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Virikkeistämisestä apua lemmikin käytösongelmiin
Lemmikkieläinten hylkääminen on ilmiö, joka nostaa päätään erityisesti
kesäkuukausina. Hylätty lemmikki on usein käytösongelmista kärsivä koira tai jälleen
kerran tiineenä oleva leikkaamaton tyttökissa. Monesti hylkäyksen perustana olevat
ongelmat olisi ratkaistavissa kohtuullisella vaivannäöllä. Halvalla tai hetken
mielijohteesta riittämättömin ennakkotiedoin hankittuun lemmikkiin ei kuitenkaan olla
valmiita panostamaan.
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi
Mäki kertoo, että koirien käytösongelmien taustalla on monesti lemmikin tylsistyminen ja
lajinmukaisen tekemisen puute. "Liian usein koira valitaan ulkonäön perusteella
huomioimatta sitä, mihin tarkoitukseen kyseinen rotu on jalostettu", Mäki kiteyttää. Kun
tylsistymisestä seuranneita ongelmia, kuten asunnon ja irtaimiston tuhoamista, pyritään
ratkomaan lainvastaisesti häkittämällä, kierre on valmis. "Oireiden sijaan pitäisi hoitaa
syytä - miksi koira tylsistyy ja mitä asialle voisi tehdä", Mäki painottaa.
Lajinmukainen virikkeistäminen - toimintaa eläimen ehdoilla
Lajinmukaisen virikkeistämisen tavoitteena on lisätä eläimen hyvinvointia ja
mahdollistaa luontaisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen. "Erilaiset metsästysleikit
ovat mitä parhainta virikkeistämistä kissoille, jotka luontaisina saalistajina kaipaavat
saalistukseen liittyvää toimintaa", Päivi Mäki toteaa. Koirilla virikkeistäminen vaatii
tietoa koiran rodusta ja siitä, mihin tehtävään se on jalostettu. "Tärkeintä on ymmärtää
koiran käyttäytymistarpeita ja tarjota tälle mahdollisuus toteuttaa niitä riittävissä
määrin", Mäki muistuttaa. Harrastusmahdollisuuksia on nykyisin tarjolla yllin kyllin
jäljestämisestä agilityyn. Omistajan tehtäväksi jääkin valita niistä omalle koiralle
soveltuvin.
Alati yleistyvä eläinten inhimillistäminen ja esineellistäminen saa Mäeltä jyrkän tuomion.
"Eläinten kanssa harrastettaessa tulee aina huomioida ensin, mitä eläin tarvitsee ja
millainen toiminta on eläimen kannalta luontaista", Mäki huomauttaa. Ihmisten
ulkonäköpaineet ja niiden heijastaminen eläimiin olisi syytä unohtaa. "Tärkein seikka
eläimen ulkonäön kannalta on, että eläin on terve, hyvinvoiva ja asiallisesti hoidettu",
Mäki painottaa. Asiallisuus ja tarpeenmukaisuus ovat avainsanoja myös
eläintarvikkeiden hankinnassa.

	
  

Naapuriapua Viipurin koirille
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) järjestää lauantaina 16.7. teematapahtuman
aiheesta lemmikkien lajinmukainen virikkeistäminen. Tapahtuma järjestetään Oitin
kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on tietoiskuja
kissojen ja koirien virikkeistämisestä. Tapahtuman yhteydessä HEY järjestää
koiranruoka- ja tarvikekeräyksen, jolla tuetaan Viipurin Koirat ry:n toimintaa.
Keräykseen toivotaan tuotavaksi erityisesti koirien kuivamuonaa, pantoja ja hihnoja sekä
metallisia ruoka- ja juoma-astioita, jotka toimitetaan Viipurin Koirat ry:n tukemille
koiratarhoille Viipuriin. Teematapahtuma kuuluu HEYn kesän 2011
teematapahtumasarjaan, joka käynnistyi kesäkuussa. Kolmas sarjaan kuuluva
tapahtuma järjestetään 20.8. (teemana kanit ja jyrsijät).
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