
Toimittaja Siiri-Maria Aikio 

Onko sulla lemmikkejä tai ootko koskaan miettiny lemmikin hankintaa? 

Haastateltava Markus Lemiläinen 

Joo. Mulla on viljakäärme ja sit mulla on kaks kissaa. Viljakäärme oli semmone keissi, että kun 

eläinkaupassa pyörin koulun jälkeen joskus teininä, niin siellä oli se viljakäärme, jota mua kävi 

sääliks, ja sit mä haluisin viiä sen– viiä sen kotia, hommata sille kodin. Ja kissat taas on sellasii, että 

perheessä on ollu aina kissoja, ja sit ku muutti omilleen ni oli pakko hommata sinnekin kissoja, kun 

oli vähä tyhjä koti ja vähä yksinäistä. 

Haastateltava Minna Kauppila 

Tää koira on ainoo, ei oo muita. On ollu koht 10 vuotta. Mä oon asunu Espanjassa melkein 20 vuotta 

ja tää koira on hankittu sielt koiratarhalta, ja nyt ku oon muuttanu Suomeen, niin totta kai koira 

muutti mun mukana myöski. 

Haastateltava Jussi Timonen 

Mun tyttären perheessä on kyllä koira. Se on tämmönen afgaani–, anteeksi, rhodesiankoira. Ja öö, se 

hankittiin kesällä, että se on aika nuori vielä pentu, että aikamoinen veijari. Kova kouluttaminen on. 

Joskus oli kissa, kun tyttö oli pieni, niin silloi oli kissa, mutta ei oo muita lemmikkejä. 

Siiri-Maria Aikio 

Millaisista syistä niinku arvelet että ihmiset haluaa hankkia lemmikkejä? 

Markus Lemiläinen 

No ne on just– koska ne on– ne luo sinne seuraa ja läheisyyttä. Sä rakastat niitä, ne rakastaa sua 

takas. Sitte parasta just noista kissoissaki on se, ku niitten kaa hengailee kotona, vaik löhöilee 

sohvalla ja kattoo telkkarii, niin ne tulee sitte rinnan päälle kehräämään tai yöllä sun viereen 

nukkumaan, niin se on oikein mukava tunne. 

Minna Kauppila 

Mä en osaa sanoa, tää on mun ensimmäinen lemmikki, mut nyt ku tämmöinen lemmikki on 

olemassa, niin huomaa myöskin et kuinka vaativa se on. Elikkä sitten taas totta kai ulkona sä tapaat 

paljon ihmisiä joilla on lemmikkejä, mutta tämmöistä yleistä jotain niin en osaa sanoo, et miks 

ihmiset hankkii tai muuta. Mut nyt kun semmoinen ittellä kerrankin on, niin oon tosi tyytyväinen. 

Tämmöst voi suositella, jos pystyy huolehtimaan siitä. 

Jussi Timonen 

No varmaan monella on ihan kaveriksi ja sitte osalla on varmaan semmonen tottumus, et on ollu 

koira tai kissa ja– ja tavallaan onhan siitä varmaan seuraaki sitte aika paljon. 

Siiri-Maria Aikio 

Ootko huomannu lähipiirissäs, että ihmiset ois tässä korona-aikana innostunu lemmikkien 

hankinnasta? Tai mistä veikkaat että tämmöinen ilmiö ylipäätään niinkö johtuu? 

Markus Lemiläinen 



Mä oon kuullut tästä. En oo lähipiirissä nähnyt, mutta just se mua vähän huolettaa, että ihmiset 

hommaa nytte korona-aikaan niit lemmikkejä, et katotaan miten sit koronan jälkeen, jaksaaks ne 

samalla tavalla pitää niistä huolta, ku taas koulut ja työt alkaa. Mutta sen takia ne niit varmaan 

hommaa just ku on yksinäistä ja ei pääse oikee sosialisoitumaan, nii hommataan sitten sinne kotiin 

semmoinen kaveri. 

Minna Kauppila 

Varmaan se johtuu siitä, että ihmiset on enemmän kotona, ja on tullut tämmöinen asia mieleen. 

Ylipäätään kun korona-aikana ollaan vähemmän tekemisissä keskenään, niin en oo semmosta 

omassa ystäväpiirissä huomannu, mutta voin kuvitella et se on täysin mahdollista. Ja onhan tää niin 

kun– tota – on tämmönen– tää on niinku yks seuralainen tää koira, että– et melkein–ei nyt ihan 

niinku ihmine kotona, mutta melkein semmonen. Nii ihan voin kyllä ymmärtää ja voin suositella 

kaikille yksinäisille ihmisille jotain koiraa. Kyl ne on niin kavereita ku olla ja voi! 

Jussi Timonen 

No, ehkä sen perusteella mitä oon lukenu niin varmaa näin on, mutta tää koira mistä minä nyt äsken 

puhuin, niin se oli kyllä vähän suunnitteilla jo, koska oli jo aikaisemminkin ollut jo koiria niin se– se ei 

tullut ihan tän koronan takia. 

Siiri-Maria Aikio 

Joo. Osaatko arvioida, et mistä syistä sitte jotku vois hankkia just nyt lemmikkejä? 

Jussi Timonen 

Varmaan ku tää ihmisten tapaaminen on vähän vaikeutunu, niin on sitten seuraa siitä koirasta ainaki. 

 


