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Pääkirjoitus
Hyvä lukija
Ruudullasi on Suomen Lemmikkiliitto ry:n uudistunut
jäsenlehti, Otus, ja sen ihan ensimmäinen numero. Lehti lähetetään toiminnan alkuvaiheessa jäsenistön lisäksi
tärkeimmille kontakti- ja sidosryhmille, sinä kuulut ehdottomasti tähän ryhmään.
Suomen Lemmikkiliitto on yhdistys, jonka jäsenistön
muodostavat lemmikkieläintuotteiden maahantuojat,
valmistajat, vähittäismyyntiliikkeet ja palvelujen tarjoajat. Yhdistys on alun perin perustettu lemmikkieläinalalle jo 1998 ja vuonna 2014 sääntö- ja nimimuutoksen
kautta koko alan kaupallinen edunvalvonta saatiin ensimmäistä kertaa toimimaan yhden yhdistyksen kautta.
Tarkoituksemme on valvoa lemmikkieläinalalla toimivien suomalaisten kaupallisesti toimivien yritysten yleisiä
ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan
yhteisiä toimintaedellytyksiä. Jäsenten tulee noudattaa
toiminnassaan hyvää markkinointitapaa ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Toteuttamistapoja tälle kaikille on useita, niin jo olemassa olevia kuin tulevaisuuden mahdollisuuksiakin.
Hallituksen jäseniä on mukana MMM:n neuvottelukunnassa, seuraamme aktiivisesti viranomaistiedotusta ja
alaa koskevaa lainsäädäntötyötä, tiedotamme jäsenkirjeellä ja Otus-lehdellä sekä pyrimme järjestämään
kauppiaspäivät.
Itselleni tärkeältä tuntuva sarka yhdistystoiminnassa
ovat koulutus ja tieto-taitotason lisääminen. Lemmikkiliiton hallitus on tehnyt päätöksen oman koulutusmateriaalin valmistelusta ja työstän tätä projektia. Yhdistys
on jäsentensä näköinen ja vahvuinen, oman panostukseni minäkin siis tuon sieltä minkä hallitsen parhaiten,
pieneläimistä.
Muistan kun kävin isän kanssa ostamassa ensimmäiset
akvaariokalamme. Akvaarion oli tehnyt naapuri, lasit
oli kitattu ja kehys hitsattu raudasta. Kalat kävimme
hakemassa korkean kerrostalon ihan tavallisen perheen ei-niin-tavallisesta akvaariohuoneesta. Huoneen

2

seinustat olivat täynnä altaita, altaissa vesisaniasta ja
-ruttoa, kaloina miekkapyrstöjä, platyjä, miljoonakaloja,
molleja ja sinirihmakaloja. Kaikki itsekasvatettuja.
Eikä hirveästi mahdollisuuksia muuhun olisi ollutkaan.
Liikkeitä oli vähän, ne olivat kaukana ja auki hankalina
aikoina tavalliselle duunariperheelle, harrastettiin siis
miten voitiin. Ja sieltä se kipinä alalle syttyi.
Viime aikoina olen miettinyt onko ympyrä sulkeutumassa meidänkin alallamme. Tuttavat niin tukku- kuin vähittäisliikepuolella kertova myynnin haasteista. Ihan konkreettisesti rahaa tulee vähemmän sisään ja toimintaa
pitää järkeistää. Monella se tarkoittaa supistamista, joko
henkilökunnasta, tiloista, varastosta tai jostain muusta.
Kuinka kauan voi supistaa ennen kuin toiminnan mahdollisuudet loppuvat? Joko taloudellisesti tai henkisesti. Eikä asiaa helpota se että nykyinen asenneilmapiiri
tuntuu muuttuvan negatiivisemmaksi lemmikkien pitämistä kohtaan, niin yksilö- kuin lainsäädäntäpuolella.
Tähän viimeiseen asiaan uskon että pystymme suoraan
vaikuttamaan. Olemalla paremmin koulutettuja, enemmän ajantasalla, hoitamalla viranomaisvaatimukset tyylikkäästi ja olemalla ylpeitä siitä mitä teemme.
Miten voimme auttaa teitä parhaiten siinä? Alkuvaiheessa suunnitelmissa ovat asiantuntijaluennot matelijoista, linnuista ja muista pieneläimistä, kalojen sairauksien tunnistamisesta, viranomaisvaatimuksista. Mitä
muuta me voimme tarjota teille?
Vielä tärkeämpää - miten sinä voit parantaa alan hyvinvointia Suomessa? Nyt ei kannata olla ujo ja arka, ota
yhteyttä jos haluat tulla kursseille, tarjota tilaa paikkakunnaltasi infoille tai antaa osaamisesi jäsentemme
käyttöön.
Tee ainakin tämä: Liity jäseneksi
Hyviä kesämyyntejä ja rentouttavaa lomailua.
Päivi Tiitinen
Päätoimittaja

Jäseneksi Lemmikkiliittoon
OTUS-lehti 1 / 2015
Päätoimittaja
Päivi Tiitinen
Julkaisija
Suomen Lemmikkiliitto ry
regnro 175267
www.lemmikkiliitto.fi
Taitto

Jared Mäenpää

Liity nyt jäseneksi Suomen Lemmikkiliittoon
ja varmista jäsenedut - saat ajankohtaiset
tiedot ensimmäisten joukossa jäsenkirjeiden
ja Otus- lehden avulla. Järjestämme
jäsenistöllemme myös koulutustilaisuuksia ja
kauppiasmessut.
Suomen Lemmikkiliiton jäsenyyttä voivat
hakea vain suomalaiset, lemmikkialalla
toimivat kaupalliset yritykset.
Jäsentarjous vuodelle 2015

Tarjoamme yrityksellenne edullista mainostilaa
OTUS-lehdestä jäsenhintaan

Paikalliset toimijat kuten esim.
vähittäismyyntiliikkeet ja palvelujen tarjoajat.
Liittymismaksu ja jäsenmaksu yhteensä 50,(norm.120,-)

195x195 mm 1/1 sivu 50,- alv 0%
195 x97,5 mm 30,- 1/2 sivu vaaka 30,- alv 0%
97,5 x 195 mm 30,- alv 0% 1/2 sivu pysty alv 0%
Maksuehto 14 pv netto

Kansalliset toimijat kuten esim. maahantuojat,
tukkuliikkeet ja valtakunnalliset ketjut
.Liittymismaksu ja jäsenmaksu yhteensä 85,(norm.635,-)

Mainostaminen

Lähetä materiaali toimitukselle painovalmiina
pdf-tiedostona.

Jäsenyyttä voi hakea sivujemme
http://www.lemmikkiliitto.fi ”JÄSENSIVUT”
linkin kautta.

Lähetä materiaali 10.8.2015 mennessä mailiin
otus@lemmikkiliitto.fi.
Kannen kuva: (c) Michael Gil (CC 2.0)
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Evira tiedottaa
Hyönteiset eivät ole elintarvikkeita
Helsinkiläinen muurahaiskauppa.com/Frogi ARt ilmoittaa sulkeneensa internetsivustonsa, joilla kaupattiin ja markkinoitiin
hyönteisiä elintarvikekäyttöön. Mainitun toimijan myyntivalikoimissa on ollut erilaisia hyönteisiä, niiden sekoituksia sekä
hyönteisistä valmistettuja tuotteita, esimerkiksi kuningatarmuurahaisia, paahdettuja heinäsirkkoja, hyönteissekoituksia,
sirkkapatukoita, paahdettuja skorpioneja, BBQ-maustettuja matoja, tarantelloja ja suklaaskorpioneja. Suurin osa tuotteista on
tuotemerkkiä Chapul.
Toimija on viranomaisille kertonut tiedottaneensa tuotteita ostaneille asiakkailleen tuotteiden määräystenvastaisuudesta.
Hyönteiset katsotaan EU:n alueella uuselintarvikkeiksi. Tällä hetkellä kokonaisia tai prosessoituja hyönteisiä ei saa tuoda maahan, myydä, markkinoida tai kasvattaa elintarvikkeeksi, ennen
kuin kunkin lajin käyttöhistoria EU:ssa on voitu osoittaa tai sille
on myönnetty uuselintarvikelupa. Tähän mennessä yhdenkään
hyönteislajin tai hyönteisestä valmistetun elintarvikkeen elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997 ei ole
osoitettu eikä uuselintarvikelupaa myönnetty. Suomi noudattaa valvonnassa komission suosittelemaa tulkintalinjaa yhdessä
useimpien EU-maiden kanssa.
Vastustettavat kalataudit
Koristekalojen kanssa tekemisissä olevat tahot ovat ilmoitusvelvollisia karppien kevätviremiassa ja herpesvirustartunnasta. Jos

Kuvassa karpin kevätviremia
epäilet että hallussasi olevilla kaloilla on kyseistä tautia ilmoita
asiasta Eviraan.
Koin Herpesvirustartunnan pääasiallinen silmämääräinen muutos on kiduskuolio, joka näkyy vasemmalla olevassa kuvassa
erinomaisesti. Karpin kevätviremiassa (SVC) on tyypillistä runsas
pöhönesteen kertyminen ruumiinonteloon (ascites) ja tämä pullistaa kalaa. Lisäksi yllä kuvatussa kalassa on haavaumia ja pieniä
verenvuotoja iholla ja peräaukon seutu pullottaa. Silmäkin näyttää hieman ulos pullistuneelta silmän takana olevan pöhönesteen takia. Kummassakin taudissa voi olla myös muita muutoksia toisaalta samankaltaisia muutoksia, toisaalta samankaltaisia
muutoksia kuin kuvissa olevat, voivat aiheuttaa muutkin tekijät
kuin KHV- ja SVC- virukset. Kuvat esittävät aitoja kyseisten virusten sairastuttamia kaloja.
Kuvien kaltaisia muutoksia havaittaessa pitäisi siis olla yhteydessä Eviran kalatautitutkijoihin, joiden
yhteystiedot ovat seuraavat:
Helsinki
Eriksson-Kallio Anna Maria		
050 439 2788			

Vennerström Pia
050 354 4603

Oulu				Kuopio
Koski Perttu			
Viljamaa-Dirks Perttu
040 569 4541			
044 720 1469
Lisää tietoa SVC:stä ja KHV:stä löytää esimerkiksi
Eviran nettisivuilta http://www.evira.fi/portal/fi/
elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/
kalat+ja+ravut/.

Kuvassa herpesvirustartunta
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Kuvat: tohtori Sven Bergmann, Friedrich Loeffler Instituutti, Greifswald Saksa

Yritysesittely
Yritysesittelyssä Markkinointi Asop

MarkkinointiASOP Oy

Kesäaikataulu
Avoinna juhannuksesta elokuun alkuun
ma-to klo 10–16, keräilytyöt aamuisin.
(muulloin normaalisti klo 8.30–16.30)
Tervetuloa käymään myös kesällä.
Soita kuitenkin etukäteen
puh. 09 8797 355 ja varmista,
että olemme paikalla.
Tutustu Facebook-sivuumme
markkinointi ASOP Oy
ja kotisivuumme www.markkinointiasop.fi

Kauppias
Onhan Sinullakin jo
ASOP-hinnasto 2014/2015
ja olethan mukana
postituslistallamme?
Asiakaspostimme välityksellä
saat tietoa uutuuksista
ja parhaista tarjouksistamme.

Vuonna 1989 perustettu Markkinointi Asop sijaitsee Nurmijärvellä omissa 1000 neliön toimitiloissaan harjoittaen lemmikkieläinalan tukkukauppaa. Suurin osa tuotteista on kohdennettu koirille mutta edustuksessa on tuotteita ja tuotesarjoja
myös kissoille, pienjyrsijöille sekä kaneille. Tuotemerkeistä
tunnetuimpia ovat Karlie, Rosewood ja Asop-tuotteet
Asiakkaina Markkinointi Asopilla on reilut sata eläintarvikeliikettä ympäri Suomen, markkinointia ja myyntiä hoitaa yrittäjä
Markku Mäkisen lisäksi kaksi henkilöä myyntityössä; Teppo
Vierula ja Saku Säyrinen
Markku Mäkinen uskoo asiakkaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja myyntiedustajat kiertävätkin tehokkaasti liikkeitä,
kuukausitasolla asiakaskohtaamisia on toista sataa. Myynnin
tukena toimii tuotekuvasto ja puhelinpalvelu, markkinointia
Asop hoitaa tämän lisäksi sekä omissa, suosituissa asiakastapahtumissaan yrityksen tiloissa että lukuisissa messu- ja
näyttelytapahtumissa. Mäkinen uskoo brändäykseen ja on
käyttänyt esim. Kennelliiton Koiramme lehteä vuosi(kymmeniä?) markkinointikanavanaan.
Markkinointi Asopin vahvuutena ovat tunnetut, luotettavat
merkit ja vuosikymmenien yhteistyö valmistajien kanssa.
Tämä on mahdollistanut mm tuotekehittelyn tehtaiden kanssa ja varmistanut että suomalaisetkin asiakkaat ovat pysyneet
mukana alan kansainvälisissä trendeissä.
Asopin kesäkausi alkoi tänä vuonna perinteisesti asiakastilaisuudella toukokuussa Markkinointi Asopin tiloissa, tarjolla
oli hyviä tarjouksia ja maukasta naposteltavaa. Hittituotteeksi
nousivat lemmikkien viilennystuotteet ja kesän uudet lelumallit, uutuuksina kauppiaille esiteltiin joulutuotteet ensi joulun
myyntiä vauhdittamaan.
Markun top3 suositusta kesäksi lemmikkieläinliikkeille:
Pidä valikoimissasi viilennystuotteita kuten mattoja ja pyyhkeitä
Muista matkakupit niin kävelylenkeille kuin autoonkin
Huoletonta kesää niin lemmikille kuin omistajallekin varmista-

MarkkinointiASOP Oy

Järvihaantie 16, 01800 Klaukkala
(Helsinki–Tampere-moottoritieltä vain 5 min.)

www.markkinointiasop.fi

vat tuoksupannat, -shampoot ja -suihkeet
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Tukes tiedottaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat tänä vuonna tehostetusti
erikoisliikkeiden käyttämiä vaakoja. Mittausten luotettavuutta valvotaan eri puolilla Suomea eläintarvikekaupoissa touko–syyskuussa.
Erikoisliikkeiden mittausten valvonta on osa Tukesin ja aluehallintovirastojen normaalia vuosittaista
valvontaa. Samassa yhteydessä aluehallintovirastot
tarkistavat tuotteiden hintamerkintöjä. Käyntien
yhteydessä valvotaan myös taaran käyttöä irtotavaraa punnitessa.
Kauppias on vastuussa siitä, että
käytössä on soveltuva ja vaatimustenmukainen
vaaka. Kauppias Vaa’an vaatimustenmukaisuudesta kertova
vastaa myös siitä, merkintä
että vaa’an käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan
säännöllisesti kolmen vuoden välein. Vaa’an varmentaminen on lisäksi tehtävä aina, kun mittauslaitteen
luotettavuutta on syytä epäillä tai sen merkinnät
ovat vahingoittuneet.
Vaaka täytyy varmentaa säännöllisesti, jotta sen
toiminta pysyy luotettavana. Varmennuksen tekee
Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos, ja varmennukset
merkitään vaakaan. Yleensä vaa’assa on myös tarkastuslaitoksen infotarra, joka kertoo, mihin mennessä
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vaaka on seuraavan kerran
varmennettava
Laiminlyönneistä voi seurata
laitteiden käyttökielto.

Varmennusmerkki. Tässä
varmennus on tehty tammikuussa 2012.

Lisätietoja:
Turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa, p. 029 505
2143
Ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 505 2244
etunimi.sukunimi@tukes.

Symppis PELASTAA KESÄN
Symppis KARKOTTEET ovat ainoat viranomaisten hyväksymät karkotteet
lemmikkieläimille käytettäväksi Suomessa, jotka eivät sisällä lääkeaineita
ja joiden teho perustuu luonnon omaan tehoaineeseen. Laillisen tuotteen
tunnistat pakkauksessa olevasta Suomen turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(TUKES) rekisteröintinumerosta.
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Symppis KARKOTTEET karkottavat vertaimeviä ulkoloisia kuten kirppuja,
hyttysiä ja punkkeja.

“Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä”.

Maahantuoja ja hyväksymisen haltija:
Symppis International Oy
p. 0207 353333, www.KARKOTE.FI

Oletko huomannut..?
Eckerö Line

Kissat

Eckerö Linen valikoimiin on tullut risteilyasiakkaille
mukavia tuliaisia myös lemmikeille. Onnittelut Markkinointi Asopin Markulle innovatiivisesta pop-upliikeideasta!

Viime vuonna rekisteröitiin 4307 kissaa
Suosituin rotu on Ragdoll - 760 rekisteröityä kissaa
Eniten suosiotaan kasvatti rekisteröintien määrällä mitattuna Siperiankissa
Viimeisten 10 vuoden aikana on rekisteröity yhteensä
42237 kissaa
(Lähde: Kissaliitto)

Musti ja Mirri Group Oy
Pääomasijoittaja EQT kehittää strategiansa mukaisia omistuksia lemmikkialalla Pohjoismaissa. Musti ja
Mirri Group Oy on hankkinut omistukseensa Suomessa Peten Koiratarvikkeen ja Ruotsissa Zoo Support:n,
joka on toiminut franchising-antajana eläinkauppaketjuille Zoo Arken ja DjurMagazinet, eläinlääkäriketjulle Vettris ja trimmaamoketjulle Trimmis,
lisätietoja http://zoosupport.se.
EQT on myös hankkinut määräysvallan eläinlääkäriasemaketju Animagissa. EQT on ennestään omistanut
pieneläinlääkäripalveluja tarjoavan Univet Oy:n.

Rahulan Rehu
Rahulan Rehun myymälät ja tukkutoiminta on myyty
lahtelaiselle Weststar- konsernille, uutena toimitusjohtajana on aloittanut Harri Numminen.

Kanien tunnistusmerkitseminen
Kasvattajat Pohjoismaissa ja Suomessa tunnistemerkitsevät kanit identifiointia helpottamaan, suosituin tapa on tatuointi.
Suomen Kaniyhdistys ohjeistaa tatuoimaan vasempaan korvaan kanin koosta riippuen vähintään kolmenumeroinen yksilökoodin numeroilla, oikeaan
korvaan tulee kirjaimia, numeroita tai niiden yhdistelmiä jotka muodostavat joko rekisteröinti- tai
kasvattajanumeron(F-numero) tai kasvattajan jäsennumeron.
Kaniininkasvattajat hyväksyy näyttelyissä tunnistemerkinnöistä myös mikrosirut, korvanapit ja jalkarenkaat. He ohjeistavat tatuoimaan oikeaan korvaan
kasvattajatunnuksen ja vasempaan korvaan yksilötunnisteen..
Lisätietoja: Suomen Kaniyhdistys ry ja Kaniininkasvattajat ry
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VIVA Las Vegas 21.-23.7.2015
Suomalaisia innovaatioita
LASSO® - MAAILMAN TEHOKKAIN
KOULUTUSVÄLINE LEMMIKKIELÄIMILLE
- YKSI KOKO SOPII KAIKILLE !
- OHJAAMINEN KUONON ALTA & NISKAN TAKAA
- HEIJASTAVA, VOI KÄYTTÄÄ MYÖS VALJAANA

STRESSVET™ KIEKKO
RAUHOITTAA
- KÄYTTÖAIKA JOPA 6 VIIKKOA
- TESTATUSTI* TEHOKAS & EDULLINEN
- MATKUSTAMISEEN, YKSIN OLOON JNE.

Barasta Barffaajille
Biologi, geneetikko, FM, raakaruokinta - asiantuntija Heidi Rubin - www.barf.fi:
“BioACT® OmegaVET™ on käyttämistäni rasvahappovalmisteista paras ja BioMEAL™ on loistava tuote
täydentämään mm. luonnollisten vitamiinien, sekä
kivennäis- ja hivenaineiden tasapainoa.”

Eläinlääkäri, lääkäri, patologi, kansanterveystieteen
ja elintarvikehygienian dosentti Heikki Korpela:
“Rasvahappojen tuoreus on elintärkeä asia myös lemmikkieläinten ravitsemuksessa. Suosittelen lämpimästi
tutustumaan BioACT® OmegaVET™ tuotteeseen. Se
on valmistettu tuoreesta lohi- ja krilliöljystä.”
BioACT® tuotemerkin haltija:
Symppis International Oy
p. 0207 353333, www.symppis.com

LISÄÄ BioACT® BARF BEST TUOTTEITA > > >

*Reference: Pelkonen Kai, PhD,
BioACT STRESSVET - reduction
of stress-related behaviors, 2013.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan avukseen
kysymyksissä jotka koskevat kyseisten eläinten hyvinvoinvointia.

tuntija, FM Joonas Gustafsson. Hän on kirjoittanut uuden
toimikunnan ensimmäisestä kokoontumisesta blogikirjoituksen Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten sivuille ja suostui mielellään jakamaan sen kanssamme.

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Se tekee
ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja
antaa lausuntoja seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia
koskevista hankkeista ja ehdotuksista.

Muut mielenkiintoiset Joonaksen blogit löydät osoitteesta
http://www.eksoottiset.fi/blogi

Neuvottelukunta koostuu alan harrastajista, ammattilaisista ja sidosrymistä, kokoonpano on kolmivuotinen. Ensimmäinen kokous järjestettiin marraskuussa 2011, valtioneuvosto vahvisti jäsenet uuteen neuvottelukuntaan viime
vuoden marraskuussa. Suomen Lemmikkiliitosta jäseneksi
toimikuntaan on valittu Juha Strengell, varamiehenä toimii
Harri Laakso.
Neuvottelukunnan jäsenenä on myös monelle meistä tuttu
pitkän linjan matelija- ja sammakkoharrastuksen asian-
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Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta vol 2
Uudessa kokoonpanossa on paljon samoja jäseniä kuin ensimmäisessä, itseni mukaan lukien. Mukana on kuitenkin
jonkin verran myös uusia naamoja, ja muutamissa tapauksissa aiempi varajäsen on noussut varsinaiseksi jäseneksi...

Järjestäytymiskokouksen alkupuolella puheenjohtaja Mika
Leppinen linjasi neuvottelukunnan toimintaperiaatteita.
Tärkeimmäksi niistä hän nosti eläimen hyvinvoinnin. Kaiken
mitä täällä teemme täytyy lähteä eläimen hyvinvoinnista.
SEELille positiivisena seikkana Mika myös muistutti, että
neuvottelukunnan tulee pitää mielessään kaikki seura- ja
harrastuseläimet: ei pelkästään perinteisiä kissoja, koiria ja
hevosia. Tätä linjausta alleviivaa toki myös se, että eksoottisten eläinten harrastus sai tähän ja tuleviin neuvottelukuntiin
ikioman edustajansa. Ensimmäisessä neuvottelukunnassahan tuota vakanssia ei ollut, vaan istuin siellä ”kuluttajien
edustan –tittelillä.
Puheenjohtajan jälkeen hyvinvointitutkija, ja toimikunnan
varapuheenjohtaja Laura Hänninen alusti eläinten hyvinvoinnin määrittelystä, ja alan tutkimuksesta. Esitys oli pohjimmiltaan sama jonka hän piti ensimmäisellekin neuvottelukunnalle kolmisen vuotta sitten, joten se on nähtävillä
siltä ajalta netissä jo nyt. Lisänä vanhaan esitykseen käsiteltiin ensimmäisen neuvottelukunnan laatimaa hyvinvoinnin
määritelmää.
Seuraavaksi ohjelmassa oli aivoriihi siitä, millaisia aiheita ja asioita toisen neuvottelukunnan
tulisi omalla kolmivuotiskaudellaan käsitellä.
Ensimmäiseltäkin neuvottelukunnalta jäi pitkä
lista ideoita käsittelemättä, ja nyt ”toiveiden tynnyriin” mätettiin vielä lisää. Aiheiden priorisointia
jatketaan syksyllä, minkä jälkeen ”toimintasuunnitelmasta” pystyy kertomaan enemmän.
Viimeisenä isompana aiheena oli päivän ainoa ”substanssiasia”: ministeriö on pyytänyt neuvottelukunnalta lausuntoa
lakimuutosesitykseen, liittyen vieraslajien käsittelyyn.
EU on säätämässä tämän vuoden aikana oman noin 50 lajin
listansa eliölajeista, joita se pitää EU:n laajuisesti haitallisina vieraslajeina, joista pyritään pääsemään eroon kaikkialla EU:ssa. Listan luonnos sisältää lukuisia kasveja ja joukon
eläimiä, joita ei pidetä lemmikkinä; mm. kanadanhanhen.
Listalla on myös joitakin lemmikkinä Suomessakin yleisesti
pidettäviä otuksia, kuten marmorirapu, punarapu, munkkiaratti ja kauluskaija.
EU:n lajilistaan neuvottelukunta, tai edes Suomi ei juurikaan
pysty enää vaikuttamaan: EU:n laajuinen lista tulee meille
likimain annettuna. Mutta se mihin Suomesta käsin voidaan
vaikuttaa on kansallinen lisäys, joka voidaan tehdä EU:n
listan päälle. Toisin sanoen, Suomen on mahdollista laatia
oma kansallinen listansa, joka tuo kiellettävien listalle lisää

lajeja. Kennelliitto haluaisi tuolle listalle koirasuden. SEY
kertoi ajavansa listalle mm. minkkiä (oletettavasti keinona
rajoittaa turkistarhausta). Ministeriössä itsessään on pohdittu mm. punakorvakilpikonnan asemaa. Potentiaalinen
vieraslaji, joka kohtaa myös merkittävästi hyvinvointiongelmia: minun mielestäni punakorvakilpikonnien kieltämiselle
maassamme olisi ihan hyvät perusteet. Nykyiset kilpikonnat
saisivat tietenkin elää elämänsä loppuun saakka, mutta uusia ei enää tuotaisi tai kasvatettaisi.
Punakorvakilpikonnan tai koirasuden kieltäminen vieraslajistatuksella, käyttäen perusteluina myös eläinsuojelullisia
asioita kuulostaa huonolta: SEEL:hän on pitänyt meteliä juuri siitä, että kieltolistoille on haluttu aikaisemminkin nostaa
lajeja asiaan kuulumattomin perustein. Esimerkiksi tapaus
jossa eläimen myrkyllisyyttä pidettiin sen vieraslajiuhkaa
nostavana tekijänä. Ministeriön edustaja kuitenkin kertoi,
että joissakin Euroopan maissa on laadittu tai kaavailtu ajatusta, että yhdellä ”kieltolista-asetuksella” voitaisiin kattaa
useampien lakien tarpeita. Toisin sanoen laatia kieltolista
lajeista, joita maassa ei haluta nähdä koska niihin
liittyy jossakin laissa mainittuja ongelmia. Itse en
näe yhden listan periaatetta aivan järjettömänä,
sillä vähentäisihän se byrokratiaa ja yksinkertaistaisi asiaa, kun yhtä asiaa ei käsiteltäisi nykymallin
mukaan ”miljoonassa” eri asetuksessa. Toisaalta
yhteisen listan laatiminen, yhteistyössä useampien ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa olisi
yksittäisiä listoja massiivisempi urakka.
En ole asiaa vielä ehtinyt kaikilta kulmiltaan pohtia, ja kyseessä onkin vasta ajatus: mitään yhteistä laajaa
kieltolistaa ei tällä hetkellä olla kokoamassa. Eikä ehkä koota koskaan. Meidän (SEELin) tulee seurata asian kehittymistä, ja reagoida tarpeen mukaan.
Neuvottelukunnan työ jatkuu kesälomien jälkeen syksyllä,
suunnitelman mukaan kolmen kokouksen voimin. Allekirjoittanut ajaa noissa kokouksissa eksoottisten eläinten
puolta, ja jos minä olen estynyt, SEEL:in PJ Jarmo Tuutti
toimii varamiehenäni. Ensimmäisen kokouksen jälkeen minulla on hyvä ja luottavainen olo: Suomessa viranomaiset
haluavat kuunnella kaikkia, ja tehdä mahdollisimman hyviä
päätöksiä. Täydelliset päätökset saattavat olla utopiaa, mutta mahdollisimman hyvä on paljon jo sekin. :)
Joonas Gustafsson
Kuva: Seel Ry
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KEVYT JA MAISTUVA

PURULUU
n

Valmistettu naudan nahasta ilman lisäaineita
perinteisellä kuivaamismenetelmällä

n

Bakterologisesti puhdas

n

Tutkittu ja turvallinen

n

Poistaa hammaskiveä

n

Ehkäisee ientulehdusta

n

Kevyt, alhainen energiapitoisuus

n

Maistuva ja herkullinen ajanviete koiralle

n

Saatavana myös
hirvennahasta valmistettuna,
erityisesti allergisille koirille

PUHDAS LISÄAINEETON
LUONNONTUOTE
SE AINOA KOTIMAINEN!
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Koiraharrastus
Koiraharrastuksen trendit - Dobo tutuksi!
Asiakas kävelee myymälään ja kertoo suunnittelevansa Dobo-harrastuksen aloittamista. Taitava myyjä
osaa palvella myös häntä ja tietää koiraharrastuksen
trendit, sillä koirien hyvinvointiin panostetaan yhä
enemmän niin harrastuspuolella kuin ihan kotikoirienkin osalta.
Dobo on nimestään huolimatta Suomesta kotoisin
oleva koiran ja ohjaajan lihaskuntoa, ketteryyttä,
tasapainoa ja kehonhallintaa kehittävä harrastuslaji.
Lajin kehittäjä on Camilla Peura, joka kaipasi lihaskuntotreeniä, mutta aika ei koirakoulun, perheen
sekä omien koirien lisäksi enää riittänyt kuntosalilla
käymiseen. Hiljalleen useiden kokeilujen jälkeen laji
löysi muotonsa.
Dobossa sekä ohjaaja että koira tekevät treeniä ovaalin muotoisten pallojen avulla sekä tasapainotyynyillä
ja puolipalloilla. Koiralle on omat harjoituksensa,
omistajalle omansa, mutta lisäksi on yhdessä tehtäviä harjoitteita. Lajissa syvät, kehoa tukevat lihakset
vahvistuvat niin omistajalla kuin koiralla.
Vuonna 2010 alkunsa saanut laji on jo saanut suomalaiset koiraharrastajat puolelleen ja laji on levittäytymässä myös ulkomaille. Camilla Peuran kouluttamia
koulutusohjaajia löytyy jo lähes kaikkialta Suomesta.
Tuotenimi on myös rekisteröity, koska hän haluaa
’Dobon pysyvän Dobona eli molempien sekä koiran
että ohjaajan liikuntaharrastuksena. Tarkoitus ei ole
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pelkästään jumpata koiran lihaksistoa.’
Camilla Peuran omistama yritys valmistuttaa Dobo-tarvikkeita ja niitä voi tilata myös jälleenmyyntiin
Koirakoulu Kompassilta. Lisäksi Dobosta on kirjoitettu
kirja: Dobo- koiran kanssa kuntoon ja ensimmäisen
painoksen myytyä loppuun uusi, uudistettu painos
valmistui viime vuoden heinäkuussa. Myös kirja on
saatavissa jälleenmyyntiin.
’Dobo sopii lähes kaikille koirille. Jos koiralla on ongelmia rakenteessa tai koira on loukannut itsensä tai
vastaavaa, on ennen harjoittelun aloittamista hyvä
konsultoida eläinlääkäriä, fysioterapeuttia tai muuta
alan ammattilaista, jotta harjoittelusta saa miellyttävää koiralle.’ Camilla Peura kertoo.
Doboon voi tutustua lisää sekä Dobon omilla sivuilla
www.dobo.fi, josta löytää myös koulutusohjaajien yhteystiedot, mutta myös Koirakoulu Kompassin sivuilla
www.koirakoulukompassi.com 041-5222008 info@
koirakoulukompassi.com.

- HAUskaa liikuntaa

Dogbic® on uusi suomalainen liikuntamuoto. Lajin kehittäjä, Meri Satama, on koulutukseltaan ammattivalmentaja ja liikunnanohjaaja (AMK). Dogbicin toinen
kehittäjä, kääpiösnautseri Urho, on myös antanut
oman panoksensa liikepankin luomisessa.
Tuntivaihtoehtoja on sekä koirakoille että ihmisille
ilman koiraa. Tunnit on rakennettu niin, että laji kehittää sekä fyysisiä että taito-ominaisuuksia. Tunneilla
opitaan myös eri koiralajien sääntöjä ja tapoja. Koirakkotunneilla näiden lisäksi vahvistuu koiran ja ihmisen
yhteistyö ja luottamus. Ennen kaikkea Dogbic® on
HAUskaa!
Kyseessä on uudenlainen ryhmäliikuntatunti. Musiikkia ei ole, vaan kaikki saavat liikkua luovasti juuri
omassa rytmissään.
Koirakkotunneilla edetään ryhmän lähtötason mukaan. Pohjana on mm. TOKO:n ja agilityn säännöt
ja liikkeet. Koiraa voi kouluttaa mm. yhdellä jalalla
seisten, punnertaen, lankussa, vatsarutistuksissa,
kylkilankussa…

DOGBIC® demonstraatiotunti ihmisille
Paikka 		
Liikunta- tai koirakoulutustila
Aika			60 min
Osallistujat		
Avoin kaikille, jotka pärjäävät
			mukana itsenäisesti
Tavoite			
Esitellä Dogbiciä, hikoilla
			HAUskalla tavalla!
Liike		
Min

Tervetuloa

Saada ihmiset keskittymään
tähän hetkeen

0-5

Näyttelyissä, rangan
kierto

Alkuverryttely + rintamasuunnan tärkeys koiran kannalta

5-10

TOKOa: istu, seiso,
maahan

Keho lämpimäksi + suoraksi

10-15

Tasapainoliikkeenä
käynti

Opettaa koiran käynnin tekniikka

15-20

Käyntiä koirana

Oppia käynnin tekniikka

20-25

Tasapainoliikkeenä
Ravi

Opettaa koiran ravin tekniikka

25-30

Ravia koirana, 3
vaihetta

Oppia ravin tekniikka

30-35

Suorat ja vinot
vatsalihakset, parityö,
apukoirien avulla

Kehittää kestovoimaa

35-40

Selkälihakset apukoirien avulla, parityö

Kehittää kestovoimaa

40-45

Hyppyeste (lankku).
Opettaa oikea hyppytekniikka.
Hypätään ihmisesteitä!
Ryhmästä puolet ovat
esteitä ja puolet hyppäävät.

Opettaa oikea hyppytekniikka.
Loppuverkka, kestovoima,
koordinaatio

45-50

Roolien vaihto

50-55

Loppuvenyttelynä
selkärangankiertovenytys

Hiljentyä tähän hetkeen, palautua

55-60

Istu, Seiso, Vapaa!

Tunti päättyy

Tervetuloa kokeilemaan!
Meri Satama meri.satama@dogbic.com
040 – 362 3559
www.dogbic.com

Tarkoitus
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Jäsenet
Albapets
Ratastie 9
03100 NUMMELA
puh. 0500-798 486
info@albapets.fi
www.albapets.fi
Amazon Oy
Koskelontie 16
02920 ESPOO
09-7562050
info@amazon.fi
www.amazon.fi
Aristo Oy
Hämeentie 101
32200 LOIMAA
puh. 0400-477743
risto.pelkonen@aristo.fi
www.aristo.fi
Berner Oy
Eteläranta 4 B
00131 HELSINKI
puh. 020-690761
www.berner.fi/pro
Biofarm Oy
Yrittäjäntie 20
03600 KARKKILA
puh. 09-2252560
mikko.koivu@biofarm.fi
www.biofarm.fi
Delivet Oy
Viilaajankatu 5
15520 LAHTI
puh. 010-3961800
info@delivet.net
www.delivet.net, www.lemmikille.com, tukku.yrittaja.net, www.koira-haukkuu.com

Haukkis Tmi
Nuutilankuja 4
38200 Sastamala
puh.03 511 5161
haukkis@haukkis.fi
www.haukkis.fi
Jokke Pet Oy
Pajakuja 2
68300 KÄLVIÄ
puh. 06-8680640
sales@jokke.com
www.jokke.com
Kaikenkarvaiset Oy
Kalliotie 2
04360 TUUSULA
puh. 09-8770210
info@kaikenkarvaiset.com
www.kaikenkarvaiset.com
Kaprioli Trading Oy
Keskiruskonkatu 4
33720 TAMPERE
puh. 050-3506161
kaprioli@kaprioli.com
Lemmikkitaivas
Ruomelantie 16 D
02210 ESPOO
puh. 050-3130212
joana.turpeinen@luukku.com
www.lemmikkitaivas.fi
Markkinointi ASOP Oy
Järvihaantie 16
01800 KLAUKKALA
puh. 09-8797355
asop@saunalahti.fi
www.markkinointiasop.fi

Finevento Oy
PL 21
00521 HELSINKI
puh. 044-066 8586
paivi.tiitinen@finevento.fi
www.finevento.fi

Mars Finland Oy
Työpajankatu 5
00580 HELSINKI
puh. 09-773941
paivi.itkonen-melartin@effem.com
www.mars.fi

Fysio Healing Oy
Rääkänkatu 9
05810 Hyvinkää
puh.020 712 1515
webmaster@fysiohealing.fi
www.fysiohealing.fi 1

Oy MUSH Ltd
Meijeritie 4
68600 PIETARSAARI
puh. 044-5386389
magnus.pettersson@mushbarf.fi
www.mushbarf.fi
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Pet Blues Oy
Kalamäentie 7
21130 POIKKO
puh. 0400-325078
harri.laakso@akvaariolaakso.fi
www.akvaariolaakso.fi
Petopia Imports Oy
Toukolantie 19
25370 PERTTELI
puh. 040-7361372
info@petopia.fi
www.petopia.fi
Prima Pet Premium Oy
Palmrothintie 2
33950 PIRKKALA
puh. 03-357 8951
www.hauhau.fi
Royal Canin Finland Oy
Soidinkuja 4 – 6 A
00700 HELSINKI
puh. 020-7479600
asiakaspalvelu.fin@royalcanin.com
www.royalcanin.fi

4pets.toolo@gmail.com
Tujoma T:mi
Varastokatu 2
13500 HÄMEENLINNA
puh. 03-6742020
tujoma@tujoma.fi
www.tujoma.fi
Unelmalemmikit Oy
Keskuskatu 18-20
11100 RIIHIMÄKI
010-3968700
asiakaspalvelu@unelmalemmikit.net
www.unelmalemmikit.net
Vetcare Oy
PL 26
04601 MÄNTSÄLÄ
puh. 0201-443360
vetcare@vetcare.fi
www.vetcare.fi
Otathan yhteyttä mikäli yrityksesi nimi puuttuu listalta. info@lemmikkiliitto.fi

Salonen Trading Oy
Paasitie 26 A
02880 VEIKKOLA
puh. 09-2761312
jarkko.salonen@salonentrading.fi
www.salonentrading.fi
Shetland Oy
Yrityspiha 4
00390 HELSINKI
puh. 09-5486325
shetland@shetland.fi
www.shetland.fi, www.bestpet.fi, www.goldeneaglepetfoods.fi
Symppis International Oy
PL 67
02771 ESPOO
puh. 0207-353333
info@symppis.com
www.symppis.com, www.KARKOTE.FI, www.bioact.eu, www.2bes.com
Tampereen Akvaario ja Lintuliike Tägtström Oy
Laurinahonkatu 3
33340 TAMPERE
puh. 03-3445700
tilaukset@akvaariojalintu.com
www.akvaariojalintu.com
T.Holman Yhtiöt
Mannerheimintie 106
00250 Helsinki
puh. 09-241 0075
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MITÄ HALUAT LUKEA
SEURAAVASSA NUMEROSSA

?

Kerro se meille otus@lemmikkiliitto.fi
Seuraava numero ilmestyy elokuussa 2015.
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ADDRESS: 1356 Donec ut euismod nibh. Maecenas biben-

PHONE: +134 566 7566 • 566 7588 • 566 7799

dum adipiscing, 1500 Nullam nec.

WEBSITE: www.designfreebies.org

