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Alkusanat

ELÄIMET OVAT ihania. Oma lemmikkieläin voi 
olla yksi parhaita ja kasvattavimpia elämänkoke-
muksia. Lemmikin hankinta onkin monen, niin 
lapsen kuin aikuisen, pitkäaikainen haave. 

Ennen eläimen hankintaa on kuitenkin tark-
kaan mietittävä seuraavaa kysymystä: minkälai-
sen elämän minä pystyn tarjoamaan eläimelle? 

Lemmikkieläimen omistamiseen kuuluu 
paljon vastuuta ja sen hyvinvoinnista huolehti-
minen vaatii vaivannäköä. Osa eläinlajeista on myös hyvin pitkäikäisiä. 
Alkuinnostus ei kanna pitkälle, vaan eläimen hoitamiseen on sitouduttava 
ja sen hankintaa on harkittava huolella. 

Myös rahaa voi kulua paljon. Eläintä hankittaessa on varauduttava 
paitsi arkisiin asioihin, myös yllättäviin eläinlääkärikuluihin.

Mitään eläintä ei saa ottaa pelkästä mielijohteesta. Eläinten seurasta 
voi hyvin päästä nauttimaan ilman eläimen omistamista ja omistamiseen 
kuuluvaa vastuuta. Moni eläin tarvitsee välillä hoitopaikkaa tai esimerkik-
si ulkoiluttajaa. Tuttavan eläimen hoitaminen on oiva tapa saada eläinka-
veri ja opetella eläinten kanssa olemista.

Jos eläimen ottamiseen on tarkan harkinnan jälkeen päädytty, on seu-
raavaksi selvitettävä, mistä sen voi vastuullisesti hankkia.

Eläimen taustan selvittämiseksi kannattaa nähdä vaivaa, sillä se voi 
pelastaa monelta harmilta ja surulta. Tämä opas kertoo eläimen vastuulli-
sesta omistamisesta ja hankinnasta. Usein vastuullisin teko on jättää eläin 
kokonaan hankkimatta. Jos koko perhe on todennut, että eläimelle pysty-
tään tarjoamaan hyvä elämä, tämä opas auttaa pohtimaan sopivaa lajia 
sekä neuvoo, mitä tietoa täytyy hankkia ja mistä eläintä kannattaa lähteä 
etsimään.

Oli eläin sitten oma tai hoitoeläin, on ajan viettäminen sen kanssa an-
toisaa, kun eläin on terve ja hyvinvoiva. Lemmikkieläimet ovat kokevia 
olentoja siinä missä me ihmisetkin. Pidetään niistä hyvää huolta!
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Millaista on olla eläin? 

Maailma näyttäytyy meille eri eläimille eri tavoin, koska me ais-
timme asiat omalla tavallamme.

Me ihmiset näemme värit suurin piirtein samalla tavalla kuin lä-
himmät sukulaisemme, ihmisapinat. Me tarkkailemme maailmaa 
katsomalla ja erotamme useimmat värit tarkasti. 

Koirat ja kissat luottavat näköään enemmän hajuihin. Ne mer-
kitsevät reviirinsä pissalla ja jättävät hajuviestejä toisilleen esimer-
kiksi hankaamalla poskiaan erilaisia esineitä vasten. 

Samasta syystä koirat ja kissat haistelevat tarkkaan perheenjä-
seniään, jos he ovat olleet käymässä vieraassa paikassa. Ne haluavat 
varmistaa, että kyseessä on varmasti tuttu ihminen.

JOIDENKIN eläinten äänet ovat niin korkeita tai matalia, että emme kuule 
niitä. Esimerkiksi koirashiiret laulavat, mutta niiden laulu on liian kimeää ih-
misten kuultavaksi.

KANAT OVAT älykkäitä ja op-
pivaisia eläimiä. Ne oppivat 
nopeasti, usein helpommin ja 
nopeammin kuin esimerkiksi 
koirat.

Ollaan eläimiä

Me ihmiset kuulumme nisäkkäisiin, kuten koirat, kissat, hevo-
set tai vaikka valaat. Meidän aivommekin ovat melko saman-

laisia kuin muilla nisäkkäillä, vaikka olemmekin kaikki erinäköisiä 
ja -kokoisia. 

Eläimillä on samat perustunteet kuin ihmisillä. Ne kokevat iloa, 
surua, vihaa ja pelkoa, kuten mekin.

Eläimen koko ei vaikuta siihen, miten se kokee maailman. Koi-
raa ja hevosta luultavasti sattuu yhtä paljon, jos ne esimerkiksi louk-
kaavat jalkansa. Kipu tuntuu melko varmasti samalta kuin meidän 
ihmisten tuntema kipu.  

Kaikki eläimet ovat yhtä arvokkaita keskenään. Eläimen älykkyys, 
koko tai ulkonäkö ei vaikuta sen arvoon. 

ELÄIMILLÄ ON samat perustunteet kuin 
ihmisillä. Ne tuntevat myös kipua. Kaikki 
eläimet ovat yhtä arvokkaita keskenään.

ME IHMISET tarkkailemme maail-
maa katseellamme. Monet eläimet 
luottavat enemmän hajuihin. Sen 
takia monet eläimet tutkivat asioita 
haistelemalla.
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Eläinten ihmeelliset aistit

Koiralla on superkuulo ja supernenä
• KOIRAN KUULO on noin neljä kertaa tarkempi kuin ihmisen kuulo. Siksi 

koira huomaa lähestyvät askeleet ennen ihmistä. Hyvän kuulon takia ko-
vaääninen musiikki voi tuntua koirasta pelottavalta.

• KOIRAN HAJUAISTI on niin tarkka, että se voi haistaa esimerkiksi ho-
meen ja joitain sairauksia, kuten verensokerin laskun diabeetikolla. 

Kissa aistii maanjäristyksen
• KISSA OSAA kääntää korviaan eri suuntiin ja paikantaa, mistä ääni tulee. 

Osa kissan kuulemista äänistä on niin korkeita, ettei ihminen kuule niitä 
ollenkaan. 

• KISSA NÄKEE pimeässä huomattavasti paremmin kuin ihminen. Sille 
riittää hyvin pieni määrä valoa. Se näkee myös takaviistosta tulevan ihmi-
sen ilman, että sen tarvitsee kääntää päätään.

• KISSA AISTII aivan pienenkin tärinän. Se havaitsee esimerkiksi maanjä-
ristykset herkemmin kuin ihminen.  

• KISSAN VIIKSET auttavat kissaa suunnistamaan pilkkopimeässä. Viikset 
toimivat samalla lailla kuin näkövammaisten käyttämä valkoinen keppi: 
kun viiksi osuu esteeseen, kissa osaa väistää. 

Linnulla on supervärinäkö
• LINTU EROTTAA enemmän värejä kuin me ihmiset.

• LINNUN SILMÄT pystyvät näkemään ultravioletin värin.
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Tehtävä   
Monilla eläimillä on erilaisia super- 
aisteja ja -kykyjä. Osaatko yhdistää 
erikoistaidot oikeisiin eläimiin?

Kotihiiri

Sinivalas

Kalkkarokäärme

Sinitiainen

Amazonindelfiini

Sähköaisti 
VEDESSÄ elävä nisäkäs, jota 
sähköaisti auttaa havaitse-
maan lähestyvän saaliin ja 
vaaran.

Ultraviolettinäkö 
SIIVEKÄS eläin, joka valitsee 
parin osittain sen ultravi-
olettina hohtavien kuvioiden 
perusteella.

Infrapunanäkö 
MATELIJA, joka havaitsee 
saaliinsa lämpöä hohkaavan 
infrapunasäteilyn ansiosta.

Infraäänikuulo 
MAAILMAN suurin nisäkäs, 
joka pystyy juttelemaan sato-
jen kilometrien päässä uisken-
televan kumppaninsa kanssa 
niin matalalla äänellä, että 
ihminen ei voi kuulla sitä.

Ultraäänikuulo 
JYRSIJÄLAJI, jonka koiras 
laulaa naaraalle niin korkealla 
äänellä, että ihminen ei voi 
kuulla sitä.

MONET eläimet 
esimerkiksi kuu-
levat, haistavat ja 
tuntevat asioita 
paremmin kuin 
me ihmiset.
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Miksi eläimistä  
huolehtiminen on tärkeää?

Meidän on tärkeää pitää eläimistä huolta, koska eläimet ovat 
tuntevia ja kokevia olentoja. Suomessa kaikkia eläimiä suoje-

lee eläinsuojelulaki. Siinä kerrotaan, miten eläimiä tulee kohdella ja 
mikä puolestaan on kiellettyä.

Eläin voi hyvin silloin, kun se saa toteuttaa lajilleen tyypillisiä 
perustarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kani saa elää 
kanimaista elämää eikä joudu viettämään kaikkea aikaansa häkissä. 

Eläimen perustarpeista huolehtiminen tarkoittaa myös sitä, 
että eläintä ei hylätä ja uutta kotia tarvitsevalle eläimelle etsitään 
uusi, hyvä koti. 

KAIKKI ELÄIMET eivät voi hyvin ihmisen kanssa, eikä niitä saa pitää lemmik-
keinä. Laki määrää, että luonnoneläimiä ei saa ottaa lemmikiksi. Lemmikik-
si sopivat parhaiten sellaiset eläimet, jotka ovat tottuneet elämään ihmisen 
kanssa. 

Ö L A J I T O V E R I R
L I F U L S K E D H J M
R E K I I P E I L Y U T
A L A K F Y R S I P O I
A K I S P J Ä Ä H P K A
P A V Y U L I M N I S E
I Y E T R X L A I M E U

M E L I E R Y S T I M A
I N U T S E H L L N I G

N U U S K I M I N E N H
E I O N E L Q A V N E S
N K M R L T F R Y L N W
J P V Ä U D I U Ä M G C
U S E U R U S T E L U E
Y Z Ö B K O T H Ö S J X

Kaikilla eläimillä, myös ihmisillä, on erilaisia lajityypillisiä tarpei-
ta. Eläin voi hyvin vain silloin, kun se pystyy toteuttamaan niitä. 
Mitä lemmikkieläinten tarpeita löydät sanasokkelosta? Sanat 
(10 kpl) löytyvät pysty- ja vaakatasosta. Mihin eläimeen yhdistät 
löytämäsi tarpeet?

Tehtävä   Lajityypillisiä tarpeita

ELÄIMILLÄ ON erilaisia tarpeita. Eläin 
voi hyvin silloin, kun se saa elää lajilleen 
tyypillistä elämää. 
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Haaveissa oma lemmikki

Oma lemmikki on monen pitkäaikainen toive. Ennen minkään 
eläimen hankintaa täytyy kuitenkin pohtia, sopiiko lemmikki 

juuri itselle. Mitään lemmikkiä ei pidä ottaa pelkästä mielijohtees-
ta. 

Pohdi, voitko huolehtia lemmikistä koko sen eliniän ajan. Mo-
net lemmikit elävät pitkään. Kissat voivat elää jopa 20-vuotiaiksi ja 
monet kanitkin jopa 10-vuotiaiksi. Tiedätkö itse, mitä teet 10 tai 20 
vuoden kuluttua?

Lemmikin hankinta täytyy suunnitella niin, että eläimelle voi 
tarjota hyvän, lemmikin tarpeisiin sopivan elämän. 

LEMMIKIN omistaminen vie rahaa. Mikään lemmikki ei sovi ainoastaan lap-
sen lemmikiksi. Aikuiset ovat aina viime kädessä vastuussa lemmikistä ja sen 
aiheuttamista kustannuksista. 

OLETKO VALMIS LEMMIKIN 
OMISTAJAKSI?
Lemmikin hankkijalla täytyy 
olla tarpeeksi

• aikaa 
• tilaa
• rahaa
• tietoa lemmikin  

hoitoa varten. 

Sovinko omistajaksi?

E läimen omistamiseen liittyy aina paljon vastuuta. Esimerkiksi 
koiraa täytyy ulkoiluttaa useita kertoja päivässä. Eläimelle täytyy 

tarjota sopivasti hyvälaatuista ja lajille sopivaa ruokaa sekä järjestää 
tarpeeksi mielekästä tekemistä. 

Ennen eläimen hankintaa täytyy hankkia luotettavaa tietoa 
eläinlajista, josta on kiinnostunut. Ota yhdessä perheesi kanssa sel-
vää esimerkiksi siitä, minkä ikäiseksi eläin elää, onko se laumaeläin 
vai yksinasuja ja päiväeläin vai yöeläin.

Eläinrakkaus ei vaadi oman lemmikin omistamista. Eläinten 
määrää tärkeämpää on se, miten niitä hoidetaan.

ELÄINTEN SEURASTA pääsee nauttimaan myös ilman omaa lemmikkiä. Koi-
ran hoitoa voi harjoitella ulkoiluttamalla naapuruston koiria ja kissan hoidos-
ta voi nauttia esimerkiksi vahtimalla tuttavien kissoja. 
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ELÄINRAKKAUS ei vaadi oman 
lemmikin omistamista. Joskus kaik-
kein eläinystävällisin teko on jättää 
eläin hankkimatta.
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Mistä eläin hankitaan?

Suomessa koiria ja kissoja ei voi ostaa eläin-
kaupoista. Jyrsijöitä, kaneja ja esimerkiksi 

kaloja myydään eläinkaupoissa, mutta vas-
tuullinen eläinkauppa myy lemmikin vain ai-
kuiselle. 

Yksi hyvä keino hankkia lemmikki on tarjota 
koti kodittomaksi jääneelle eläimelle. Uutta perheenjäsentä voi et-
siä esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten tai kodittomia eläimiä aut-
tavien tahojen kautta. 

Lemmikkieläinkaupoista kannattaa suosia sellaisia, joilla 
on Eettisen Eläinkaupan keltainen tähti. Näissä liikkeissä eläinten 
hyvinvointiin on kiinnitetty erityisen paljon huomiota.

• Selvitä, mistä haluamasi lemmikin voi hankkia.
• Käy katsomassa eläintä yhdessä aikuisen kanssa.
• Varmista, että eläin on kasvanut hyvissä oloissa.
• Hanki kaikki tarvittava ennen kuin eläin saapuu kotiin.
• Älä osta luonnosta pyydystettyä eläintä.

PENTUTEHTAITA ON sekä Suomessa että ulkomailla. Sen takia ennen lem-
mikin ostoa on tärkeää tarkkailla, millaisessa ympäristössä pennut elävät. Älä 
koskaan osta lemmikkiä parkkipaikalta, häkistä tai muuten epäilyttävästä 
paikasta. 

Älä tue pentutehtailua

Jotkut ihmiset teettävät eläimillään pentuja ja myyvät niitä ai-
noastaan rahan vuoksi. He eivät välitä eläinten hyvinvoinnista.
Pentutehtaalla tarkoitetaan sellaista paikkaa, jossa koiralla tai kis-

salla teetetään pentuja usein, eikä eläimistä pidetä tarpeeksi huolta.
Houkutus pelastaa pentu tällaisesta paikasta voi olla suuri. Se ei 

kuitenkaan kannata, koska jos pentutehtaasta ostaa pennun, eläin-
ten tehtailija pääsee jatkamaan toimintaansa.

Nettipalstat eivät ole hyviä eläimen hankintapaikkoja. Monet 
nettipalstoilta hankitut eläimet eivät voi hyvin. Älä koskaan osta 
lemmikkiä epäilyttävältä vaikuttavasta paikasta.

PENTUTEHTAASSA eläimistä ei pidetä 
tarpeeksi huolta. Pentutehtailija tehtailee 
eläimiä vain rahan takia.
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1. Lemmikin hankkimiseen kannattaa valmistautua

 a. tilaamalla netistä erilaisia ihania tarvikkeita

 b. etsimällä tietoa kirjoista, netistä ja kokeneilta 
  lemmikinomistajilta

 c. etsimällä netin myynti-ilmoituksista halvinta eläintä.

2. Lemmikin omistajan täytyy huolehtia, että lemmikillä on

 a. tarpeeksi muodikas kuljetuslaatikko

 b. aina lajitovereiden seuraa

 c. tarpeeksi tilaa ja tekemistä.

3. Eläinrakas ihminen

 a. omistaa monta lemmikkiä

 b. pitää huolta siitä, että lemmikin turkki sopii kodin   
  sisutukseen

 c. ottaa selvää lemmikistään ja sen tarpeista eri 
  lähteistä.

4. Vastuullinen lemmikin ottaja hankkii kissan

 a. luotettavalta kissankasvattajalta tai  
  eläinsuojeluyhdistykseltä

 b. eläinkaupasta

 c. nettisivustolta.

Tehtävä   Vastuullinen eläinten ystävä  
–  valitse oikea vaihtoehto

5. Pentutehtaassa 

 a. rakennetaan robottikoiria

 b. eläimistä pidetään hyvää huolta

 c. kasvatetaan eläimiä vain rahan vuoksi. 

6. Kesäisenä päivänä koiran voi jättää kaupan eteen  
odottamaan

 a. yksin 15 minuutiksi

 b. lämpimään autoon

 c. tutun ihmisen seuraan.

7. Jos lemmikki viettää koulu- ja työpäivän ajan yksin kotona, 
se kaipaa illalla

 a. seuraa ja leikkiä

 b. palkkioksi ison jäätelöannoksen

 c. YouTube-videoiden katsomista rennosti sohvalla.

8. Jos lemmikki pissaa väärään paikkaan, se

 a. haluaa tahallaan ärsyttää

 b. näkee unta ja luulee olevansa wc:ssä

 c. saattaa pelätä jotain tai olla kipeä.
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Hyvinvoiva lemmikki 

Lemmikki on ihana ja aktiivinen kaveri silloin, kun sitä hoidetaan 
hyvin. 
Lemmikki tarvitsee juuri sille sopivan kodin, jossa sillä on tar-

peeksi virikkeitä ja rauhallisia suojapaikkoja. Eläimelle täytyy olla 
tarjolla raikasta vettä ja sopivasti hyvälaatuista ruokaa. Lisäksi sosi-
aaliset eläimet tarvitsevat seuraa toisista eläimistä. 

Eläimen kieltä ja käyttäytymistä on tärkeää opetella, sillä eläin ei 
pysty kertomaan puhumalla, jos siihen  sattuu. Sekä lemmikki että 
omistaja voivat paremmin, kun he ymmärtävät toisiaan.

Ennen lemmikin hankintaa täytyy miettiä, onko hankittava 
eläin ja rotu sellainen, että se pystyy elämään normaalia ja tervet-
tä elämää. Esimerkiksi moni koirarotu on jalostettu niin sairaaksi, 
että koirat eivät voi hyvin.

VAIKKA ELÄIMEN hankintahinta on pieni, eläinlääkärikustannukset voivat 
olla isot. Lemmikin omistajan täytyy ottaa selvää, milloin lemmikki täytyy vie-
dä eläinlääkäriin. 
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Sopivasti leikkiä, seuraa  
ja laadukasta ruokaa

E läimet kaipaavat seuraa ja leikkiä varsinkin silloin, kun ne ovat 
paljon yksin. Jos lemmikin kanssa ei vietä aikaa, sen elämä on 

pitkäveteistä. Esimerkiksi jotkut kissat tylsistyvät niin, että ne vain 
nukkuvat.

Kissan ja koiran piristäminen on kuitenkin helppoa ja hauskaa, 
sillä kummatkin rakastavat leikkimistä. Myös jyrsijät ja kanit kai-
paavat aktivointia. Lemmikin pitää silti antaa olla rauhassa aina, 
kun se nukkuu tai vetäytyy omiin oloihinsa.

Älä koskaan kosta eläimelle sitä, ettei se toimi kuten haluaisit. 
Eläin ei toimi ilkeyttään, vaan sillä on syy tekoonsa. Mieti, mistä 
tällainen käytös voi johtua. Onko lemmikki sairas vai pelkääkö se 
jotain? Selvitä käytösongelmat yhdessä aikuisen kanssa.

Moni ruokkii koiraa tai kissaa itse tehdyllä ruoalla. Sen valmis-
taminen vaatii paljon tietoa. Pelkistä ihmisen ruuantähteistä koos-
tuva ruoka ei ole kissalle, koiralle tai millekään muullekaan eläimel-
le terveellistä.

LEMMIKKI 
tarvitsee paljon 
tekemistä ja 
seuraa. Nukku-
vaa eläintä ei 
saa häiritä.

LEMMIKKI tarvitsee juuri sille sopivan 
kodin. Eläin ei pysty puhumaan. Siksi on 
tärkeää ymmärtää eläimen käytöstä.
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Sairas lemmikki
Jos eläin on sairas, se täytyy viedä eläinlääkäriin. 

JOKAINEN LEMMIKKI vanhenee. Vanha lemmikki tarvitsee usein erityistä huolenpi-
toa. Rakkaasta lemmikistä luopuminen on rankkaa ja surullista. Vastuullinen lemmi-
kinomistaja antaa lemmikin jättää maailman niin, ettei se joudu kärsimään.

1.  SURULLINEN

2.  PELOKAS

3.  MIELIPAHA

4.  VÄSYNYT

5.  TYLSISTYNYT

6.  JÄNNITTYNYT

7.  TYYTYMÄTÖN 

8. SAIRAS

9. HEIKKO

10.  VÄLINPITÄMÄTÖN

11. PASSIIVINEN

12.  RAUHATON

13.  EPÄLUULOINEN

• kyyhöttää
• sen silmistä tai sieraimista 

valuu eritettä tai se yskii
• ei liiku normaalisti
• puree tai on vihainen

• laihtuu tai ei syö
• ripuloi
• raapii tai nuolee itseään
• juo enemmän kuin ennen.

Lemmikki voi olla sairas, jos se:

LEMMIKIN sairastumista ei ole aina 
helppo huomata. Usein eläin yrittää peit-
tää sairastumisen merkit.
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Mikä lemmikin hyvinvointiin liittyvä erittäin tärkeä asia pal-
jastuu ristikosta? Keksi vihjeille vastakohdat, jotka kuvastavat 
hyvinvoivaa lemmikkiä.

Tehtävä   Vastakohtaristikko
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Lemmikit esittelyssä:  
Kissa, viehättävä seuralainen

Kotikissa polveutuu Afrikassa villinä elävästä afrikanvillikissasta. 
Ensimmäiset kissat kesyyntyivät jo 10 000 vuotta sitten. 
Useimmat kissat pitävät ulkoilusta. Kissaa kannattaa ulkoilut-

taa valjaissa, jotta se ei vahingoitu liikenteen vilinässä tai päädy 
petoeläinten suuhun. Kissa kannattaa aina myös tunnistusmerkitä.

Kissanpennun ottajan on syytä olla tarkkana. Kissan oikea luo-
vutusikä on vähintään kolme kuukautta. Jos se vierotetaan emos-
taan liian nuorena, se ei opi kissan kieltä kunnolla, eikä se välttä-
mättä opi sisäsiistiksi tai tule toimeen muiden kissojen kanssa.  

Joskus kissa voi käyttäytyä tavalla, jonka ihminen kokee ongel-
malliseksi. Jos kissa vaikka pissaa väärään paikkaan, täytyy syy sii-
hen selvittää. Kun syyn ymmärtää, voi ongelmaa ratkoa. Kissaa ei 
koskaan pidä rangaista. Lemmikit esittelyssä:  

Koira, ihmisen paras ystävä

Koira on ihmisen vanhin ystävä. Viimeisimpien tutkimusten mu-
kaan ihminen on elänyt koirien kanssa ainakin 33 000 vuotta. 

Koirat ovat uskollisia seuralaisia. 
Erilaisia koirarotuja on satoja. Vaikka monet eri rodut ovat 

hauskan näköisiä, koiraa ei kannata koskaan hankkia pelkän ulko-
näön perusteella. Erirotuiset koirat on jalostettu eri tarkoituksiin, 
joten ne myös käyttäytyvät hyvin eri tavoin. 

Koiraa täytyy ulkoiluttaa vähintään kolmesti päivässä. Koiran 
on tärkeä saada iltaisin ja viikonloppuisin paljon tekemistä varsin-
kin silloin, kun se joutuu olemaan päivisin yksin kotona. 

Koira on laumaeläin, joka kaipaa yhdessäoloa ja yhteistä teke-
mistä perheensä kanssa. Yksikään koira ei viihdy pelkkänä ulkokoi-
rana.

Koiran ja ihmisen yhteiselo ei aina suju hyvin. Tällöin voidaan 
tarvita koirankouluttajan apua. Jotkut koirankouluttajat käyttävät 
sellaisia koulutusmenetelmiä, jotka eivät ole koiran kannalta hyviä. 
Hyvä koiranomistaja kouluttaa koiraa palkitsemalla, ei rankaise-
malla. 

Lue lisää kissoista ja niiden hoidosta:

kissatieto.fi

MONET KISSAT 
pitävät ulkoilusta. 
Valjaissa ulkoilut-
taminen on kissal-
le turvallista. 

KOIRA TARVITSEE 
paljon tekemistä. 
Koira on laumaeläin, 
joka kaipaa yhdes-
säoloa perheensä 
kanssa. 

Lue lisää koirista ja niiden hoidosta:

koiratieto.fi
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Lemmikit esittelyssä:  
Kani, leikkisä loikkija

Kani on suosittu lemmikkieläin, mutta sen hoitaminen on vaa-
tivaa. Kani tarvitsee paljon tilaa, seuraa ja oikeanlaista ruokaa. 

Useimmiten kani haluaa olla siellä missä ihmisetkin. 
Kani tarvitsee lepopaikakseen mahdollisimman suuren häkin, 

josta se pääsee halutessaan ulos. Luonnossa kani viihtyy luolissa. 
Häkistä saa luolamaisen, kun siitä peittää osan tukevalla kankaal-
la. Kanin häkki täytyy siivota joka päivä. Kani rakastaa jyrsimistä, 
joten kanin kodista täytyy tehdä mahdollisimman kestävä ja tur-
vallinen. 

Kani tarvitsee toisen kanin seuraa. Kahden kanin yhdessäolo ei 
kuitenkaan aina ole helppoa. Joskus kanit alkavat tapella, ja silloin 
ne täytyy erottaa eri tiloihin. 

Kani voi elää jopa 5–10-vuotiaaksi. Erilaisia kanirotuja on useita. 
Niiden tarpeet eroavat jonkin verran toisistaan, joten kaninomista-
jan tulee hankkia paljon tietoa roduista etukäteen.

Lue lisää kaneista ja niiden hoidosta:

lemmikkitieto.fi

Selvitä, ennen lemmikin hankintaa, mitä kaikkea 
lemmikki tarvitsee.

• Millaiset sen tarpeet ovat? Mitä lemmikki syö ja miten se 
käyttäytyy?

• Millaisen tilan ja millaisia tarvikkeita lemmikki tarvitsee?
• Onko lemmikki päivä- vai yöeläin?
• Tarvitseeko lemmikki seuraa laumatoverista, vai onko se 

yksineläjä?

KANIN hoitami-
nen on vaativaa. 
Ennen kanin hank-
kimista täytyy 
ottaa selvää sen 
tarpeista.

Auta hylättyä kissanpentua löytämään 
tiensä löytöeläintalon kautta uuteen hy-
vään kotiin.

Tehtävä   Uusi koti
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Lemmikit esittelyssä:  
Jyrsijät, suositut pikkulemmikit

Kesyhiiret, hamsterit, rotat ja marsut ovat monen lapsen ensim-
mäisiä lemmikkejä. Jyrsijöitä ajatellaan usein helppoina häkki-

lemmikkeinä. Mikään eläin ei kuitenkaan ole luonnostaan häkki-
eläin, eikä yhdellekään näistä lajeista ole luonnollista elää häkissä.

Kaikilla jyrsijöillä on tallella luonnonvaraisten esi-isiensä tar-
peet. Osa jyrsijöistä, kuten marsut, ovat aktiivisimmillaan päivisin. 
Hamsterit taas ovat yöeläimiä, joten ne nukkuvat päivät ja liikkuvat 
lähinnä öisin. 

Useimmat lemmikkeinä pidettävät eläinlajit ovat laumaeläimiä. 
Esimerkiksi rotat elävät luonnossa ryhminä, joissa voi olla kymme-
niä eläimiä. Hamsterit sen sijaan viihtyvät parhaiten yksin. 

Kaikkia pieniä lemmikkejä on käsiteltävä varovasti. Eläintä ei 
saa puristaa kovasti, eikä sitä saa päästää putoamaan. 

Lemmikit esittelyssä:  
Kala, väärinymmärretty uimari 

Akvaarion ja siinä uiskentelevien kalojen hoito vaatii tarkkaa pe-
rehtymistä. Kalat eivät ole koriste-esineitä. 

Erilaiset kalat tarvitsevat hyvin erilaiset olosuhteet. Kalalle on 
parasta, jos akvaario on mahdollisimman suuri ja siinä on mah-
dollisimman vähän kaloja. Näin kalat mahtuvat uimaan, eivätkä ne 
joudu taistelemaan liian ahtaasta tilasta. Isompi akvaario on myös 
helpompi pitää siistinä. 

Kalojen omistajan täytyy muistaa, että kalat ovat tuntevia eläi-
miä. Vaikka kalat esimerkiksi näyttävät siltä, ettei niillä ole korvia, 
nillä on kuuloaisti. Kalat tuntevat myös kipua.

Kaloilla on tarkka näkö ja hyvä hajuaisti. Kaloilla on myös eri-
tyisaisti, joka meiltä ihmisiltä puuttuu. Kylkiviiva-aistin avulla kala 
tuntee veden pienimmätkin liikkeet ja huomaa, jos jokin toinen 
eläin liikkuu sen lähellä. 

Lue lisää kaloista ja niiden hoidosta:

sey.fi/kalaopas

KALAKIN OPPII ja 
tuntee. Se tarvitsee 
paljon tilaa ja juuri 
sille sopivat olosuh-
teet. Lue lisää jyrsijöistä ja niiden hoidosta:

lemmikkitieto.fi

MILLEKÄÄN 
eläimelle ei ole 
luonnollista elää 
häkissä. Jotkut 
jyrsijät tarvitsevat 
lajitovereita, mutta 
toiset lajit viihtyvät 
yksin.
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Tehtävä   Hyvä elinympäristö

Pohdi ja piirrä, millainen voisi olla hyvä elinympäristö  
suosikkijyrsijällesi.

HIEMAN ERIKOISEMMAT lajit, ku-
ten käärmeet ja linnut, vaativat erilais-
ta hoitoa kuin kissat tai koirat. Niiden 
omistajan täytyy ottaa tarkkaan selvää, 
millaiset olosuhteet eläin vaatii voidak-
seen hyvin.

ENNEN MINKÄ tahansa lemmikin hankintaa kannattaa miettiä tarkkaan, 
riittävätkö omat taidot, raha, tila ja aika sen hoitoon. Esimerkiksi undulaat-
teja pidetään usein helppoina lintuina, mutta nekin tarvitsevat paljon tilaa, 
tekemistä ja seuraa toisistaan.

Eksoottiset lemmikit

Useimmat eksoottiset lajit liikkuvat luonnossa huomattavan 
isolla alueella. Sen takia esimerkiksi käärmeen tai liskon ter-

raarion täytyy olla tarpeeksi suuri. Terraariosta on tärkeää tehdä 
juuri kullekin lajille sopiva.

 Terraariossa elävät eläimet eivät yleensä pidä siitä, että niitä 
kosketaan, vaan niitä lähinnä katsellaan.

 Monet eläinkaupassa myytävät eksoottiset eläimet ovat luon-
nossa uhanalaisia. Jos ostat eksoottisen eläimen, ota selvää sen al-
kuperästä.
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Testaa oppimasi   Totta vai tarua?

Iso eläin tuntee enemmän kipua kuin pieni eläin.

Kissaa inhottaa toisten kissojen pissanhaju.

Koiralla on parempi kuulo kuin ihmisellä. 

Lemmikiksi voi ottaa vaikka pihalta löyty-
neen sammakon.

Mitä enemmän omistaa lemmikkejä,  
sitä eläinrakkaampi on.

Eläin kannattaa ostaa edullisesti netistä. 

Riittää, jos kissan veden vaihtaa kaksi  
kertaa viikossa. 

Koiraa pitää ulkoiluttaa monta kertaa 
päivässä. 

Jos lemmikki puree, se voi olla kipeä.

Kalat eivät tunne kipua. 

Hamsterit ja marsut ovat häkkieläimiä,  
jotka tarvitsevat vain vähän tilaa. 

Sama akvaario sopii kaikille kalalajeille.

Kaikki eläinlääkärit osaavat hoitaa kilpikonnia.

Lemmikit leikkivät vain silloin, kun ne ovat pentuja.

Lapsi voi itse hankkia lemmikin, jos kerää  
tarpeeksi viikkorahaa.  

ELÄIMILLÄ ON paljon erilaisia tar-
peita, joiden toteuttaminen on tär-
keää niiden hyvinvoinnin kannalta. 
Mitä julisteen eläinten puhekuplat 
kertovat niiden tarpeista? Miten ih-
minen voi ottaa tarpeet huomioon 
pohtiessaan lemmikin hankintaa 
ja hyvää hoitoa? Mitä lemmikkejä 
ryhmäläisillänne on? Miten lem-
mikinomistajat huolehtivat oman 
lemmikin tarpeiden täyttämisestä?

Kala: Miksi kaloja ei saa pitää pyö-
reissä malja-akvaarioissa? Millai-
sessa akvaariossa kalat viihtyvät 

paremmin? Mitä siellä pitää olla? Piirtäkää, 
maalatkaa tai tehkää kollaasi hyvästä ak-
vaariosta.

Poni: Poni on saaliseläin. Miten se 
näkyy ponin käyttäytymisessä? Mi-
ten ponin omistaja ja hoitaja voi-

vat huomioida ponin tarpeet? Mitä muita 
saalis eläimiä pidetään lemmikkeinä?

Gerbiili: Gerbiili on aktiivinen yöl-
läkin. Mitä se tarkoittaa gerbiilin 
omistajan kannalta? Mitä on otet-

tava huomioon gerbiilin hoidossa? Gerbiili 
on myös laumaeläin. Miten lemmikinomis-
tajan on huomioitava tämä asia?

Kissa: Mistä tietää, että kissa on tyl-
sistynyt? Miten kissan tylsistymistä 
voi estää?

Kani: Lemmikkikaneilla on tarve 
kaivaa tunneleita, koska luonnos-
sa ne asuvat kaivamissaan pitkissä 

tunneliverkostoissa. Miten tämä vaikuttaa 
kanin hoitoon? Mitä asioita pitää ottaa huo-
mioon kanin kodin kannalta?

Koira:  Sanotaan, että koira on ih-
misen paras kaveri, mutta onko 
myös ihminen koiran paras kaveri? 

Millainen on hyvä kaveri? Mitä asioita hyvä 
kaveri tekee ja ottaa huomioon?

Pohtikaa yhdessä tai pienryhmissä:

Pohdittavaa  Juliste
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Muista nämä!
 - MIETI TARKKAAN, sovitko lemmikin omistajaksi. Riittääkö  

 sinulla aikaa, tilaa ja rahaa lemmikin hoitamiseen?

 - JOSKUS KAIKKEIN eläinrakkain teko on jättää lemmikki   
 hankkimatta. 

 - ELÄIMIÄ VOI hoitaa myös ilman omaa lemmikkiä.

 - LEMMIKIN HANKKIMINEN on koko perheen pitkäaikainen  
 projekti. Vastuu lemmikistä on aina perheen aikuisilla.

 - SELVITÄ, MILLAISEN eläimen olet hankkimassa. Tutustu sen  
 tarpeisiin etukäteen.

 -  LEMMIKKI ANSAITSEE mahdollisimman hyvän elämän.  
 Järjestä eläimen elinolot sellaisiksi, että se viihtyy ja voi hyvin.

 - OTA SELVÄÄ, mitä tehdä, jos eläimen kanssa tulee ongelmia. 

 -  SELVITÄ ETUKÄTEEN, miten pitää toimia, jos lemmikki 
  sairastuu. 

 -  HANKI LEMMIKKI sellaisesta paikasta, jossa sillä ja sen emolla  
 on ollut hyvä olla. Tällöin et tue vahingossa pentutehtailua. 

 -  ÄLÄ KOSKAAN osta lemmikkiä  
 parkkipaikalta, takakontista tai  
 muuten epäilyttävästä paikasta. 
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Sivu 7: Superaistit
Sähköaisti –  Amazonindelfiini
Ultraviolettinäkö – Sinitiainen
Infrapunanäkö –  Kalkkarokäärme
Infraäänikuulo –  Sinivalas
Ultraäänikuulo – Kotihiiri

Sivu 9: Sanasokkelo
lajitoveri
kiipeily
nuuskiminen
seurustelu
raapiminen
kaivelu
pureskelu
keräily
hyppiminen
juokseminen

Sivu 14 – 15: Valitse oikea vaihtoehto
1. b, 2. c, 3. c, 4. a, 5. c, 6. c, 7. a, 8. c.

Sivu 19: Vastakohtaristikko
1. iloinen, 2. rohkea, 3. mielihyvä, 4. vir-
keä, 5. innokas, 6. rento, 7. tyytyväinen, 
8. terve, 9. vahva, 10. utelias, 11. aktiivi-
nen, 12. rauhallinen, 13. luottavainen 

Sivu 22: Labyrintti

Tehtävien oikeat vastaukset 

Sivu 28: Totta vai tarua? 

TOTTA TARUA
x
x

x
x
x
x
x

x
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x
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SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimi-
alaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

TÄMÄ VIHKONEN on koululaisille 
ja kerholaisille suunniteltu tieto- ja 
tehtäväpaketti vuoden 2018 Eläin-
ten viikon teemasta, vastuullisesta 
lemmikin omistamisesta. Aineistoa 
voi käyttää useiden eri oppiaineiden 
tunneilla, esimerkiksi biologian, yh-
teiskuntaopin tai elämänkatsomus-
tiedon opetuksen oheismateriaalina, 
äidinkielen aineistona tai kuvataiteen 
tunnilla. 

Aineisto soveltuu käytettäväksi 
myös muun muassa luonto- ja eläin-
kerhoissa, partiossa ja 4H-toimin-
nassa. Aineistoa voi tilata maksutta 
osoitteesta sey@sey.fi. Lisää tietoa ja 
tehtäviä löytyy osoitteesta eläintaito.fi.

Eläinten viikko on vuosittain 4.–
10. lokakuuta vietettävä teemaviikko, 
jonka ensimmäinen päivä on kan-
sainvälinen Eläinten päivä. Suomes-
sa eläinten viikkoa on vietetty SEYn 
aloitteesta vuodesta 1959 lähtien.


