
Koiranpäivä ja Paraisten kaupungin kysely koiranomistajille 

Paraisilla juhlittiin koiranpäivää eräänä torstai-iltana kulttuuriviikon yhteydessä loppukesästä elokuussa 

25.8.2016.  

Alkuillasta koiria omistajineen kokoontui Paraisten Keskuspuistoon. Puistotapahtumassa oli puhumassa 

kaupungin kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin ja kulttuurivaikuttaja Henrik Grönroos. Heidi Saaristo-Levin 

kommentoi muun muassa tuoreeltaan kaupungin teettämän koiran omistajille suunnatun tyytyväisyyskyselyn 

tuloksia ja Henrik Grönroos viihdytti kertomalla millaisiin jännittäviin tilanteihin aviomies voikaan joutua kun 

vaimo on koiraharrastaja. Puistotilaisuudessa olivat lisäksi esittäytymässä erilaiset Paraisten koira-alan 

palveluiden tarjoajat, kuten paikallinen koirayhdistys Par-Hau ry, koirahierontaa ja trimmausta tarjoava Petra 

Kiuru ja koiran lenkitys- ja muita hoitopalveluita tarjoava 4H-yhdistys. Estyneitä paikalle tulemaan, mutta 

esitteitä toiminnastaan olivat paikalle toimittaneet paikallinen Aarrekorven Koirahotelli ja koirien hampaiden 

puhdistusta Emmipet-laitteilla tekevä Pia Viljamaa. Sää suosi tapahtumaa ja paikalle tulikin sankoin joukoin 

koirakkoja - joidenkin laskujen mukaan jopa yli 60 koiraa omistajineen! Puistossa oli suuresta koiramäärästä 

huolimatta sangen rauhallista ja tunnelma oli muutenkin mukava, ihmiset iloisia ja poistuessaan moni 

koiranomistaja totesi, että tällaisia kokoontumisia pitäisi olla toistekin. 

Myöhemmin illalla olivat kaupunkilaiset kutsuttuina kaupungintalolle kuulemaan avointa yleisöluentoa, 

luennoitsijana eläintenkouluttaja Tanja Karpela. Mielenkiintoisessa luennossa käsiteltiin mm. koiran oppimista 

ja sen kouluttamista. Nykyisen oppimistiedekäsityksen mukaan koira oppii paremmin ja suorittaa oppimaansa 

iloisemmin, kun sitä palkitaan oikein käyttäytymisestä, sen sijaan että sitä rangaistaisiin vääristä 

käytösmalleista. Koiralla voi myös olla oppimista hidastavia vaivoja, kuten esimerkiksi kipua tai stressiä. 

Luennon jälkeen syntyi vielä vilkasta keskustelua yleisökysymysten puitteissa. Kiitos kaikille 

Koiranpäivä-tapahtumiin osallistuneille! 

Tyytyväisyyskyselyn tuloksia 

Koiranomistajat ovat Paraisilla merkittävä yksittäinen asukasryhmä muiden joukossa, sillä koiria on Paraisilla 

paljon! Koiranomistajat toimivat eräällä tavalla kaupungin "silminä", sillä mikä muu ihmisryhmä liikkuu kotinsa 

ulkopuolella maastossa, kaduilla ja teillä yhtä paljon kuin koiran lenkittäjät, vuoden ympäri, satoi tai paistoi.  

 

Koiranpäivää edeltävästi Paraisten kaupunki keräsi nettikyselyn avulla koiranomistajilta kehitysehdotuksia ja 

mielipiteitä kaupungin viihtyisyydestä koiran ja koiranomistajan näkökulmasta tarkasteltuna. Kaupunki on 

luovuttanut kyselyn tulokset Par-Hau ry:n tiedoksi ja tiedotettavaksi ja ohessa kyselyn vastauksia pähkinän 

kuoressa. 

Kyselylomake oli täytettävissä molemmilla kotimaisilla kielillä ja vastauksia kertyi yhteensä 125 kappaletta. 

Vastausaika oli aikataulusyistä lyhyt ja se vaikutti vastausten määrään. Otos on kuitenkin ihan hyvä ja antaa 

viitettä koiranomistajia kiinnostavista asioista. Ja mikä parasta, lähes kaikki jättivät myös vapaita kommentteja! 

Vastaajia oli kaikista Paraisten kaupunginosista, eniten vanhan Paraisten alueelta. 

Runsas puolet vastaajista ilmoitti kysyttäessä harrastavansa koiransa kanssa erilaisia koiraharrastuslajeja. 

Koiraharrastusten lajikirjo oli ilahduttavan laaja. Suosituimmat harrastuslajit vastaajien keskuudessa olivat 

tottelevaisuuslaji rally-toko ja urheilulaji agility. Muita lajeja olivat muun muassa (satunnaisjärjestyksessä) 



metsä- ja verijälki, metsästys, nouto, vesipelastus, henkilöetsintä, paimennus, näyttelyt, tottelevaisuus, nose 

work -hajuerottelu, sienestys, kickbike ja vetolajit, lenkkeily ja muitakin lajeja, jotka jäävät tässä mainitsematta. 

Monessa vastauksessa todettiin myös tämän artikkelin kirjoittajan par-haulaista mieltä lämmittävästi, että 

harrastuksena ovat "erilaiset Par-Haun kurssit". Listaa katsoessa voi vain todeta, että koira on todella 

monipuolinen harrastuskaveri! 

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisiin väittämiin, joihin saattoi vastata asteikolla 1-5, jossa toinen ääripää 

kertoi, ettei vastaaja pitänyt kysyttyä asiaa yhtään tärkeänä ja toisessa ääripäässä asia olisi vastaajalle erittäin 

tärkeä. 

Yli 80 % kaikista vastaajista arvosti paikallista koirayhdistystä, sen tarjoamia kursseja ja koulutuskenttäetua.  

Aidattuja koirapuistoja, joissa koiraa voi turvallisesti juoksuttaa vapaana, piti tärkeänä 48 % vastaajista. 

Luontopolut ja erilaiset muut lenkkipolut keräsivät kannatusta. Koiranomistajille tulee päivittäisillä lenkeillä 

kotinurkat tutuiksi ja vaihtelu on tervetullutta. Noin 80 % vastaajista katsoi, että luontopolut ja lenkkeilyreitit 

lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja tarjoavat ulkoilijalle vaihtelua. Saman verran vastaajia, eli n 80 % katsoi, että 

sijainnillakin on merkitystä ja olisi mukavaa, jos luontopolkuja olisi kaupunkialueen lähettyvillä ja muita kivoja 

urbaaniympäristön lenkkejä olisi käytettävissä. Koirat sallivia ravintoloita kaipasi Paraisille n 50 % vastaajista ja 

45 % vastaajista kertoi toivovansa hiihtolatuja tai -vuoroja, joille koiratkin ovat tervetulleita. Koirille 

tarkoitettuja uimarantoja pidettiin kyselyssä tärkeänä, näin vastasi 82 % vastaajista. 

45 % vastaajista, eli hieman alle puolet piti tärkeänä, että paikkakunnalta löytyisi oma eläintarvikekauppa ja 

koiran trimmausta. Etteivät kaikki pitäneet näitä tärkeinä, selittynee Turun läheisyydellä ja siellä sijaitsevilla 

monilla eläintarvikeliikkeillä. Trimmaustarpeen kohdalla vastausprosenttiin vaikuttaa se, että kaikkia rotuja ei 

suinkaan tarvitse trimmata, mutta trimmattavan koiran omistaja varmasti arvostaa, että palvelut ovat 

kotikaupungissa. 

Koirankakkaroskiksia teiden ja reittien varrella pitivät tärkeinä lähes kaikki vastaajat (98 %) ja roskikset 

kirvoittivatkin paljon vapaita kommentteja. Yhteistä näille kommenteille oli, että kadunvarsiroskiksia kaivattiin 

lisää, ettei tarvitsisi kakkapussia kanniskella kauhean pitkälle. 

Paraisten kaupungin kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin kommentoikin roskisten puutetta heti kyselyn 

valmistuttua ja kertoi toivovansa, että kaupunkilaiset lähestyisivät häntä viestin ja karttakuvan kera, joista 

kävisi ilmi mistä roskis täsmälleen puuttuu, niin kaupunki mielellään toimittaa roska-astian paikalle. 

 

Vapaiden kommenttien antia 

Parannettavaakin löytyy 

Lomakkeella pyydettiin kommentteja, missä asioissa Paraisilla olisi koira-asioissa parannettavaa. Vastaajat 

kertoivat kaipaavansa enemmän merkittyjä lenkkejä niin lähelle asutusta kuin "periferiaankin". Parkkipaikkojen 

osoittaminen "periferialenkkien" lähistöllä on tärkeää, koska niiden äärelle on mentävä autolla ja aina ei ole 

selvää, mihin auton voi jättää. Myös makkaranpaistopaikkoja polkujen varrelle toivottiin. 

Sisätiloja (-hallia) koiran koulutustarkoituksiin kaivattiin useassa vastauksessa. Sisätiloja tarvitaan 



talvitreenaamisen mahdollistamiseksi lähes kaikissa koiraharrastuslajeissa sekä joissakin lajeissa tarvittaisiin 

sisätiloja harjoitteluun muulloinkin kuin talvella.  

Kaivattiin myös maastoalueita, jolla koiraa voisi ulkoilu- ja etenkin harjoittelutarkoituksissa luvan kanssa pitää 

vapaana - ainakin lain sallimissa puitteissa. Harrastuslajeista mm henkilöetsintä ja metsäjälki vaativat 

maastoharjoittelua.  

Korppoossa kaivattiin koirapuistoa ja lisää koirapuistoja kaivattiin myös vanhan Paraisten alueelle, 

paikkatoivomuksina mm Skräbböle, Finnby tai Pajbacka. Paraisten nykyisen koirapuiston parempaa 

kunnossapitoa toivottiin, vastausten mukaan koirapuiston maapohja ja valaistus kaipasivat parannuksia. 

Koirapuistohin kaivattiin myös parempia käytös- ja käyttösääntöjä. Useampia uimarantoja koiria varten oli 

toivelistalla ja kaupungin eläinlääkärin odotustiloihin toivottiin parannusta tai lisätiloja. 

Kaupunkisuunnittelun osalta toivottiin viheralueita kaupunkiinkin ja kävelyteiden varsille myös vihreää 

reunusta, jotta koirat voivat pissiä nurmialustalle eivätkä opi tekemään tarpeitaan asfaltille. 

Kommenteissa toivottiin kaupungilta ja palveluyrittäjiltä parempaa informaatiota 'ovella' siitä, onko koira 

tervetullut omistajansa kanssa asioimaan liikkeessä sekä enemmän asiakaspaikkoja, joihin koirakin olisi 

tervetullut vieras.  

 

Parainen on koiraystävällinen ja muita ilonaiheita 

Lomakkeella kysyttiin myös vastaajien ilonaiheita Paraisilla. Vastauksissa kehuttiin Paraisten 

luonnonläheisyyttä, viheralueita ja siistiä kaupunkia. Paikallisen koirayhdistys Par-Haun toiminta ja sen 

koulutuskenttä kirvoittivat kehuja monessa kommentissa. Myös sekä Paraisten sekä Nauvon koirapuistoista 

iloittiin. Keskuspuisto ja Vanhan Malmin kujat saivat ulkoilualueina kehuja ja useammassa kommentissa 

kehuttiin myös roskiksia olevan ainakin lähes riittävästi (niiden puute lienee siis paikoittaista).  

Vastauksissa iloittiin myös kaupungin eläinlääkäristä ja paikallisista trimmauspalveluista. Lisäksi kaikkia 

kaupunkilaisia koskevasti kommenteissa kehuttiin paraislaisten koiraystävällistä ja muutenkin välitöntä ja 

aktiivista asennetta. 

Vapaissa kommenteissa ehdotettiin merkittyjen reittien lisätarpeen osalta myös yhteistyötä kaupungin ja 

koiranomistajien välille: kaupunki voisi hyödyntää muutenkin liikkuvia koiranomistajia polkujen ja reittien 

kunnossapidossa. Koiranomistajia voisi myös hyödyntää olemassa olevien lenkkireittien kartoittamisessa. 

Tyytyväisyyskysely antoi paljon ajateltavaa ja ajatuksia tulevaisuuden varalle. Ja oli hauska huomata, että 

kehitystoiveiden lisäksi oli paljon koiranäkökulman asioita, jotka koiraväen mielestä olivat jo kunnossa ja jotka 

tuottivat heille iloa. 

Koiraharrastajien yhdistys Par-Hau lausuu kaikkien kaupungin koiranomistajien puolesta isot kiitokset 

kaupungin kulttuuritoimelle viimekesäisen koiranpäivän vieton mahdollistamisesta osana kulttuuriviikon 

tapahtumia sekä mielipidekyselyn järjestämisestä! Arvostamme suuresti kaupungin kiinnostusta 

koiranomistajien iloihin ja toiveisiin. Toivomme myös, että kyselyn tuloksia mahdollisuuksien mukaan 

huomioidaan tulevina vuosina kaupungin ympäristösuunnittelussa. Kiitos kaupungille ja kyselyyn vastanneille! 

 

20.11.2016 

Referaatin kaupungin tyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta laati Terhi Niittyaro-Pettersson, Par-Hau ryrf 


