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Älä osta eläintä yllätyslahjaksi 
 
Joulun lähestyessä pohdinta läheisille mieluisista lahjoista käy kuumimmillaan. Monen 
lapsen toivelistan kärkisijoilla on ikioma lemmikki. Yksinäiselle vanhukselle eläimestä 
ajatellaan olevan seuraa tilanteessa, jossa oma aika ei vierailuihin riitä. Myös 
parisuhteita paikkaillaan pörröisillä paketeilla. 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki 
ei näistä lahjaideoista innostu. "Eläimen hankkimisen tulisi aina perustua pitkälliseen 
harkintaan, ei hetken mielitekoihin tai haluun yllättää", Mäki toteaa. Epämieluisan 
vaatteen tai esineen voi viedä kirpputorille tai vaihtaa kuittia vastaan sopivampaan. 
Uuden kodin etsiminen lemmikille on työläämpää ja stressaa niin eläintä kuin 
omistajaakin. 
 
Lemmikki on perheen yhteinen asia 
 
Päivi Mäen mukaan lemmikkejä hankitaan lahjoiksi riittämättömin etukäteistiedoin ja 
valmiuksin. "Eläimen pieni koko ei välttämättä tee siitä helppoa ja lapsille sopivaa 
hoidettavaa", Mäki huomauttaa. Vaikka lapsi osallistuisikin lemmikin hoitoon, on 
elollisen olennon hyvinvoinnin oltava aina aikuisen vastuulla. "Lapselle asetetusta liian 
suuresta vastuusta joutuvat sekä lapsi että eläin kärsimään, ja ihanaksi lahjaksi ajateltu 
eläin muuttuu ikäväksi ja elämää rajoittavaksi tekijäksi", Mäki muistuttaa. 
 
Myös vanhukselle seuraksi ajatellusta lemmikistä voi muodostua taakka. "Lahjan saaja 
on saattanut suunnitella matkoja tai uusia harrastuksia, ja yllätyksenä tuleva eläin ei 
näihin suunnitelmiin sovi", Mäki pohtii. Vilkas, paljon liikuntaa ja huomiota kaipaava 
lemmikki uuvuttaa helposti parempikuntoisenkin omistajan. "Eläimestä syntyy 
kustannuksia, joihin pitäisi myös kyetä varautumaan etukäteen", Mäki lisää. 
 
Vastuullisuudella iloa pitkäksi aikaa 
 
Jos eläimen hankintapäätös on tehty vastuullisesti ja yhteisymmärryksessä tulevan 
omistajan kanssa, voi hankinnan ajoittaa jouluksi. "Tärkeintä on, että tuleva omistaja on 
sitoutunut eläimen omistamiseen ja ymmärtää siihen liittyvät taidolliset, taloudelliset ja 
ajankäytölliset vaatimukset", Mäki toteaa. Huolellisesti tehty perehtyminen ja osaava 
hoito mahdollistavat sen, että eläin voi hyvin ja tuottaa iloa omistajalleen joulun 
jälkeenkin. 
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