Missä on koirakuri - ovatko
Koiralla ja sen omistajalla

ei ole jokamiehen oikeuksia - kiinnipitoa säätelevät

rata. Koiran heitteillejättö
on kielletty ja eläin on heitteillä, jos sitä ei kukaan valvo ja se on kotipiirin ulko-

lait unohtuneet?

toista nuuskittavaa löytyy

desta huolehditaan, mutta vaaratilanteita, huolta ja
turvattomuutta aiheuttavat
kltkemättömät koirat. Ikä-

Tieliikennelailla valvotaan tiellä liikkuvien tuvallisuutta. Eläimet on pidettävä kytkettyinä ja vartioituina, eikä vaaraa muille kulkijoille ja liikenteel-

muualta, ne eivät pysy varmasti pihassa. Turvallisuuden ja oman mielenrauhan
vuoksi meillä on 1200 neliön aidattu koirapiha, lukittavat portit ja isoja tarhoja
kesäkäyttöön. Koirat eivät

vä kyllä koiria ulkoilute-

karkaa pihasta, sillä niillä
on mielekästä tekemistä ja
riittävästi virikkeitä.

sa vapaana

linnassa. Koiraa ei saa vie-

le saa aiheuttaa. |os vahinko syntyy, omistaja on aina

Ll

dä kuntopoluille, juoksura-

korvausvastuussa.

doille, leikkipaikoille, yleisille uimarannoille ja laduille. Koiran jätökset on

Jos vihaiseksi tiedetty
koira aiheuttaa vahinkoa,

metsästyslaki, j ärj estyslaki,
eläinsuoj elulaki, tieliiken-

nelaki sekä rikoslaki.
Taajamissa koiran on oltava aina kytkettynä - vapaana vai n koirapu istoissa,

suljetuilla pihoilla ja koirien harjoituspaikoilla - aina
valvonnassa ja hyvässä hal-

siivottava.

Maaseudulla koira saa
irti ainoastaan luvalli-

olla

silla alueilla, luvallisena aikana ja luvallisessa tarkoituksessa - aina valvonnassa
ja hyvässä hallinnassa.

Metsästyslain mukaan
koiraa ei saa koskaan pi-

puolella.

omistajalla on myös rikosoikeudellinen vastuu. Vastuullinen koiran omistaja tietää irtipidon riskit koira voi vahingoittua, ai-

heuttaa vahinkoa liikenteelle, ihmisille ja muille
eläimille. Varminta onkin

tää

pitää koirat aina kltkettyinä taajamissa ja myös maaseudulla.

rien, on oltava kytkettynä

KOIRAMME ovat rakkaita perheenjäseniä, lisäksi myös arvokkaita, koulutettuja käyttö- ja jalostus.

irti toisen maalla ilman
maanomistajan tai metsästysoikeuden haltij an lupaa.
1.3. - 19.8. kaikkien koirien, ei vain metsästyskoitai välittömästi lqrtkettävis-

koiria. Niitä ei pidetä ir-

sä.

ti yleisillä kulkureiteillä,

aidatulla alueella - aina valvottuna ja hallinnassa. On
laiton teko, jos ei heti kyt-

jätetä vartioimatta tai anneta juosta vapaana naapureiden pihoissa. En ole
loistava "koirakuiskaaja",
jonka koirat ovat aina jo-

Irti voi olla vain omistajan pihalla, puutarhassa tai

ke koiraansa tai päästää sen

karkaamaan.

ELÄtt{suolELULAI$ takaa
koiran hyvinvoinnin. Pitopaikan on oltava turvallinen, eikä koira saa siitä ka-

ka tilanteessa käskyn alla niinpä koirat ovat aina kyt-

kettyinä.

Koiramme ovat riistaviettisiä, itsenäisiä luolakoiria. |os mielenkiin-

IKUMME pyörätiellä, joen jäällä ja lähimaastoissa

- koirat

aina kytkettyinä.

taan kytkemättä jopa pyö-

rätiellä. Koirat päästetään
luvattomasti irti, karkaamaan tai pidetään pihoisja vartioimatta.

Lakeja ja määräiyksiä ei joko tunneta tai niitä ei halu,

ta noudattaa.
Vastuu on myös kenne-

lissä oleskelevien muitten

Pyörätiellä on monenlaista ja monenikäistä liikku-

koirien turvallisuudesta.

johtavina pihateinä.

jalostusnarttu.

Ulkoilemassa voi olla hoijaa: kävelijöitä, juoksijoi- ,toon tullut kasvatti, vasta
ta, pyöräilijöitä, mopoili- leikattu, vammastaan toijoita sekä autoliikennettä, puva koira, viimeisillään
sillä kevyen liikenteen väy- tiineenä oleva tai meillä
lää käytetään myös taloihin pentujaan hoitava arvokas

Kiinnipidossa on siis
kysymys omien koirien
ja kanssakulkijoitten turvallisuudesta. Mäyräkoirat ovat pieniä koiria, mutta ne tarvitsevat paljon lii-

kuntaa. Koirilla on turvalliset valjaat ja hihnat, talvella heijastimet. Potku-

MAASEUDULLA on erinomaiset mahdollisuudet
nauttia luonnosta ja ulkoilusta. Niin ihmisillä
kuin koirillakin on oikeus miellyttävään ja turval-

rat kiinnitetään joustohihnalla talutusvyöhön ja aina

liseen liikkumiseen. Jokaisen koiran omistajan tulee
tuntea koiran pitoon liittyvä lainsäädäntö, ymmärtää
vastuunsa, noudattaa hyviä

liikutaan muitten tienkäyttäjien turvallisuus huomi-

ja toiset koirat huomioon

oonottaen. Koirat pääse-

ottaen.

vät liikkumaan mieluisalla
tavalla myös metsällä, iälj estyksessä, rodunomaisissa kokeissa ja koiraharras-

penkan blogissa 20.3.201 3,
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ri- ja pyörälenkeillä

koi-

koiratapoja kanssakulkijat

Asiasta enemmän |oen-

tuksissa.
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