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Pakkanen puree myös lemmikkiä 
 
Sydäntalven kylmyys saa ihmiset pukeutumaan lämpimämmin ja viettämään aikaa 
sisätiloissa. Lemmikinomistajan on hyvä muistaa, että pakkanen puree lemmikkiä siinä 
missä omistajaakin.  
 
Koppi kuntoon ja lämmintä ylle 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki 
muistuttaa, että riittävä säänsuoja kuuluu myös eläimille. “Edelleen tulee vastaan 
ulkokoirien pitopaikkoja, joissa ei ole lain edellyttämää tiivistä ja vedotonta koirankoppia 
tai muuta säänsuojaa”, Mäki toteaa. Pakkasilla on syytä myös tarkistaa säännöllisesti, 
ettei vesikupin juomavesi ole päässyt jäätymään. 
 
Koirien ulkoiluvarusteisiin olisi syytä kiinnittää talvella erityistä huomiota. “Se, että 
ulkona on kylmä, ei vähennä koiran liikunnan ja virikkeiden tarvetta”, Mäki 
huomauttaa. Jos lenkille lähtemiseen liittyy pakkaspäivinä vastahankaisuutta, voi syy 
löytyä puutteellisesta varustuksesta. “Osalle koiraroduista lämmin talvimantteli tai -
haalari on välttämätön esimerkiksi alusvillan tai rasvakerroksen puuttumisen vuoksi”, 
Mäki muistuttaa. Myös tassusuojista voi olla apua vuoden kylmimpinä kuukausina. 
 
Kylmän sään seuraukset tulee huomioida koirien lisäksi muidenkin seura- ja harraste-
eläinten oloissa. “Esimerkiksi tarhassa pidettävien hevosten kohdalla tulisi muistaa, että 
tuuli heikentää talvikarvan lämmöneristävyyttä”, Mäki toteaa. Kunnollinen tuulensuoja 
ja tarvittaessa loimitus suojaavat hevosta viimalta ja vähentävät pakkasen purevuutta. 
 
Ei eläintä mukaan illanviettoon 
 
Päivi Mäen mukaan kylmän sään ja paikallaan olon seuraukset unohtuvat välillä 
lemmikkien omistajilta. “Ihmiselle kaupassakäynti voi hyvinkin käydä hyötyliikunnasta, 
mutta koiralle se usein tarkoittaa virikkeistävän ulkoilun sijaan värjöttelyä viimassa 
omistajaa odottaen”, Mäki pohtii. Eniten Mäki on kuitenkin huolissaan koirista, jotka ilta 
toisensa jälkeen istuvat tunteja ravintolan edessä. “Jos ihminen ei itse ymmärrä oman 
toimintansa seurauksia, ravintolan henkilökunnan olisi syytä puuttua tilanteeseen ja 
kehottaa viemään koira kotiin ennen tarjoilun jatkamista”, Mäki linjaa. Lemmikin ulkoilu 
ja ravintolailta eivät kuulu yhteen - kelistä riippumatta. 
 
 



--- 
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 ja kouluttaen 


