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Kunnaneläinlääkärit

Rekikoirayrittäjät Inarin kunnan alueella

Rekikoirien hoito ja eläinsuojelumääräykset
Hyvät rekikoirayrittäjät: Kuluneen talven aikana Inarin kunnan eläinlääkärit ovat saaneet
asiakkailta muutamia rekikoirien hoitoon liittyviä yhteydenottoja, jotka koskevat Inarin
kunnan alueella vakinaisesti toimivia yrittäjiä. Huolestuneet kannanotot ovat liittyneet
erityisesti siihen, miten koirien hyvinvoinnista huolehditaan safariolosuhteissa. Asiakkaat
ovat kertoneet, että koirat eivät ole saaneet riittävästi tai lainkaan vettä, ruokinta on ollut
puutteellista, ja pitopaikan olosuhteet eivät ole täyttäneet eläinsuojeluvaatimuksia. Jotkut
ovat havainneet, että koirat ovat olleet väsyneitä ja niillä on ollut nestevajaukseen
viittaavia oireita ja ripulia. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että koirat ovat laihoja.
Valitukset rekikoirien puutteellisesta hoidosta tuovat koko elinkeinolle kielteistä
julkisuutta, mikä ei varmaankaan ole kenenkään yrittäjän tavoitteena.
Koiratarhoille tulee tehdä eläinsuojelutarkastus vähintään kerran vuodessa. Inarin kunnan
alueella toimivat rekikoiratarhat pyritään tarkastamaan tänä keväänä kesäkuun
puoliväliin mennessä. Mikäli eläinsuojelumäääräyksiä on rikottu, valvova viranomainen
(kunnaneläinlääkäri) antaa määräykset korjata epäkohdat, ja vakavista rikkomuksista
tulee myös rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Safariolosuhteiden tarkastaminen on käytännössä hankala järjestää, mutta mikäli meillä
on aihetta epäillä puutteita eläinsuojelumääräysten noudattamisessa, teemme tarkastuksia
myös maastossa. Kunnaneläinlääkäri voi pyytää poliisilta virka-apua tarkastusten
suorittamiseen.
Rekikoirien hoito safariolosuhteissa
1. Koirien pitopaikan olosuhteiden on täytettävä eläinsuojeluvaatimukset myös
erämaassa. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä
liiallista kylmyyttä, lämpöä, vetoa ja kosteutta vastaan. Eläimet on voitava hoitaa
ja tarkastaa vaivatta. Koiran on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä
luonollisessa asennossa sekä liikkua. Koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava
sellaisia, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys ympäristöön sekä mahdollisuus
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Koiraa saa pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa
pienikokoisessa säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu
tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii.
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Ohje/määäräys: koirilla tulee olla kopit tai säänsuojat myös safariolosuhteissa.
Säännöllisesti ajettaville reiteille voidaan laittaa kiinteät tai siirrettävät kopit.
Kopeissa on käytettävä riittävästi kuivikkeita. Mikäli yöpymispaikalle ei voida
järjestää koppeja, säänsuojana voidaan käyttää telttoja, laavuja tms. Joissain
tapauksissa riittää, että koirilla on suojaisalla ja turvallisella paikalla kuiva, lumesta
eristetty makuualusta (olkia, kuivikkeita, poron- tai lampaantaljoja ym). Ulkona
yöpyvien koirien on oltava aitoja rekikoiria, joilla on paksu kaksinkertainen turkki.
Tarvittaessa koirilla on käytettävä loimia tai takkeja.
Koiria saa pitää matkaketjuissa vain välttämättömien hoito- ja huoltotoimien ajan
(valjastus, ruokinta tms). Ruokinnan jälkeen koiria voi pitää matkaketjussa jonkin
aikaa (noin tunti), jotta ne ehtivät ulostaa.
2. Koirien ravinnosta ja vedentarpeesta on huolehdittava. Valjakkokoirien ruokinta
on säädettävä kulutuksen mukaan. Ruokinnan riittävyyttä voidaan arvioida
helposti seuraamalla koirien painoja. Koirat on hyvä punnita jo harjoituskaudella
mm. matolääkkeiden oikean annostuksen varmistamiseksi. Paino ei saa laskea
kilpakauden/valjakkoajelusesongin aikana.
Liitteenä rekikoirien ruokavaliota koskeva ohje.
Muistutamme myös koirien terveydenhoidosta. Rekikoiratarhoilla tartunnat leviävät
helposti. Laumaimmuniteetin kannalta on tärkeää, että koirien rokotuksista ja
matolääkityksistä huolehditaan säännöllisesti ja että koirien pitopaikat pidetään
puhtaana.
Kilpailuissa käytettävät rekikoirat on hyvä rokottaa säännöllisen rokotusohjelman
lisäksi (penikkatautiyhdistelmärokote 1-3 vuoden välein, parvorokote tarvittaessa
vuosittain) joka vuosi ennen kilpailukautta kennelyskää vastaan.

Yhteistyöterveisin
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1. kunnaneläinlääkäri
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1. Rekikoirien ruokavalio, ohjeita
2. Tavoitteena terve ja hyvinvoiva koira ja kissa, MMM:n ohje. Ohjeen määräykset
koskevat kaikilta osin myös rekikoiria
3. Rekikoiratarhojen tarkastuksessa käytettävä lomake
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