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Vuosina 2003 ja 2005 tehtyjen omistajakyselyjen vastausten esittelyssä ovat vuorossa koiriemme elinolosuhteita, har-

rastuksia, hoitoa ja ravintoa koskevat asiat. Kysely lähetettiin yhteensä 300:lle Suomen Leonberginkoirat ry:n jäsenel-

le ja vastauksia saatiin 226 koirasta.

Asuinolosuhteet

Puolet leonberginkoirista elää maaseudun haja-asutusalueilla, kuudesosa maaseudulla taajamissa ja kolmasosa kau-

pungissa. Omakotitalossa asuu 86 % koiristamme, rivitalossa 8 % ja kerrostalossa 7 %. Pihan koko on ainakin 1000 

m
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70 %:ssa asuinpaikoista. Oma tarha on noin puolella koirista, juoksulanka 6 %:lla. Yksin ollessaan noin puolet koi-

rista on aina sisällä. Päivittäinen yksinoloaika on enintään 4 tuntia noin puolella koirista ja yli 7 tuntia vähän yli viides-

osalla koirista. 

Liikunta ja harrastukset 

Lenkillä käy päivittäin noin 60 % koirista (kuva 1). Yli 5 kilometrin lenkillä käy päivittäin 12 % koirista ja ainakin ker-

ran viikossa noin 60 % koirista. Koirapuistossa käy viikoittain 10 % leonberginkoirista. Tottelevaisuuskoulutuksessa 

(TOKO) käy ainakin muutaman kerran vuodessa noin neljäsosa leoista. Agilitya ja vesipelastusta harrastavia on mo-

lempia noin 8 %. Kesällä noin puolet leoista ui ainakin kerran viikossa. Näyttelyissä käy noin puolet koirista. Muita 

harrastuksia, joita ei lomakkeella erityisesti kysytty, olivat mm. metsälenkit vapaana juosten, piilosilla olo ja muut 

leikit, pulkan veto talvella sekä jäljestäminen. Yksi leo saunoi viikoittain!
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Kuva 1. Leonberginkoirien harrastukset.

Hoito

Turkki harjataan viikoittain noin 60 %:lla koirista ja ainakin 2−3 kertaa kuukaudessa noin 90 %:lla (kuva 2). Kynnet 

leikataan vähintään kuukausittain 90 %:lla leoista ja korvat puhdistetaan 80 %:lla. Turkki pestään tyypillisesti ainakin 

2 kertaa vuodessa. Tassukarvojen leikkausta kysyttiin vain vuoden 2005 kyselyssä ja sinä vuonna vastanneista noin 

puolet ilmoitti leikkaavansa tassukatuvat aikakin kerran kuussa ja noin 90 % ainakin kaksi kertaa vuodessa. Hampaat 

puhdistettiin ainakin pari kertaa vuodessa 20 %:lta leoista. 
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Kuva 2. Leonberginkoirien hoito.

Ruokavalio

Yli 90 % leonberginkoirista saa päivittäin teollista kuivaruokaa (kuva 3). Joka kolmas koiraa saa päivittäin myös koti-

ruokaa. Piimää, raakaa lihaa sekä ruoka- tai muuta öljyä saa ainakin kerran viikossa 40−60 % koirista. Kohdissa ”muu 

ruoka” mainittiin usein Yrjölän puuro, viili, keitetty tai paistettu liha, riisi sekä valkosipuli. 
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Kuva 3. Leonberginkoirien ruokavalio.


