Koira

Jyväskylässä

Jos osaisin,
keräisin jätökseni
– en halua
itsekään astua
niihin!

Tassutellaan Jyväskylässä
Jyväskylässä on noin 15 000 koiraa.
Toivomme sekä koirien, koiranomistajien että koirattomien viihtyvän
kaupungissamme. Jotta yhteiselomme sujuisi kitkatta, on osattava ottaa
huomioon muut ihmiset, koirien kanssa ja ilman.
Kerromme koiran oikeuksista ja järjestyslain velvoitteista sekä kaupungin
koirille tarjoamista palveluista. Lisäksi
haluamme antaa vinkkejä koiran kanssa liikkumiseen ja harrastamiseen.
Iloisia hännänheilautuksia kaikille!
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Koiran kanssa lenkille
Järjestyslaki 14§ Koirakuri
1) Pidettävä koira kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten
leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka
yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei se ole erikseen sallittua;
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa
Voit ulkoilla lenkkipoluilla koirasi ollessa kytkettynä. Koiran
kanssa saat liikkua julkisilla paikoilla, esimerkiksi kävelykadulla,
mutta et torilla toriaikana, etkä lasten leikkipaikoilla. Myöskään
urheilukentille et koirasi kanssa voi mennä, etkä paikkoihin joissa
myydään tai tarjoillaan ruokaa.

Kaipaan
liikuntaa
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Talvella saat koirasi kanssa rajoituksetta ulkoilla
järven jäällä. Sen sijaan hoidetuilla hiihtoladuilla
tai luisteluradoilla koiran kanssa liikkuminen ei
ole sallittua. Kesällä koirasi saa uida kaikkialla
muualla paitsi merkityillä ihmisten uimarannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.
Yksityisten omistamille rannoille ei tietenkään ole asiaa ilman lupaa.

Metsästyslaki 8 Luku Koiran kiinnipitäminen
51§ Koiran kiinnipitovelvollisuus
Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona
oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se
on välittömästi kytkettävissä. Edellä 1 momentissa
sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai
puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa
53§ koiran pitäminen toisen alueella
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan
lupaa ei koiraa saa pitää irti toisen alueella. Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus
poistaa alueelta 1 momentin vastaisesti siellä oleva
koira tai ottaa se talteen.

Kaupunkialueella saat pitää koiraasi vapaana vain omalla aidatulla pihalla tai koirapuistossa. Vapaana koiraa saa pitää taajama-alueen ulkopuolella, kun metsästyslaki ja maanomistaja sen
sallivat.
Koiran kiinnipitäminen on itse asiassa koirasi etu. Koira ei osaa
liikennesääntöjä, joten se voi vapaana ollessaan aiheuttaa vaaratilanteita niin itselleen kuin muillekin. Jos vahinko tapahtuu,
korvausvelvollinen on aina irrallaan olevan koiran omistaja.
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Koiran turvallisuutta mietittäessä on syytä muistaa koirille ominainen reviirikäyttäytyminen. Koirille tulee helposti kiistatilanteita ja tappeluita, mikäli ne irrallaan ”joutuvat” puolustamaan
perheenjäseniään tai reviiriään.
Koirattomien ja koirallisten rauhaisaa rinnakkaiseloa helpottaa
koiraetiketin noudattaminen:

Koiraetiketti
o
o
o
o
o
o

Ymmärräthän, että myös kiltti koira voi olla jollekin pelottava
Kunnioita kanssaulkoilijoita
Koiranomistaja ei likaa ympäristöä
Älä anna koirasi häiritä ihmisiä haukunnalla
Noudata ”koirilta kielletty”merkkejä
Muista, että kaikki eivät rakasta hauvaasi kuten sinä

En halua
kenenkään
joutuvan
pelkäämään!

5

Oikea koira oikeaan paikkaan
Suunnitellessasi kaupunkikoiran hankintaa ota huomioon
koiran rodunomaiset taipumukset! Perhe- ja seurakoiriksi
sopivia rotuja on useita kymmeniä. Ne ovat sekä kokonsa
että muiden ominaisuuksiensa osalta ihanteellisia kaupunkioloihin.
Suuret palvelus- ja paimenkoirarodut ovat luonteeltaan
aktiivisia ja vaativat määrätietoista kouluttamista ja runsasta liikuntaa – myös räntäsateessa ja kurakelillä. Näillä
koirilla on voimakas vartiointi- ja puolustusvietti, joten
ne vaativat erityisen huolellista koulutusta soveltuakseen
ihmisvilinään.
Useat metsästys- ja vahtikoirat ja sellaiset sekarotuiset,
joissa on näitä rotuja ovat herkkähaukkuisia.
Ne myös vaativat paljon tilaa ja liikuntaa ja
viihtyvät huonosti
kaupungissa.

Minusta
tulee isona
fiksu ja osaava
kaupunkikoira
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Palvelut koirille
Koirapuistossa koira saa
leikkiä vapaana
Koirapuistot sijaitsevat keskustassa
Aatoksenkadulla ja Kuokkalassa Pohjanlammentien varrella. Uusien koirapuistojen suunnittelun ja rakentamisen edistymistä voi seurata kaupungin nettisivuilta.
Koirapuiston käyttö on käyttäjille ilmaista.
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Koirapuiston säännnöt
1. Pidä koirasi vapaana ja varmista, että se tulee toimeen
muiden koirien kanssa.
2. Aitaukseen ei saa tuoda rokottamatonta, kiimaista,
vihaista tai sairasta koiraa.
3. Ethän heittele keppejä, kiviä tai lumipalloja etkä tuo
omia leluja.
4. Sinä vastaat aina koirasi aiheuttamista vahingoista,
esim. puremasta.
5. Vastaat itse vaatteistasi. Koiran kanssa leikkiessä vaatteet
saattavat likaantua.
6. Leikkipuistot ovat lapsille, koirapuistot koirille tarkoitettuja.
Vanhemmat tuovat lapset koirapuistoon omalla vastuullaan.
7. Kasvillisuuden ja varusteiden vahingoittaminen on kiellettyä.
8. Pidä aitaus ja ympäristö siistinä.
Korjaa ulosteet niille tarkoitettuun astiaan.
9. Pidä portit suljettuina äläkä anna koirasi ryntäillä
aitaa ja portteja vasten.
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Oma
uimapaikka
koirille
Koirille on rakennettu keskusta-alueelle oma uimapaikka
Lutakkoon Tourujoen suulle kevyen liikenteen väylän
varrelle. Perille ei siis pääse
autolla.

Talviurheilua koiran kanssa
Talviaikaan Kangaslammen ja Harjun kuntoradat sekä osa Kortemäen radasta ovat hiihtäjien ja koiranulkoiluttajien yhteiskäytössä.
Valjakkohiihdon ja koirajuoksun harjoitteluun on omat ajat Keljonkankaan pururadalla ti klo 20-22 ja la 20-22 sekä Tikkakosken
3,5 ja 2 km mittaiset radat ma ja ke klo 20-22.
Valjakkohiihto ei estä muuta
hiihtoa. Koirajuoksu vain sulanmaan
aikaan.
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Koira karkuteillä
Jyväskylän kaupunki ostaa löytökoiratarhapalvelut yksityiseltä yrittäjältä. Sinne poliisi tai koiran
löytänyt yksityinen ihminen toimittaa kiinni
otetun koiran.
Koiraa säilytetään lain mukaan tarhalla vähintään 15 vuorokautta, jonka jälkeen
sille voidaan etsiä uusi koti. Koiran omistaja on
velvollinen maksamaan koiran ylläpidosta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisen vuorokausimaksun noutaessaan koiraa.
Löytöeläintarhan hoitajan tavoitat numerosta 040 753 1917.
Lisätietoa https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/terveys/loytoelaimet.

Eläinsuojelu
Eläinsuojelulaki 2 luku eläintenpito
5§ Eläinten hoito
Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava sille sopivaa ravintoa jamuuta
sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on
saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja
olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.

Eläinsuojelulainsäädännön noudattamista kaupungin alueella
valvovat kaupungineläinlääkäri, terveystarkastajat ja poliisi yhteistyössä vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien kanssa.
Vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien yhteystiedot löytyvät netistä: www.sey.fi.
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Koirien terveydenhuolto
Ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla kuten madotuksilla ja
rokotuksilla on yleistä merkitystä niin koirien kuin ihmistenkin
tautiriskien kannalta. Myös lemmikin hampaista täytyy huolehtia.
Kaupungin alueella toimii useita yksityisiä eläinlääkäreitä joiden
tiedot löytyvät puhelinluettelosta.
Jyväskylän kaupunki on sopinut yhdessä naapurikuntien kanssa
virka-ajan ulkopuolella (ma–pe klo 16.00–08.00, viikonloppuisin ja
pyhinä) hoidettavasta eläinlääkäripäivystyksestä. Lemmikkieläinpäivystys on järjestetty pääsääntöisesti yksityisellä pieneläinklinikalla.
Mikäli lemmikkisi tarvitsee eläinlääkärin hoitoa illalla tai viikonloppuna löydät päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/elainlaakari.

Lemmikkieläinten hautaaminen
Lemmikkieläinten hautausmaa sijaitsee Roninmäessä Ronsuntaipaleentienvarressa. Hautausmaa on rauhallisella paikalla sijaitseva puistomainen aidattu alue. Sieltä saat varata lemmikillesi hautapaikan kerrallaan15 vuodeksi ja
paikan voit lunastaa halutessasi uudelleen.
Lemmikin voi myös toimittaa eläintuhkaamoon. Palvelua tarjoavien yritysten
yhteystietoja löytyy puhelinluettelosta ja
netistä.

Minä käyn
joka vuosi
rokotuksilla
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Koiran kanssa matkalle
Linja-auto
Jyväskylän Liikenne kuljettaa kaupunkialueella koirat maksutta.
Sen sijaan kaupunkialueen ulkopuolella ja pitkällä matkalla koirasta perittävä maksu riippuu liikennöitsijästä. Kaikki liikennöitsijät eivät ota kyytiinsä koiria, joten pitemmälle matkallelähdettäessä matka on syytä varmistaa myös koiralle etukäteen.
Taksi
Taksia tilatessasi mainitse, että kyytiin on tulossa myös koira!
Varminta on ottaa mukaan oma suojapeite penkille.
Juna
Junassa lemmikkieläimille on varattu omat osastonsa, joihin on
myös varattava paikka etukäteen.
Lentokone
Koiran voi ottaa mukaan useimmille lennoille. Tämä tulee
kuitenkin tarkastaa hyvissä ajoin lentoyhtiöstä omaa ja koiran
lippua varatessa. Jos koira on alle kahdeksankiloinen (kassin
kanssa punnittuna), se saa matkustaa omistajan mukana matkustamossa vesitiiviissä koirankuljetuskassissa. Suuremmat koirat
matkustavat rahtitilassa lentoyhtiön hyväksymässä kuljetuslaatikossa. Matkustamoon otetaan yleensä
vain yksi, poikkeustapauksissa kaksi koiraa.
Koirasta perittävä maksu vaihtelee suuresti lentoyhtiöistä riippuen.
Ulkomaille koiran kanssa
Ota ajoissa selvää lemmikin vienti- ja tuontisäädöksistä kohdemaassa: www.mmm.fi
sekä www.evira.fi.

Koirien koulukaupunki
Suomen Ateena, Jyväskylä, on koulukaupunki myös koirille.
Koiran kanssa on helpompi liikkua kaupunkialueella, kun se on
yhteiskuntakelpoinen. Tämän vuoksi koiran kanssa on syytä käydä
ainakin arkitottelevaisuuden alkeiskurssi.
Jyväskylän alueella toimii useita koirien ”peruskouluja”. Koirakerhot sekä yksityiset koirakoulut järjestävät pentu- ja kotikoirakursseja, joissa keskitytään perusasioihin, kuten hihnassa kulkemiseen,
koiran sosiaalistamiseen sekä arkielämän peruskäskyihin.
Mikäli koiralla ja omistajalla halua riittää, alueella on mahdollisuus koiran kouluttautua vaikka ”ylioppilaaksi tai maisteriksi” asti.
Tarjolla on useita lajeja, esimerkiksi palveluskoiratoimintaa, tottelevaisuutta, agilitya, flyballia, näyttelykoulutusta...
Seuraavalla aukeamalla on lyhyesti esitelty lajeja
joiden harrastamiseen Jyväskylän alueella on jo
olemassa puitteet tai valmista toimintaa.

Koirakoulussa
on kivaa!
Siellä saa paljon
uusia kavereita.
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Harrastamaan!

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS eli TOKO on erilaisten tottelevaisuusliikkeiden opettamista koiralle. TOKO toimii myös pohjana ja hallinnan parantajana muihin lajeihin tähdättäessä. Kilpaliikkeissä vaaditaan täsmällisempää suoritusta kuin arkihallinnassa, mutta oleellista on molemmissa
ohjaajan hallinnassa oleva koira ja iloinen yhteistyö!
AGILITYn tavoitteena on opettaa koiralle erilaisten esteiden selvittämistä
ja sitten yhdistää niitä suoritettavaksi radaksi. Esteisiin kuuluu erilaisten hyppyjen lisäksi mm. putki, keinu ja pujottelu. Koirat jaetaan koon
mukaan mini, midi ja maxi -luokkiin jotta esteet pysyvät myös fyysisen
suorittamisen kannalta mielekkäinä. Tämä laji todella antaa ripauksen
vauhtia elämään!
KOIRATANSSI on vielä melko tuore mutta suurta suosiota saanut laji.
Siinä sekoitellaan tokoliikkeitä, erilaisia temppuja ja liikehdintää hienoksi koreo-grafiaksi ja sovitetaan musiikkiin. Vain mielikuvitus on rajana.
Tämänkin lajin voi ottaa tosimielellä, mutta vakavana on vaikea pysyä ja
tärkeä tekijä onkin koirakosta paistava yhteisen tekemisen ilo!
PALVELUSKOIRAHARRASTUS pitää sisällään eri lajeja, joista voi panostaa
vain siihen yhteen omalta tuntuvaan tai kokeilla useampaa erilaista lajia.
Kokeessa on maasto-osuuden lisäksi myös tottelevaisuus sekä esineruutu-osiot, pois lukien erikoisjälki. Etsintäkokeessa osiota on vielä enemmän eli jälki, haku, esineruutu, pudotetun esineen etsintä sekä tarkkuusetsintä. Lajit ovat viesti, haku, jälki, erikoisjälki, etsintä(koe),
suojelu, opastus sekä valjakkohiihto.
PELASTUSKOIRATOIMINTAan mukaan ovat tervetulleita kaikki koirat ja ohjaajat, jotka henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan siihen sopivat. Tavoite on
saada hälytyskelpoisia koirakoita avuksi kadonneiden etsintään. Toimintaan kuuluu olennaisena osana haku (henkilöetsintä) ja jälki sekä
raunioetsintä.
VESIPELASTUKSEEN eli VEPEen saavat koirat
osallistua soveltuvuuskokeen läpäistyään.
Treeneissä tärkeintä on hauskasta ja hyödyllisestä harrastuksesta nauttiminen, ja jokainen
asettaa itse itselleen ja koiralleen tavoitteet.
Kaikille yhteinen tavoite on se, että myös koira
kastuisi.

KAVERIKOIRATOIMINTA on vapaaehtoistyötä, jonka avulla pyritään antamaan iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran
pitoon. Koiramaisia piristysruiskeita käydään jakamassa mm. päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja palvelukodeissa. Kennelliitto kurssittaa
koirakot tehtäväänsä.
NÄYTTELYTOIMINTA ei rajoitu pelkästään eri näyttelyissä kiertämiseen. Esiintymistä ja esittämistä sekä eri ympäristöjen häiriöitä harjoitellaan kehäkäyttäytymisen varmistamiseksi. Junior Handler on 10-17 -vuotiaiden oma laji
jossa on mahdollisuus harjoitella koiran esittämis- ja käsittelytaitoja.
KOIRAJUOKSU – canicross on ohjaajan ja koiran fysiikkaa harjoittava laji
joka on kehittynyt vastaamaan valjakkourheilun sulan maan harjoitteluun
ja sittemmin yleistynyt myös muiden harrastajien joukossa. Kunnollinen
vetovyö, -köysi ja alkuopetus tekevät tästä oivallisesta liikuntaharrastuksesta myös turvallisen!
Aholaidan kenttää Keskisuomalaisen rakennuksen takana vuokrataan
myös yksityishenkilöille kerta- tai säännölliseen käyttöön. Maksulliseen
varaukseen sisältyy Kennelkerhon agility- ja tokovälineiden käyttömahdollisuus. Kentällä on esillä kaksi hyppy- ja kaksi vinoestettä harjoittelua
varten ja se on vapaasti käytettävissä varattujen vuorojen ulkopuolella.
Lisätietoja saat Keski-Suomen Kennelkerhon kenttävastaavalta.
Koiramaista toimintaa on myös Jyväskylän ympäristökunnissa. Jyvässeudun yhdistyksiin voit tutustua Keski-Suomen Kennelpiirin sivujen avulla.
Linkkivinkkejä:
Keski-Suomen kennelpiiri; mm. jäsenyhdistysten yhteystietoja, ajankohtaista
informaatiota http://keski-suomen.kennelpiiri.fi/FI/
Keski-Suomen Kennelkerho; TOKO, agility, VEPE, näyttelytoiminta ja koiratanssi http://www.kskennelkerho.com
Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys; palveluskoiralajit http://www.kspky.org/
Keski- Suomen Pelastuskoirat ry http://www.kspelastuskoirat.net/
Jyväskylän Kaverikoirat; kaverikoiratoiminta http://kamukoirat.vuodatus.net/
Jyväskylä Agility Team, JAT; agility, flyball http://www.jatti.fi/
Jyväskylän Tokokerho ry http://www.jyvaskylantokokerho.fi
Suomen Palveluskoiraliiton lajiesittelyt www.palveluskoiraliitto.fi/lajies.htm
Suomen Kennelliiton kaverikoiratoiminta
http://www.kennelliitto.fi/FI/koira/kaverikoira/
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto http://www.vul.fi
Jyvässeudun koiraharrastajien yhteinen nettiyhteisö REMMI auttaa
mahdottoman monessa pulmassa. Liity mukaan, kysy, vastaa tai juttele
muuten vaan http://www.yabbers.com/remmi
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Koirankakkapussin voit jättää
kaikkiin yleisillä alueilla oleviin
katu- ja puistoroskiksiin.

