.
Kaikkien koirien kohdalla ei tilanne kuitenkaan ole kehuttava. Mäen toiminta-alueella
tulee edelleen ilmoituksia ulkokoirista, joita pidetään kooltaan lain minimin alittavassa
ulkotarhassa tai kytkettynä lyhyeen ketjuun. "Koiralle tarjolla oleva säänsuoja saattaa
olla eristämätön ja vetoinen, vailla kuivikkeita ja oviläppää tai tuulikaappia", Mäki
kertoo. Pitopaikan siisteys - tai pikemminkin sen puute - on myös yksi epäkohdista,
joihin Mäki törmää neuvontakäynneillään. Ulkotarhassa saattaa olla ulostetta
pitkältäkin ajalta, ja juomavesi seisoo likaisissa kupeissa, on jäätynyt tai kaatunut
maahan.
Virikkeetön koira oireilee
Yleisin ongelma Mäen mukaan on koiran elämän virikkeettömyys. Vaikka ulkotarha olisi
siisti ja hyvin varusteltu sekä koiran ruokinta ja vesihuolto kunnossa, saattaa koira
edelleen jäädä vaille tarpeellisia sosiaalisia kontakteja ja riittävää liikuntaa. "Koira on
laumaeläin, joten ilman kontaktia joko ihmisiin tai lajitovereihinsa koira tylsistyy ja
alkaa oireilla", Mäki muistuttaa. Seuraa, tekemistä ja liikuntaa kaipaava koira purkaa
huonoa oloaan ulvomalla yksinäisyyttään pihan perällä ja rikkomalla paikkoja.
Mäen mukaan riittävän liikunnan ja virikkeiden puute vaivaa ulkokoirien lisäksi myös
sisällä pidettäviä koiria. Paras resepti tämän ongelman ratkaisuun niin ulko- kuin
sisäkoirienkin osalta on riittävä perehtyminen rotuun jo ennen koiran hankintaa ja

	
  

koiran tarpeiden vertailu siihen, mitä itse pystyy omistajana tarjoamaan. Mäki
kehottaakin koirasta haaveilevia pohtimaan, mihin oma aika omistajana riittää, ja
tekemään rotuvalinnan tämän perusteella ulkonäköseikkojen sijaan. Jos aikaa eläimelle
on vain vähän, on parempi jättää haave kokonaan hautumaan ja pohtia asiaa uudestaan
elämäntilanteessa, jossa on ajankäytöllisesti koiran kokoinen aukko.
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