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Kiusaaja joutuu tässäkin päiväkodissa jäähylle –
"Elmo ei haluaisi lähteä iltaisin kotiin"
5

Aamupäivällä päiväkodissa leikitään, iltapäivällä levätään ja sitten taas riehutaan, kunnes emäntä
tai isäntä hakee kotiin. Kleinspitz Nooa katselee, kun bichon frisé Elmo, whippet Ninni ja
borderterrieri Jerry pistävät juoksuksi. PÄIVI TUOVINEN

PALVELUT Ruotsissa on jo ohjeistus, ettei koiraa tulisi jättää yksin kuutta
tuntia pidemmäksi ajaksi. Koirien päivähoito on yleistynyt Suomessakin.
Tiina Örn
23.2.2016 20:05 | Päivitetty 6.5.2020 6:16

Kun Jerry aloitti päiväkodissa, sen emäntää jännitti.
–Kyllä sitä mietti, että tuleeko Jerry kaikkien kanssa toimeen ja saako se kavereita, kertoo Jerryn
emäntä Sirpa Tapio
Onneksi kaikki meni hyvin ja Jerry sai kaverikseen Elmon. Koska Elmo ja Jerry ovat koiria,
niiden päiväkotiarki herättää hilpeyttä ja ihmettelyä.
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–Kerran meiltä kysyttiin ihan vakavissaan, onko Elmon päiväkoti kunnallinen, hymyilee Elmon
emäntä Anni Airaksinen

Päiväkodintäti pistää kiusaajille luun kurkkuun.”
Parasta Helsingin sydämessä Eerikinkadulla sijaitsevassa päiväkodissa ovat kaverit. Mikäli
aamulla ovella ovat vastassa omat bestikset, häntä melkein irtoaa ilosta.
Kurjaa on, jos joku kiusaa. Onneksi päiväkodintäti, Koiraparkki Touhu ja tirsan omistaja Kaisa
Erola pistää kiusaajalle luun kurkuun käskemällä häirikön jäähylle. Leikkiin pääsee mukaan taas,
kun osaa olla öykkäröimättä.
Viheliäistä on myös se, jos joutuu kotiin leikkien ollessa kesken.
–Välillä tulen mustasukkaiseksi huomatessani, että Elmo haluaisi jäädä illalla päiväkotiin, toteaa
Airaksinen.
Päiväkodissa mainiosti viihtyvä Elmo kuuntelee, mitä ohjeita sen emäntä antaa uuteen päivään.
Mustan kleinspitz Nooan emäntä Heljä Havumäki on lähdössä töihin ja pian Nooa pääsee
moikkaamaan päiväkotikavereitaan. Tänään paikalla ovat ainakin Frodo, Elmo ja Ninni.
Koiraparkki Touhu ja tirsan päiviä pääsee seuraamaan Instagramissa. Myös muutamalla
hoitokoiralla on oma Insta-tili.
Elmon emäntä Airaksinen korostaa, ettei koiran viemisessä päivähoitoon ole kyse eläimen
inhimillistämisestä. Päinvastoin.
–Päiväkodissa koira saa toteuttaa lajityyppillisiä tarpeitaan. Sillä on seuranaan lajitovereita, eikä
sen tarvitse olla yksin. Kyllä Elmo on meille koira, hän vakuuttaa.
Vaikka Elmoa ei haluta inhimillistää, Airaksinen pohtii, että välillä pitää saada hassutella.
–Elmolla ei ole vaatteita, mutta kun se vietti synttäreitään päiväkodissa, sillä oli kaulassaan
punainen rusetti.
Ja kyllä, Elmo jakoi kuvia juhlista omassa Facebook-profiilissaan. Kavereilleen sosiaalinen
päivänsankari tarjosi luut.
Päiväkodissa käyvien koirien omistajat ovat tottuneet kyllästymiseen asti vastaamaan
kysymykseen: Mitä koiran hoito maksaa?
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–Eihän koirapäiväkotipaikka ole ilmainen, mutta koen, että se on ekologista kuluttamista. Tuen
mielelläni palveluyrittäjää, pohtii Airaksinen
–Kyse on priorisoinnista. Minä tarjoan mieluummin Elmolle päiväkotipäivän kuin menen itse
leffaan.
Päiväkotipäivä maksaa muutaman kympin. Tarkkoja hintatietoja löytyy koirapäiväkotien sivuilta
internetistä.

Miksi hoitoon?
Koiraparkki tai -päiväkoti on vaihtoehto, jos koira joutuu olemaan päivittäin pitkään yksin
ja haluaa tarjota lemmikilleen sen lajitovereiden seuraa. Koiraparkkiin lemmikin voi viedä
vaikkapa ostospäivän ajaksi.
Päiväkoti voi olla ainut vaihtoehto, jos koira kärsii eroahdistuksesta.
Koira pärjää siis illan vähemmillä touhuamisella, kun se saa päivän leikkiä.
Suomessa ei ole vielä suositusta siitä, kuinka kauaksi aikaa koiran saa jättää yksin.
Ruotsisssa on ohjeistus, jonka mukaan omistajan tulee varmistaa, että koira pääsee ulos
kuuden tunnin välein. Kyse on kuitenkin vain suosituksesta, ei laista.
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