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Lemmikki ei viihdy kesäleskenä
Kesälomien koittaessa monessa perheessä herätään pohtimaan, miten lemmikin hoito
järjestetään loman aikana. Kaikkiin lomakohteisiin ei lemmikkiä voi viedä, eivätkä monet
lemmikit kestä matkustusta kotikaupunkia kauemmas. Useimmat lemmikkihoitolat
täyttyvät jo varhain suosituimpien lomaviikkojen osalta, ja tuttu sijaishoitaja saattaa
lomailla juuri samaan aikaan. Vaikka sopivan hoitajan tai hoitopaikan löytäminen
olisikin haasteellista, ei lemmikkiä voi jättää kesäleskeksi - edes täyden ruokakupin
kanssa.
Kunto tarkastettava päivittäin
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki
muistuttaa, että lemmikin jättäminen yksin yli vuorokauden mittaiseksi ajaksi on
kiellettyä. "Laki velvoittaa tarkastamaan lemmikin kunnon kerran päivässä, vaikka
ruoan ja juoman riittävyydestä pidemmäksi aikaa olisikin huolehdittu", Mäki
huomauttaa. Lemmikki voi yksin ollessaan sairastua tai joutua onnettomuuteen ja
tarvita hoitajan tai eläinlääkärin apua.
Terveydellisten ongelmien lisäksi yksin jäävää lemmikkiä uhkaa tylsistyminen.
Kesäleskeksi jäänyt lemmikki saattaa purkaa yksinäisyyttään tuhoamalla kodin
sisustusta ja olemalla häiriöksi naapurustolle. Eräs tyypillisimmistä kesäleskistä ei
kuitenkaan näy tai kuulu asunnosta ulospäin. "Lukuisat pikkujyrsijät viettävät osan
tästäkin kesästä ilman muita sosiaalisia kontakteja kuin satunnainen ruokkija, joka
vierailee täyttämässä kupin muutaman kerran viikossa", Mäki huokaa. Vaikka
lemmikillä olisi seuranaan lajitoveri, ei se lievennä lain velvoitetta. Pulaan joutunut
lemmikki tarvitsee aina ihmisapua.
Lemmikit mukaan lomasuunnitelmiin
Päivi Mäen mukaan lomamatkailu voidaan toteuttaa lemmikkiystävällisesti, kunhan
lemmikki otetaan huomioon jo matkaa varattaessa ja valmisteltaessa. "Lomamatkan
ajankohta pitäisi suunnitella sellaiseksi, että lemmikille saadaan varmistettua sen
hyvinvoinnin turvaava hoito", Mäki toteaa. Hoitopaikan tai hoitajan varaamisen
jättäminen myöhemmälle ajankohdalle aiheuttaa turhaa stressiä niin lemmikille kuin
omistajallekin.
Myös mukana matkailevien lemmikkien hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota matkaa
suunniteltaessa. "Jo lyhyt odotus kuumassa autossa voi aiheuttaa lemmikille

	
  

lämpöhalvauksen", Mäki muistuttaa. Lomailu sujuukin rennommin, kun turhia riskejä ei
oteta yhdenkään lomailijan - ihmisen tai eläimen - kohdalla.
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