
JÄSENLEHTI | MEDLEMSBLAD 2/2019

VUODEN VAPAAEHTOISET esittäytyvät

CONSTANCE ULLNER – Suomen eläinsuojelun äiti

SANKARIKISSA KANELI on pelastanut useita lajitovereita

Kohti uutta
eläinsuojelu-

keskusta



TÄSSÄ LEHDESSÄ
3  Pääkirjoitus
 Ledaren
4  Asiaa jäsenille
5  Constance Ullner – Suomen eläinsuojelun äiti
7  HESY 145 vuotta eläinten etujärjestönä
10 Kohti uutta Eläinsuojelukeskusta
12  HESYn vapaaehtoisista on moneksi
15  Eksoottiset seuralaiset
17 Murren, Mirrin ja muidenkin eläinten asialla
18  Kulkurit ry:n mukana Romaniassa
21  Lemmikinlihaa lautasella
24  Saparomäki tarjoaa turvapaikan tuotantoeläimille
25  Kaikukadulta kajahti HESYn eläinten hyväksi
26  Positiivinen vahvistaminen opettaa paremmin 
 kuin rankaiseminen
29  Sankarikissa apuun
31  Sydämenasiana nelijalkaisten hyvinvointi
32  HESYn tuotekuvasto

Puheenjohtaja
Ordförande 
Hannele Luukkainen

Hallituksen 
varsinaiset jäsenet
Styrelsens egentiliga 
medlemmar
Nina Immonen
Tiina Kohtamäki
Minna Lahti
Tiina Larsson
Kirsi Sharma

Hallituksen 
varajäsenet
Styrelsens 
suppleant
Olli-Pekka Ahola
Nina Virtanen

Eläinsuojelukeskus
Yhdyskunnantie 11
00680 Helsinki
Marraskuusta 2019 alkaen:
Muonamiehentie 7
00390 Helsinki
puh. (09) 54200 100

JÄSENMAKSU
Liity jäseneksi täyttä-
mällä Yhdistysavain-
sivulla oleva lomake, 
joka löytyy osoitteesta: 
hesy.yhdistysavain.fi

Aikuisjäsen 25 €
Ainaisjäsen 375 €

AVUSTUSTILIT
DONATIONSKONTON

Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin avustustili
Understödskonto för det Nya Djur-
skyddscentret:

IBAN: FI60 2001 1800 1331 94
Viite: 1232

Kodittomien eläinten avustustili
För djurens väl
IBAN: FI09 2001 1800 113063

Merkitse viestitietoihin maininta ”Lahjoitus” tai 
käytä viitenumeroa 100586. Jos haluat kohdentaa 
lahjoituksesi koirille, käytä viitenumeroa 100599. 
Jos haluat kohdentaa lahjoituksesi kissoille, käytä 
viitenumeroa 100573.

KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME
TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS
Aarni Rautava, Anno Collection LTD, Evidensia 
Kissaklinikka Felina, Geberit Oy, Ivana Helsinki, 
Kaikukatu Complex, K-Market Pikkusisko, Lem-
mikkikulma, Lush Finland Oy, MoodforHoop, Musti 
ja Mirri (Espoontori), Musti ja Mirri (Sörnäinen), 
Musti ja Mirri (Herttoniemi), Nextiili-paja, Palomies-
kalenteri 2019, Prima Pet Premium Oy, Pub Sirdie, 
Tmi Pet Jabella, TMK Tori- ja markkinakaupan pal-
velukeskus Oy, Toni Mynttinen eli Vinttikoira, Trans-
meri Oy, Verkkokauppa.com

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä 
rahankeräyslupa, jonka numero on: RA/2017/1022. Lupa on voimassa 
1.1.2018–31.12.2020 koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenan-
maata. Kerätyt varat käytetään löytöeläinten hoidosta koituviin kuluihin. 
Varoilla maksetaan eläinlääkärikuluja, lääke- ja laitekustannuksia, hiekka- ja 
ruokakuluja sekä henkilöstökuluja. Varoja käytetään myös valistus- ja kas-
vatustyöhön sekä tiedotusmateriaalien tuottamiseen. Varoja kerätään lisäksi 
nykyisten eläintilojen ylläpito- ja korjauskustannuksiin sekä uuden eläinsuo-
jelukeskuksen rakennuskustannuksiin. Rakennuskustannuksia rahoitetaan 
myös yhdistyksen omalla omaisuudella.

MEDLEMSAVGIFT
Bli medlem genom att 
fylla medlemsblanketten 
på websidan: 
hesy.yhdistysavain.fi

Vuxenmedlem 25 €
Ständig medlem 375 €

Tarkista aukioloajat internetsivuilta www.hesy.fi

Helsingin
eläinsuojeluyhdistys 
HESY ry

JÄSENLEHTI MEDLEMSBLAD 2/2019
PÄÄTOIMITTAJA | CHEFREDAKTÖR Hannele Luukkainen
TOIMITUSSIHTEERI | REDAKTIONSSEKRETERARE 
Emma-Julia Kola & Mari Aro
TAITTO | ART DIREKTOR ArtCloud Oy
KANSIKUVA | PÄRMBILD Pirjo Onza
PÄÄKIRJOITUKSEN KÄÄNNÖS | ÖVERSÄTTNINGEN AV LEDAREN 
Ann-Charlotte Fodge
ILMOITUSMYYNTI | ANNONSFÖRSÄLJNING 
ArtCloud Oy, markus@artcloud.fi
ILMOITUSHINNAT | ANNONSPRISER 
www.artcloud.fi/mediatiedot/
TOIMITUKSEN OSOITE Helsingin eläinsuojeluyhdistys, 
Jäsenlehti, Yhdyskunnantie 11, 00680 Helsinki
REDAKTIONENS ADRESS Helsingfors djurskyddsförening, 
Medlemsblad, Samhällsvägen 11, 00680 Helsingfors
LEHTI ILMESTYY kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä 
TIDNINGEN UTKOMMER 
två gånger om året, på våren och på hösten
PAINOS | UPPLAGA 2500 kpl / 2500 st.
PAINOPAIKKA | TRYCKERI ArtCloud Oy

Djurskyddscentralen
Samhällsvägen 11
00680 Helsingfors
Från november 2019:
Statarvägen 7
00390 Helsingfors
tel. (09) 54200 100

5 7 15 18



3HESY | JÄSENLEHTI 1/2019

JÄSENLEHTI MEDLEMSBLAD 1/2019
PÄÄTOIMITTAJA | CHEFREDAKTÖR Hannele Luukkainen

TOIMITUSSIHTEERI | REDAKTIONSSEKRETERARE Erja Veivo

TAITTO | ART DIREKTOR Anne Haapanen

KANSIKUVA | PÄRMBILD Sarri Kukkonen

PÄÄKIRJOITUKSEN KÄÄNNÖS | ÖVERSÄTTNING AV LEDAREN  
Ann-Charlotte Fogde

ILMOITUSMYYNTI | ANNONSFÖRSJÄLNING
hesy@hesy.fi

ILMOITUSHINNAT | ANNONSPRISER 1/1 400 € • 1/2 225 € • 1/4 120 €

TOIMITUKSEN OSOITE Helsingin eläinsuojeluyhdistys, 
Jäsenlehti, Yhdyskunnantie 11, 00680 Helsinki

REDAKTIONENS ADRESS Helsingfors djurskyddsförening,  
Medlemsbland, Samhällsvägen 11, 00680 Helsingfors

LEHTI ILMESTYY kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.  
TIDNINGEN UTKOMMER två gånger om året, på våren och på hösten.

PAINOS | UPPLAGA 2500 kpl / 2500 st.

PAINOPAIKKA | TRYCKERI W Production OÜ

PÄÄKIRJOITUS HANNELE LUUKKAINEN
puheenjohtaja 

ordförande

  3   Pääkirjoitus
        Ledaren

  4   Asiaa jäsenille

  6   Eläinsuojelun Topelius  
       -palkinto Haltialan tilalle

  8   Kehräämö oikoo vääriä  
        kissakäsityksiä Kauhavalla

 10  Presidenttiparille annettu kasviskori  
       kannusti eettisiin valintoihin

 13   Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteella  
        halutaan ilotulitteiden haitat kuriin

 16   Kissan ulkoilutus:  
       Tiimiulkoilua turvallisesti valjaissa

 19   Kahvinhuuruisia koiranpäiviä  
        koirakahvila Unelmassa

20   Hyvä paha valaanpyyntikomissio 

 24   HESYn historia on suomalaisen  
       eläinsuojelun historiaa  

29   Lipaskeräysliike: Koirakoulu Taitoa Tassuihin

30   Eläinten hautausmaan ylläpitämiseen  
       kaivataan vapaaehtoisia 

32   HESYn tuotekuvasto  

TÄSSÄ LEHDESSÄ

I ÅR HAR VI MEDLEMMAR i Helsingfors djurskyddsförening 
många skäl att glädja oss över och fira. HESY firar sitt 145-års-
jubileum den 25 november och vi strävar till att få det Nya Djurs-
kyddscentret färdigt före det, så att vi kan fira vår förenings fö-
delsedag i nya moderna lokaliteter.

Vår långsiktiga dröm blir nu verklighet. Vi lyckades köpa en 
industriell fastighet i Sockenbacka (Konala), som blir vårt nya fö-
reningshus, och vi fick även tillstånd att omvandla fastigheten till 
utrymmen för att sköta djur. Huset har 2000 kvadratmeter utrym-
men, med andra ord fyra gånger mer än i Östra Baggböle, och det 
kostade 1,8 miljoner euro. Överlopps lokaler i det nya föreningshu-
set hyrs ut till utomstående parter, vilket gör att vi kan täcka husets 
driftskostnader. Ca. 500 000 euro har reserverats för renoveringen. 
Köpet av huset finansierades genom testamenten och donationer 
som vi fått under årens lopp. Det gamla hundhuset i Esbo har re-
dan satts till försäljning, och så fort som alla aktiviteter fåtts under 
ett och samma tak, så säljs också HESYs hus i Östra Baggböle.

VÅRT MÅL ÄR ATT renovera och inreda det Nya Djurskyddscent-
ret med fina, moderna utrymmen för djuren genom att på bäs-
ta sätt utnyttja expertis och husets möjligheter. Det Nya Djurs-
kyddscentret är den bästa gåvan för alla hemlösa djur och deras 
hjälpare. Riksdagen skulle också kunna notera HESYs jubi-
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:llä on Poliisihal-
lituksen myöntämä rahankeräyslupa, jonka numero on: 
RA/2017/1022. Lupa on voimassa 1.1.2018–31.12.2020 
koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaata. 
Kerättyjä varoja käytetään löytöeläinten hoitokulujen 
kattamiseen. Kulut koostuvat eläinlääkärikuluista, lääke- ja 
laitekustannuksista sekä hiekka- ja ruokakuluista. Varoja 
käytetään myös valistus- ja kasvatustyöhön sekä tiedo-
tusmateriaaleihin. Varoja kerätään lisäksi Uusi Eläinsuo-
jelukeskus -projektiin ja nykyisten eläintilojen ylläpito- ja 
korjauskustannuksiin. Kerättyjä varoja käytetään vuosien 
2018–2021 kuluessa.

HESY 145 år – djurskydd redan från och med år 1874
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TÄNÄ VUONNA MEILLÄ Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen jä-
senillä on monta syytä iloita ja juhlia. HESY täyttää 145 vuotta 
25.11., ja pyrimme saamaan Uuden Eläinsuojelukeskuksen val-
miiksi ennen sitä, jotta voimme viettää yhdistyksemme syntymä-
päivää uusissa nykyaikaisissa tiloissa.

Pitkäaikaisesta haaveestamme tulee nyt totta. Onnistuimme 
ostamaan Pitäjänmäellä (Konalassa) sijaitsevan teollisuuskiin-
teistön uudeksi toimitaloksemme ja saamaan luvan sen muut-
tamiseksi eläinten hoitotiloiksi. Talossa on tilaa 2000 neliötä eli 
neljä kertaa enemmän kuin Itä-Pakilassa sijaitsevassa talossa, ja 
se maksoi 1,8 miljoonaa euroa. Uuden toimitalon ylimääräiset ti-
lat vuokrataan ulkopuolisille, jotta voimme kattaa talon juoksevia 
menoja. Remonttiin on varattu noin 500 000 euroa. Talon osto 
rahoitettiin vuosien mittaan saaduilla testamenteilla ja lahjoituk-
silla. Espoossa sijainnut vanha koiratalo on jo laitettu myyntiin, ja 
kunhan kaikki toiminnot on saatu saman katon alle, myös HE-
SYn Itä-Pakilassa sijaitseva talo myydään.

TAVOITTEENAMME on remontoida Uuteen Eläinsuojelukeskuk-
seen hulppeat tilat eläimille parhaan tietämyksen ja talon suomi-
en mahdollisuuksien rajoissa. Uusi Eläinsuojelukeskus on paras 
lahja kaikille kodittomille eläimille ja heidän auttajilleen. Eduskun-

HESY 145 vuotta – eläinsuojelua  
jo vuodesta 1874

takin voisi noteerata HESYn juhlavuoden katsomalla asioita eläin-
ten näkökulmasta säätäessään lakia eläinten hyvinvoinnista.

Arkkitehti Marcus Alhman tiimeineen tekee uuden toimitilan 
suunnittelutyön veloituksetta. Heidän tukenaan on HESYn hallituk-
sen nimeämä suunnittelu ryhmä, jota vetää HESYn toiminnanjohtaja.

Kauniit kiitokset kaikille testamenttaajille, lahjoittajille ja jäsenille 
– te olette tämän kaiken mahdollistaneet. Kiitokset myös henki-
lökunnalle pitkämielisyydestä ja vanhoissa tiloissa sinnittelystä. 
Iso kiitos kuuluu myös Pitäjänmäen-talon naapureille, jotka ovat 
toivottaneet meidät tervetulleiksi alueelle.

TOINEN ISO MERKKIPAALU on se, että tänä vuonna kansainvä-
listä eläinten päivää (4.10.) vietetään Suomessa 110:ttä kertaa. 
Aikoinaanhan sitä alettiin viettää maassamme HESYn woimanai-
sen Constance Ullnerin aloitteesta.

Kolmas merkittävä asia on HESYn 145-vuotis historiikin julkai-
seminen. HESY on tehnyt niin mittavan uran eläinsuojelun saralla, 
että on tuiki tärkeää kirjata talteen kaikki se tieto, mikä vielä on 
muisteissa ja saatavilla. Historiikki tulee myyntiin syksyllä, ja toi-
vomme, että se kuluu hiirenkorville lukijoiden käsissä.

Kaikista tapahtumista kerrotaan aina ensiksi HESYn nettisivuilla 
www.hesy.fi. Vierailkaa siellä usein.

leumsår genom att se på saker ur djurens perspektiv då man 
stiftar lagar om djurens välbefinnande. 

Arkitekten Marcus Alhman med sitt team gör designen av 
det nya djurskyddscentret kostnadsfritt. De stöds av en pla-
neringsgrupp, som utses av HESYs styrelse, ledd av HESYs 
verksamhetsledare.

Ett stort tack till alla som kommit ihåg oss i sina testamenten, 
samt till donatorer och våra medlemmar – ni har gjort allt detta 
möjligt. Tack också till personalen för deras tålamod och för att 
de kämpat på i de gamla lokaliteterna. Vi vill även tacka grannar-
na till huset i Sockenbacka, som har välkomnat oss till området.

EN ANNAN STOR MILSTOLPE ÄR att årets internationella djurdag 
(den 4.10) firas för 110:de gången i Finland. Dagen lanserades på 
initiativ av HESYs kraftkvinna Constance Ullner.

Den tredje betydelsefulla saken är publiceringen av HESYs 
145-åriga historik. HESY har gjort ett så omfattande och ban-
brytande arbete inom djurskyddet att det är mycket viktigt att 
skriva upp all den information som fortfarande är i minnet och 
finns tillgänglig. Historiken kommer till salu under hösten, och vi 
hoppas att den blir mycket populär.

Vi berättar alltid först om alla händelser på HESYs hemsida 
www.hesy.fi.  Besök sidorna ofta.

LEDAREN

Kuluva vuosi jää vahvasti eläinsuojelun historiaan. Yhdis-
tyksemme täyttää 145 vuotta 25.11.2019 ja uusi eläinsuo-
jelukeskuksemme HESY-keskus valmistuu juhlakuntoon 
ennen sitä. Jatkossa HESYn kaikki toiminnot ovat saman 
katon alla, jolloin säästetään sekä toimitila- että kuljetus-
kustannuksissa ja optimoidaan henkilöstöresurssit. Pää-
tavoitteena on luoda viimeisen päälle hyvät olosuhteet 
sekä kodittomille eläimille että HESYn työntekijöille.

Keväällä eläimet nousivat voimalla politiikan valokii-
laan, koska sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit 
pidettiin peräjälkeen. Kun itse yli 30 vuotta sitten ryhdyin 
”poliittiseksi eläimeksi ajaakseni eläimellistä politiikkaa” 
olin ensimmäinen poliitikko Suomessa, joka vei eläimet 
politiikkaan. Nyt eläinsuojelu on ilokseni juurtunut politii-
kan agendalle ja kevään vaaleissa parikin puoluetta lupaili 
eläinten oloihin parannuksia ja turkistarhauksen lakkaut-
tamista.

Tätä juttua kirjoitettaessa hallitusohjelma on juuri jul-
kistettu. Eläinten kannalta se on valtava pettymys. Liki 
200-sivuisessa opuksessa mainitaan sanat ”selvittää” ja 
”ilmasto” yli sata kertaa, mutta sanaa ”turkistarhaus” ei 
kertaakaan! Tekstissä on toki muutamia yleviä lauseita 

PÄÄKIRJOITUS

LEDAREN

Det innevarande året går säkert till djurskyddshistorien. 
Vår förening firar sitt 145 års jubileum den 25.11.2019 och 
vårt nya djurskyddscenter, HESY-centret, kommer att vara 
redo för festen före det. I framtiden kommer all HESYs 
verksamhet att ligga under samma tak, vilket sparar både 
kontors- och transportkostnader samt optimerar per-
sonalresurserna. Huvudmålet är att skapa exceptionellt 
goda förhållanden för hemlösa djur och HESYs arbetsta-
gare.  

På våren steg djuren med pondus in i politikens ramp-
ljus, eftersom både riksdagsvalet och EU parlamentsva-
let hölls i följd. När jag själv för 30 år sedan började som 
ett ”politiskt djur för att föra djurens sak inom politiken” 
var jag den första politikern i Finland som tog djuren med 
i politiken. Nu har djuren till min glädje fått en stadigva-
rande plats på agendan inom samhällspolitiken och i 
vårens val lovade till och med ett par partier förbättringar 
för djurens förhållanden samt att avsluta pälsfarmningen.

I skrivande stund har regeringsprogrammet nyligen 
publicerats. Ur djurens synvinkel är det en fruktansvärd 
besvikelse. I det nästan 200 sidor långa eposet nämns 
orden ”klargöra” och ”klimat” mer än hundra gånger, 
men ordet ”pälsfarm” nämns inte en enda gång! Tex-
ten     innehåller dock några högtravande fraser om dju-

eläinten itseisarvosta tai lajityypillisestä käyttäytymisestä, 
mutta ne jäävät silkaksi sanahelinäksi, jos niitä ei ole aiko-
mustakaan toteuttaa.

Hallitusohjelmassa luvataan perustaa eläinsuojeluval-
tuutetun virka uudelleen. Sekin vesittyy, jos virkaan valitaan 
ministeriön virkamies. Eläinsuojeluvaltuutetun roolin pitää olla 
samanlainen kuin esimerkiksi lapsiasianvaltuutetulla. Virkaa 
varten tulisi perustaa oma riippumaton toimisto ja valita päte-
vin hakija avoimen haun kautta.

Edellisen hallituksen valmistelema ”laki eläinten hyvin-
voinnista” on avattava uudelleen ja siihen on sisällytettävä 
eläinsuojelijoiden vaatimukset. Tulemme seuraamaan tarkasti 
paitsi eläinsuojelulain myös ”Rajat räiskeelle” -kansalaisaloit-
teen käsittelyä eduskunnassa. Aloitteemme sai vahvan tuen, 
liki 66 000 allekirjoitusta.

Edessä on työntäyteinen syyskausi, johon mahtuvat paitsi 
HESY-keskuksen valmistuminen, kansainvälisen eläinten päi-
vän vietto Suomessa 110. kerran, HESYn 145-vuotisjuhlal-
lisuudet, Eläinsuojelun Topelius -palkinnon jako ja HESYn 
historiikin julkaiseminen.  Näistä tapahtumista löytyy ajan-
kohtaista tietoa HESYn sivuilta www.hesy.fi. Vierailkaa siellä 
usein.

rens egenvärde och art-typiska beteende, men det är enbart 
tomma ord om man inte har för avsikt att förverkliga dem. 

I regeringsprogrammet lovar man att återupprätta djur-
skyddsfullmäktige tjänsten. Ifall en tjänsteman från minis-
teriet blir vald till posten, så blir tjänsten tyvärr urvattnad. 
Djurskyddsombudets roll måste vara likadan som till exempel 
barnskydds tillsynsmannens. För tjänsten borde man inrätta 
en egen oberoende byrå samt välja den mest kompetenta per-
sonen genom öppen ansökan.

”Lagen om djurens välbefinnande”, som utarbetats av 
den tidigare regeringen, bör på nytt tas upp för behandling 
och djurskyddskraven måste inkluderas. Förutom behand-
lingen av djurskyddslagen kommer vi också att noga följa 
med medborgarinitiativet ”Rajat räiskeelle” (propositionen om            
begränsning av pyrotekniska artiklar/raketer).  Vårt initiativ fick 
ett starkt stöd med nästan 66 000 underteckningar. 

Vi står inför en arbetsdryg höstsäsong, som omfattar    för-
utom slutförandet av HESY-centret även firandet av den inter-
nationella djurens dag för 110. gången i Finland, HESYs 
145-års jubileum, utdelningen av Djurskyddets Topelius pris 
samt publiceringen av HESYs historik. Närmare information 
om dessa evenemang hittar du på HESys webbplats www.
hesy.fi Besök dem ofta. 

HESY 145 v ELÄINTEN ÄÄNENÄ

HESY - DJURENS RÖST i 145 år  
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Haluatko saada sähköpostiisi HESYn 
tiedotteita ja tapahtumainfoja? Jos 
vastasit kyllä, lähetä meille sähkö-
posti, jossa annat tähän selkeä-
sanaisesti suostumuksesi. Lähetä 
sähköpostiviesti osoitteeseen: hesy@
hesy.fi

Tilaus on maksuton. Yhteystietoja 
käytetään vain tiedotteiden ja uutis-
kirjeiden lähettämiseen eikä niitä luo-
vuteta eteenpäin. Voit milloin tahansa 
perua tilauksen.  

Suomessa on alettu soveltaa 
25.5.2018 lähtien EU:n yleistä tieto-
suoja-asetusta. Uusi asetus edellyt-

HESY on aloittanut jäsentensä säh-
köpostiosoitteiden keräämisen. 
Tarkoituksena on lähettää jäsenmak-
sulomakkeet jatkossa sähköpos-
titse niille jäsenille, jotka sitä toivovat. 
Käytämme jäsenrekisterin ylläpitoon 
ja jäsenmaksujen sähköiseen lasku-
tukseen Yhdistysavain.fi-palvelua. 
Jäsenmaksulomakkeiden toimittami-
nen sähköisessä muodossa on edulli-
sempaa kuin paperisten lomakkeiden 
lähettäminen kirjepostina jäsenille. 
Näin säästyneet varat voidaan käyttää 
yhdistyksen ydintoimintaan eli hylät-
tyjen lemmikkieläinten hoitoon.  

Jos haluat saada jäsenmaksu-
lomakkeesi jatkossa sähköpostitse, 
lähetä viestiä sähköpostisoitteeseen: 
hesy@hesy.fi 

Muista mainita viestissä etu- ja 
sukunimesi. 

Jos haluat saada jäsenmaksulo-
makkeen jatkossakin paperisena ja 
kirjepostina, sinun ei tarvitse ryhtyä 
mihinkään toimenpiteisiin. Jäsenasiasi 
hoidetaan samaan tapaan kuin aikai-
semminkin. 

Teethän myös osoitteenmuutok-
sen aina, kun asuinpaikkasi muuttuu. 
Näin varmistat, että jäsenlehtemme 
tavoittaa sinut. Osoitteenmuutosil-
moituksen voi tehdä lähettämällä säh-
köpostia osoitteeseen hesy@hesy.fi

tää lupaperusteisuutta henkilötietojen 
rekisteröimiselle. Siksi olemme jou-
tuneet siivoamaan tiedotusjakelulis-
tojamme. Koska sähköpostiosoite 
luetaan henkilötiedoksi ja koska säi-
lytämme tiedotus- ja markkinoin-
timateriaalia haluavien jäsenten 
sähköpostiosoitteita MailChimpissä, 
joka katsotaan rekisteriksi, meidän 
tulee saada kaikilta sähköpostilis-
toillamme aikaisemmin olleilta sekä 
uusilta tiedotusmateriaalin tilaajilta 
suostumus heidän sähköpostiensa 
säilyttämiseen jakelulistoillamme. 

Haluatko HESYn tiedotusmateriaalia sähköpostiisi?

Haluatko jäsenmaksu-
lomakkeesi sähköisesti?
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Haluatko saada sähköpostiisi HESYn tie-
dotteita ja tapahtumainfoja? Jos vasta-
sit kyllä, lähettäisitkö meille ystävällisesti 
sähköpostin, jossa annat tähän selkeä-
sanaisesti suostumuksesi. Lähetä sähkö-
postiviesti osoitteeseen: hesy@hesy.fi

Tilaus on maksuton. Yhteystietoja käy-
tetään vain tiedotteiden ja uutiskirjeiden lä-
hettämiseen eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Suomessa on alettu soveltaa 25.5.2018 
lähtien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 
Uusi asetus edellyttää lupaperusteisuut-

ta henkilötietojen rekisteröimiselle. Siksi 
olemme joutuneet siivoamaan tiedotusja-
kelulistojamme. Koska sähköpostiosoite 
luetaan henkilötiedoksi ja koska säilytäm-
me tiedotus- ja markkinointimateriaalia 
haluavien jäsenten sähköpostiosoitteita 
MailChimpissä, joka katsotaan rekisterik-
si, meidän tulee saada nyt kaikilta sähkö-
postilistoillamme aikaisemmin olleilta sekä 
uusilta tiedotusmateriaalin tilaajilta suos-
tumus heidän sähköpostiensa säilyttämi-
seen jakelulistoillamme.

Haluatko HESYn tiedotusmateriaalia sähköpostiisi?

H
ESY ON ALOITTANUT 
jäsentensä sähköpos-
tiosoitteiden keräämi-
sen. Tarkoituksena on 
lähettää jäsenmaksu-
lomakkeet jatkossa 

sähköpostitse niille jäsenille, jotka 
sitä toivovat. Käytämme jäsenre-
kisterin ylläpitoon ja jäsenmaksujen 
sähköiseen laskutukseen Yhdistys-
avain.fi-palvelua. Jäsenmaksulo-
makkeiden toimittaminen sähköi-
sessä muodossa on edullisempaa 
kuin paperisten lomakkeiden lähet-
täminen kirjepostina jäsenille. Näin 
säästyneet varat voidaan käyttää 
yhdistyksen ydintoimintaan eli hy-
lättyjen lemmikkieläinten hoitoon.

Jos haluat saada jäsenmaksulo-
makkeesi jatkossa sähköpostitse, 
lähetä viestiä HESYn yleiseen säh-
köpostisoitteeseen: hesy@hesy.fi. 
Muista mainita viestissä etu- ja su-
kunimesi.

Jos haluat saada jäsenmaksu-
lomakkeen jatkossakin paperise-
na ja kirjepostina, sinun ei tarvitse 
ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. 
Jäsenasiasi hoidetaan samaan ta-
paan kuin aikaisemminkin.

Teethän myös osoitteenmuu-
toksen  aina, kun asuinpaikka-
si muuttuu. Näin varmistat, et-
tä jäsenlehtemme tavoittaa sinut. 
Osoitteenmuutosilmoituksen voi 
tehdä lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen mari.aro@hesy.fi

Haluatko jäsenmaksu- 
lomakkeesi sähköisesti?

VIIME VUONNA ESPOOLAISET kaveruk-
set, 12-vuotias Elli Oksanen ja 13-vuo-
tias Eevi Helander, istuivat piknikillään 
ja miettivät, mitä he voisivat tehdä ke-
sälomalla ajankulukseen. Hetken poh-
dinnan jälkeen kaksikko sai idean tem-
pauksesta, jolla olisi hyvä tarkoitus. 
Seuraavaksi hyväntekeväisyystempauk-
selle piti valita kohde, jota molemmat ty-
töt haluaisivat tukea.

– Olemme kumpikin todella eläinrak-
kaita ja halusimme eläinten liittyvän kam-
panjaamme. Sitten muistimme, että Ellin 
isoveljen koululuokka oli tehnyt HESYn 
eläimille petejä. Siinäpä se oli, kohteem-
me olisi HESY, Eevi muistelee.  

Seuraavaksi Elli ja Eevi ottivat sähkö-
postitse yhteyttä HESYyn sopiakseen tar-
kemmin hyväntekeväisyystempauksen 
järjestämisestä. He hakivat yhdistyksen 
Eläinsuojelukeskuksesta t-paitoja, joita 
alkoivat myydä Karakallion torilla. Samalla 
tytöt jakoivat ihmisille yhdistyksestä ker-
tovia esitteitä.

Reipas kaksikko hoiti tempauksen alus-
ta loppuun kokonaan kahdestaan lukuun 
ottamatta kyydityksiä HESYn toimitilojen ja 
tyttöjen kotien välillä. Niistä huolehti Ellin äiti.

– Tytöt kun eivät ihan vielä saa itse ajel-
la. Kotiväki oli toki tyttöjen tukijoukkona, 
mutta taustalla. Ja hienosti nuoret neidot 
hoitivat homman kotiin, Ellin äiti sanoo.

Eevi ja Elli saivat paitoja myymällä 
kerättyä HESYn hyväksi hienot 122 eu-
roa, eikä kaksikon apu loppunut kesään. 
Vielä syys-lokakuussakin parivaljakko 
kiersi Laaksolahden alueella jakamassa 
HESYn esitteitä asukkaiden postilaati-
koihin ja valisti siten heitä vastuullisesta 
lemmikin pidosta.

HESY esittää suuret kiitokset Eeville ja 
Ellille ja heidän kotiväelleen hylättyjen lem-
mikkien hyväksi tehtävän työn tukemises-
ta. Tyttöjen tempaus on erinomainen esi-
merkki siitä, että eläimiä voi auttaa ikään 
katsomatta. Ehkäpä tyttöjen tempaus 
rohkaisee vielä muitakin nuoria hyvän-
tekeväisyystyön pariin. 

TYTTÖKAKSIKON T-PAITATEMPAUS TUOTTI 122 EUROA
TEKSTI | Pipsa Kaarlonen

Pesulapalvelut

Vuokratekstiilit
Kaikki tekstiilimme ovat korkealaatuisia 

kotimaisia tuotteita: pöytäliinat, lautasliinat, 
kylpypyyhkeet ja käsipyyhkeet. 

Vuokramatot
Vakiokoot: 85 × 150 cm, 85 × 300 cm, 

115 × 175 cm, 115 × 240 cm, 150 × 240 cm 

Soita!
(09) 805 1424 / 040 543 9855 / 0400 440 738 

info@pesutimangi.fi, www.pesutimangi.fi 
Billskogintie 25 A, 02580 Siuntio

Vuokrauspalvelut

Kaikki normaaliin valko- ja kirjopesuun soveltuvat 
vaatteet, lakanat, liinat, pyyhkeet ym.

Valko- ja kirjopesu

Pesula- ja vaihtomattopalvelua jo vuodesta 1989

Astiavuokraus
Yhdenmukaiset, tyylikkäät ja kattausvalmiit 

astiat juhlaan kuin juhlaan.

Loimien pesu ja kyllästys
Tarjoamme laadukasta loimien pesupalvelua:

ohuet ja paksut loimet, 
satulahuovat, kuljetussuojat ym.

VEIKKOLAN R-KIOSKI SIJOITTUI kahdeksan parhaan 
joukkoon ”Ärrä tekee hyvää” -kilpailussa ja lahjoitti HE-
SYlle 1000 euroa. Kilpailussa R-kauppiaat voivat lah-
joittaa jokaisesta myydystä hotdogista ja vesipullosta 
5–10 senttiä valitsemalleen paikalliselle hyväntekeväi-
syyskohteelle. Eläimet ovat olleet aina Veikkolan R-
kauppias Satu Sunikan sydäntä lähellä, ja hän halusi 
tukea järjestöä, joka edistää vastuullista lemmikinpitoa.

– Lemmikkejä otetaan liian kevein perustein. Edusti 
eläin mitä lajia hyvänsä, aina tulisi muistaa, että ihmisen 
on kannettava vastuu lemmikin hyvinvoinnista sen ko-
ko eliniän ajan. Jos lemmikin omistajan elämäntilanne 
muuttuu, hänen on joko sijoitettava eläin uuteen kotiin 
tai iäkkään eläimen kohdalla harkittava eutanasiaan.

Sunikalla on itsellään ollut aina lemmikkejä. Tällä het-
kellä kotisohvalta löytyy kaksi kissaa ja lähitallista yk-
si suomenhevonen. Elämänsä varrella hän on joutunut 
saattamaan kolme kissaa ja yhden suomenhevosen 
ikiuneen vuosien yhteiselon jälkeen.

– Ne ovat olleet aina raskaita, mutta eläimen par-
haaksi tehtyjä päätöksiä, Sunikka summaa.

HESYn eläimiä hoitaville työntekijöille ja vapaaehtoi-
sille hän toivottaa jaksamista.

– Arvostan suuresti hylättyjen lemmikkien hyväksi 
tehtyä työtä!

VEIKKOLAN ÄRRÄ HYLÄTTYJEN  
LEMMIKKIEN ASIALLA

KEKSI HYVÄ NIMI
Ideoi HESYn uudelle eläinsuojelu-
keskukselle kuvaava nimi osoittees-
sa hesy.fi/nimikisa ja täytä kuponki 
viimeistään 30.4.2019. Voit osallis-
tua myös somessa #hesynimikisa. 
Voittaja palkitaan yllätyslahjalla.

 Osallistu nimikisaan:  
 hesy.fi/nimikisa 
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CONSTANCE Ullner (1856-
1926) on yksi Suomen ja 
Pohjoismaiden merkittävim-
piä eläinsuojeluaatteen aja-
jia. Ullner osasi käsitellä 

niin eläimiä kuin ihmisiäkin, mistä 
oli hänelle hyötyä eläinsuojeluaatteen 
levittämisessä ja laajassa valistustyössä. 
Ullnerin merkittävimpiä saavutuksia 
ovat kansainvälisillä areenoilla edusta-
minen sekä eläinten päivän lanseeraa-
minen. Mutta kuka ja millainen oli 
tämä kirjailijanakin tunnettu persoona, 
jonka olemuksesta säihkyi tulisielui-
suus ja rautainen tahto? 

Eläinten hoivaamista Köningst-
edtin tilalla
Constance Maria Ullner syntyi 
20.3.1856  säätyläisperheeseen. Isänäi-
tinsä Constance Augustan mukaan 
nimetty Constance, perheen kesken 
”Stansa”, vietti onnellisen lapsuuden 
perheen Königstedtin  tilalla Helsingin 
pitäjässä. Constance oli älykäs, charmi-
kas ja hyväsydäminen. Hänen luontees-
saan ilmeni jo lapsuudessa halu vaalia 

ja lohduttaa sairaita ihmisiä ja eläimiä. 
Constance totesikin jo 12-vuotiaana, 
etteivät terveet ja onnekkaat ole huo-
lenpidon tarpeessa.

Taiteellinen ja musikaalinen Cons-
tance sai aikakauteen nähden kas-
vaa verrattain vapaasti. Vanhemmat 
huomasivat jo varhain, ettei tyttären 
persoonallisuutta voinut sitoa 1870-
luvun kapeaan naiskuvaan. Hän muun 
muassa rakasti ratsastamista, poikien 
vaatteissa ja miesten satulassa. 

Elämää Tukholmassa
Vuosi 1876  toi käänteen  Constancen 
elämässä. Hän tapasi Marstrandissa 
tulevan puolisonsa, tehtaanjohtaja 
Gustaf Theodor Gullbergin.  Avioliitto 
kuitenkin päättyi eroon vain vuotta 
myöhemmin. Ajasta  ovat jäljellä vain 
Constancen runot, joista myös hänen 
surutyönsä on nähtävissä; ”Elämä 
ilman surua on kuin kukkatarha vailla 
varjoa, siellä kaikki kuihtuu ja kuivuu.” 

Avioliiton päätyttyä Constance 
vietti aikaa sukulaistensa luona Tuk-
holmassa. Sukulaisten ystävät oli-

vat monin tavoin aikansa moderneja 
taiteenrakastajia ja viihtyivät hyvin 
“pienen eronneen suomalaisrouvan” 
seurassa. Heidän kauttaan Constance 
pääsi julkaisemaan omia tekstejään 
ruotsinkielisissä lehdissä niin Ruotsissa 
kuin Suomessakin. Hän allekirjoitti 
kirjoituksensa poikkeuksetta nimimer-
killä “Wanda”, mikä saattoi olla viittaus 
rakkaaseen kotiin ja luontoon Vantaan-
joen liepeillä.  

Vastoinkäymisten vahvistama
Vastoinkäymiset eivät olleet ohi. Huh-
tikuussa 1879  saapui Tukholmaan 
viesti Constancen isän Robert Ullnerin 
menettäneen sijoituksissaan omaisuu-
tensa. Tytär palasi Suomeen vanhem-
piensa avuksi, mutta konkurssin myötä 
häneltä olivat kadonneet niin lapsuu-
den koti kuin taloudellinen varmuus-
kin. Constancen äiti Anna Ullner 
nukkui pois vuoden 1880 lopussa  ja 
pian tämän jälkeen isä muutti Pieta-
riin. Constance jäi Helsinkiin jakaen 
asunnon ystävättärensä kanssa. Hän 
jatkoi kirjoitustöitään  kirjoittaen leh-

TEKSTI I Eevamari Virtanen KUVAT I Gust. Joop & Comp., Atelier Nyblin / Museoviraston kuvakokelmat

Constance Ullner ystävänsä 
Siri Branderin kanssa.

Constance Ullner 
– Suomen eläinsuojelun äiti 
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tiin kulttuuritapahtumista, kirjauu-
tuuksista sekä laatien arvosteluja. 

Constance  haaveili opettajan 
ammatista. Hän opiskeli ruotsinkielistä 
kirjallisuutta erinomaisin arvosanoin ja 
sai opettajattaren paikan tyttökoulussa. 
Aikakauden kapeakatseisuus tuli vali-
tettavasti hänen tielleen. Hän saapui 
uudelle työpaikalleen vain kuullakseen, 
etteivät oppilaiden vanhemmat halun-
neet  eronneen naisen opettavan tyttä-
riään.

Tutustuminen Topeliukseen ja 
eläinsuojeluaatteeseen
Avioero aiheutti useiden ystävien kaik-
koamisen Constancen elämästä, mikä 
teki jäljelle jääneistä entistäkin mer-
kityksellisempiä. Eräs tällainen ystävä 
oli Zachris Topelius ja  juuri tuttavuus 
Topeliuksen kanssa johti hänet työhön 
eläinsuojeluaatteen puolesta. 

Constance opiskeli uuden ammatin 
ja hänet nimitettiin postin hoitajaksi 
Kaivopuistoon. Ullner oli poikkeuk-
sellisen taitava työnsä organisoinnissa 
ja virkansa hoitamisen ohessa hän 
osallistui aktiivisesti eläinsuojelutyö-
hön. Constance näki eläinsuojeluaat-
teen edistämisen kulttuurisena tekona 
ja kansansivistyksellisenä työnä. Eläin-
suojeluaatteen opettaminen ja kan-
san tietouteen tuominen olikin hänelle 
työn keskeinen ja kantava elementti. 

Ensimmäisen eläinsuojeluluen-
tonsa hän piti vuonna 1894 kansa-
koulussa Kampissa ja vuonna 1895 hän 
aloitti luentokiertueen maakunnissa. 
Constance kiinnitti kuuntelijoiden 
huomion vangitsevalla lähestymistaval-
laan.  Hän aloitti luentonsa aina kerto-
muksilla ja kokemuksilla tosielämästä, 
hyödyntäen myös yleisön omia huomi-
oita. Usein hän päätti luentonsa Tope-
liuksen  sanoihin: “En koskaan tuhoa 
sitä, minkä rakkaus on maailmaani 
rakentanut.” [Vad kärlek i min värld 
har byggt, det river jag ej ned.]

Constance Ullner teki niin ikään 
suuren työn Suomessa järjestettyjen 
yleisten eläinsuojelukokousten eteen. 
Ensimmäinen näistä järjestettiin kesä-
kuussa 1899 Helsingissä  aiheenaan 
miten parhaiten edistää ja tehdä eläin-
suojeluajatuksesta hedelmällistä maas-
samme. 

Kansainvälisten areenoiden 
parrasvaloissa
Constance luennoi myös Suomen rajo-

jen ulkopuolella niin kouluissa kuin 
yhdistyksissäkin ja osallistui lukuisiin 
ulkomailla järjestettäviin kongressei-
hin ja eläinsuojelukokouksiin. Vuonna 
1901 hänet nimitettiin Helsingin eläin-
suojeluyhdistyksen varapuheenjohta-
jaksi. Vuonna 1909 Constance teki 
aloitteen eläinten päivästä, jota juhlit-
tiinkin ensimmäistä kertaa jo samana 
vuonna 17. lokakuuta. 

Luennointipyyntöjä saapui myös 
Euroopan ulkopuolelta. Vuonna 1913 
Constance sai kutsun kansainväliseen 
eläinsuojelukonferenssiin Washing-
toniin, mutta matka ei olosuhtei-
den vuoksi toteutunut. Vuonna 1914 
hän osallistui kuitenkin eläinsuoje-
luyhdistyksen edustajana Roomassa 
järjestettyyn kansainväliseen naisten 
konferenssiin. Siellä hän nosti esiin lin-
tujen suojelun kansainvälistä huomiota 
saaneella luennollaan “Ayez pitié des 
oiseaux”, Säälikää lintuja.  

Helsingin eläinsuojeluyhdistyk-
sen puheenjohtajaksi
Ensimmäinen maailmansota tuli mat-
kustamisen esteeksi, jolloin Constance 
jatkoi eläinsuojelutyötä Suomessa. 
Vuonna 1916 Constance nimitet-
tiin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen 
puheenjohtajaksi ja 1922 hänet palkit-
tiin  Suomen Valkoisen Ruusun kun-
niamerkillä työstä isänmaan hyväksi. 

Constance Ullner kuoli tammi-
kuussa 1926 sairauden poisviemänä. 
Hän hoiti eläinsuojelutehtäviään aina 
viimeisiin hetkiinsä asti. Hänen pois-
menonsa huomioitiin useissa lehdissä 
ja suruviestejä saapui myös ulkomailta, 
niin Euroopasta kuin Yhdysvalloista-
kin. Ullnerin poismeno oli menetys, 
mutta hänen aatteensa “Oikeudenmu-
kaisuutta kaikille” elää edelleen nyky-
päivän eläinsuojelutyössä. 

Lähteet:
Brander, Siri & Krogius, Andrée. Boken om Constance Ull-
ner. Tilgmänns tryckeri, Helsinki 1935. 
Pohls, Maritta. Constance Ullner. Biografiasampo. 
http://biografiasampo.fi/henkilo/p1174?tab=sks
Pieni Tietosanakirja / IV. San Remo - Öölanti / 983-984 
(1925-1928) http://runeberg.org/pieni/4/0540.html

Constance luennoi eläinten oikeuksista 
ympäri Eurooppa.

Nuoren Constancen mielestä terveet ja 
onnekkaat eivät huolenpitoa kaivanneet.

www.lemmikkipaivat.fi
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HESY 145 vuotta 
eläinten etujärjestönä 
 

Aikamatka yhdistyksemme 
historian alkutaipaleelta 
nykyhetkeen on pitkä 
paitsi vuosissa myös siinä, 
miten ihminen on kohdel-

lut eläimiä. HESYn historia on eläin-
suojelun historiaa. HESYä voi hyvällä 
syyllä kutsua eläinten etujärjestöksi, 
sillä yhdistys on jo vuosien ajan puo-
lustanut ja suojellut eläimiä ja ajanut 
niiden oikeuksia kulloistenkin resurs-
siensa mukaan.

HESYn eläinsuojelutyöhön on tar-
vittu rohkeita ja viisaita ihmisiä, joilla 
on sydän paikallaan. Ilman intohimoa 
ja vahvaa osaamista moni eläin olisi 
jäänyt vaille apua ja moni edistysaskel 
ottamatta. Valtaosa eläinsuojelutyöstä 
on perustunut vapaaehtoisuuteen. 

Olen hyvilläni siitä, että olen itsekin 
voinut käyttää elämästäni liki 45 vuotta 
eläinten hyväksi. Ihailtavan moni 
on vuosikymmenten mittaan anta-
nut aikaansa ja osaamistaan eläinten 
hyväksi ja avannut kotinsa ovet kodit-
tomien eläinten turvapaikaksi. Testa-
menttien ja lahjoitusten saaminen on 
vakiinnuttanut yhdistyksen taloutta 
niin, että yhdistyksen puheenjohtajan 
ei ole enää vuosikausiin tarvinnut mak-
saa laskuja omasta kukkarostaan.

Kaikkina vuosikymmeninä on pys-
tytty mittaviin saavutuksiin. Oheinen 
aikajana kuvaa muutamia merkkipaa-
luja HESYn taipaleelta. Syksyllä jul-
kaistaan HESYn 145-vuotishistoriikki. 
Satasivuinen opus johdattaa HESYn 
mielenkiintoiseen historiaan. 

Teksti I Hannele Luukkainen   
Kuvat I Marika Stillman

Eläinsuojelutyötä tehdään sydämellä.
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Ennen kaikki oli paremmin – 
vai oliko?
Ennen huolta aiheuttivat kaltoin koh-
dellut ja loppuunajetut työhevoset – 
nyt ravihevosten kohtelu.

Ennen lehmiä, sikoja, lampaita ja 
kanoja kutsuttiin kotieläimiksi – nyt 
tuotantoeläimiksi.

Ennen maatilojen eläimiä hoidet-
tiin hyvin, koska eläimillä oli arvoa. Jos 
hoitoa laiminlöi, eläimet sairastuivat ja 
siitä koitui iso taloudellinen menetys. 
Nyt eläimiä kasvatetaan tehokasvatus-
menetelmin eli niistä pitää saada mak-
simituotto minimipanoksin. 

Ennen lehmät pääsivät kesällä lai-
tumelle – nyt ne on sidottu parsiinsa 
ympäri vuoden.

Ennen siat saivat porsia isoissa kar-
sinoissa – nyt sikaloiden porsitushä-
keissä, joissa emakko ei mahdu edes 
kääntymään.

Ennen kanat saivat kuopsutella 
pihamailla ja istua orsilla – nyt ne on 
sullottu häkkikanaloihin, joissa on tilaa 
vain alle A4 -paperiarkin verran. 

Ennen ei ollut broilereita – nyt 
niitä kasvatetaan jättikokoisissa hal-
leissa, joissa on 25 eläintä neliömetrillä.

Ennen ei ollut maatalouden tukiai-
sia. Nyt tuottajille maksetaan siitäkin, 
että he suostuvat kohtelemaan eläi-
miään minimisäädöksiä paremmin.

Ennen riitti, että pidettiin lehmiä, 
sikoja, lampaita ja kanoja – nyt ruuan-
tuotantoon on valjastettu kaikki mah-
dolliset eläinlajit kuten kanit, strutsit ja 
villisiat.

Ennen eri viranomaiset valvoivat 
eläinten hyvinvointia ja elintarvikkei-
den turvallisuutta – nyt valvontaa hoi-
taa ainoastaan Ruokavirasto – ikään 
kuin eläimen elämän tarkoitus olisi 
päätyä ruoaksi ihmisen lautaselle.

Ennen turkikset metsästettiin – 
nyt ne kasvatetaan eläinten keskityslei-
reillä, turkistarhoilla.

Ennen turkistarhat olivat suuria 
maapohjaisia tarhoja – nyt häkkirivis-
töjä, joissa esim. kettua saa pitää 0,8 m² 
kokoisessa verkkopohjaisessa häkissä. 

Ennen maaseudun koirat olivat 
kytkettynä koppiinsa tai ladon seinään 
lyhyellä kettingillä – nyt koirat on 
”hylätty” pihan perälle tarhoihin.

Ennen koirat olivat terveitä – nyt 
monet rodut on ylijalostettu niin, että 
elintoiminnot kuten hengittäminen tai 

kävely on vaikeaa.
Ennen ei-toivotut kissapesueet pis-

tettiin säkkiin ja upotettiin järveen. 
Sitten tämä kiellettiin laissa, mutta 
käytäntö jatkuu edelleen. 

Ennen kissoja jätettiin heitteille 
surutta – nyt tehdään ihan samoin. 
Suomessa kuolee noin 20 000 kissaa 
joka vuosi kylmään ja nälkään ihmisen 
välinpitämättömyyden takia.

Ennen kissa oli lainsuojaton koti-
pihansa ulkopuolella – nyt kissaa tur-
vaavat kolme lakia: 1. Metsästyslain 
(v. 1993) mukaan kotikissalla on lain 
suoja koko maassa. Vain villiintyneen 
kissan saa lopettaa, mutta on varmis-
tuttava, että kyseessä on todella villiin-
tynyt kissa. Lisäksi kissan heitteillejättö 
on rikos. 2. Eläinsuojelulain (v.1996) 
mukaan eläintä on hoidettava hyvin. 
Lisäksi se määrää sallitut lopetustavat. 
3. Järjestyslaki (v. 2003) sallii kissan 
pitämisen vapaana muutamaa rajattua 
poikkeusta kuten lasten leikkikenttiä ja 
torialueita lukuun ottamatta.

Ennen löytöeläimistä huolehti-
vat vain eläinrakkaat – nyt kunnilla 
on velvollisuus ottaa talteen löytö-
eläimet ja pitää niitä hoidossa 15 vrk. 

Suomessa säädettiin 
ensimmäinen eläin-
suojelulaki ”Keisa-
rillisen Majesteetin 
Armollinen Asetus 

eläinten tahalla-rääk-
käämisestä”

1980-luvun 
puolivälissä

HESY liittyi Pohjois-
maisen eläinsuojelu-
neuvoston jäseneksi 
ja Maailman eläin-

suojeluliitto WSPA:n 
jäseneksi.

Zacharias Topelius 
perusti Helsinkiin 
Kevätyhdistyksen 

pikkulintujen 
suojelemiseksi. 

25.11.1874 Helsingin 
Ylioppilastalolla pidettiin 
eläinsuojeluyhdistyksen 

(HESY) perustamiskokous 
Zacharias Topeliuksen

 johdolla.

Vuonna 1947 eläin-
ten hautausmaa siir-
tyi Keskuspuistoon 
Haagaan, jossa se 

edelleenkin sijaitsee.  

1950-luvulla Helsinki 
kasvoi ja hevoset 

väistyivät lemmikki-
eläinten tieltä. Sotien 
jälkeen isännättömät 
koirat alkoivat työllis-

tää HESYä.  

Eläinsuojelulaki kielsi 
koirien korvien silpo-
misen (typistämisen).

Eläinsuojelua jo vuodesta 1874

Turkuun 
perustettiin 

Suomen ensimmäi-
nen varsinainen 

eläinsuojeluyhdistys. 

1864  19801892 1871  1927  1950

1870  1909 1874  1947 1971

Helsinkiin 
perustettiin Zacha-

rias Topeliuksen 
aloitteesta Eläinten 
Ystävät -yhdistys.

Suomessa vietettiin 
ensimmäisen kerran 
maailman eläinten 

päivää (4.10.)
HESYn pitkäaikaisen 

vaikuttajan Cons-
tance Ullnerin aloit-

teesta. 

HESY perusti 
Suomen ensim-
mäisen eläinten 
hautausmaan 
Ruskeasuolle.  
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HESY:n vuokraama 
Vuosaaren Käärme-
niemestä vanha talo 
kunnostettiin löytö-

eläintaloksi. Yhdistys 
täytti 115 vuotta.

1993 Metsästyslaissa 
säädettiin kotikis-

salle lain suoja koko 
maassa.

HESY perusti 
Itä-Pakilaan

 eläinsuojelukeskuksen. 

Tuli voimaan uusi eläin-
suojelulaki, joka kielsi 
mm. koirien häntien 

typistämisen.

Uusi järjestyslaki, 
joka sallii kissan 

pitämisen 
vapaana koko 

Suomessa.  

Korkeasaareen 
perustettiin louk-

kaantuneiden 
luonnonvaraisten 
eläinten hoitola. 

HESY hankki Pitäjän-
mäestä kiinteistön 
uutta eläinsuojelu-

keskusta varten.

HESYn alkuunpanema Rajat 
räiskeelle -kansalaisaloite 

etenee eduskuntaan syksyllä 
2019.

25.11.2019
HESY 145 vuotta! 

Euroopan neuvoston 
lemmikkieläinsopimus 
alkoi edellyttää jäsen-

valtioiltaan lemmikkien 
inhimillisempää kohtelua 

ja parempaa suojelua. 

1996

1992 

2006  2019 1989 1993

2003 1994  2018 2019

Tämä velvoite pitäisi saada koske-
maan myös sellaisia lemmikkieläimiä, 
joiden omistajat eivät pysty itse eläi-
mistään huolehtimaan. Löytöeläinta-
lot pitäisi velvoittaa leikkauttamaan ja 
rokotuttamaan sekä tunnistusmerkit-
semään niihin päätyvät eläimet, eikä 
sallia eläinten sijoittamista eteenpäin 
ilman perusteellista hoitoa tai lopettaa 
niitä ilman painavia perusteita. Jokai-
sen eläimen elämä on ainutkertainen.

Ennen kissan- ja koiranpentuja 
syntyi vahingossa, kun eläimiä ei ste-
riloitu – nyt myös Suomessa toimii 
lukuisia pentutehtaita, joissa sisäsiittoi-
sia ja sairaita koiria teetetään kuin tuo-
tantolinjalla.

Ennen villieläimiä sai käyttää sir-
kuksissa – nyt villieläinten käyttö 
viihteessä on kielletty tai rajattu. 
Nykyään valistuneet ihmiset ymmär-
tävät onneksi karttaa sellaisia sirkuk-
sia, joissa käytetään villieläimiä yleisön 
viihdyttämiseen. 

On ilahduttavaa huomata, että 
aivan viime vuosina eläinsuojeluken-
tälle on tullut paljon uusia toimijoita 
mm. kymmeniä rescue-yhdistyksiä. 
Jokaisen eläimen elämä on samanar-

voinen riippumatta siitä missä maassa 
se on syntynyt. Upeaa on myös eläinoi-
keusjuristien järjestäytyminen omaksi 
yhdistyksekseen Suomen Eläinoikeus-
juristit ry:ksi: www.elaintenvuoro.fi

HESY on toiminut moottorina 
monissa edellä luetelluissa edistysaske-
leissa ja saavutuksissa.

Itse toivon, että HESY löytää jat-

kossakin riveihinsä henkilöitä, joita 
ohjaa intohimo auttaa eläimiä ja, joille 
eläinsuojelutyö perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Jos nämä kaksi johtotähteä 
sammuvat, edessä on eläinsuojeluaat-
teen kuihtuminen, toiminnan laitostu-
minen ja jäsenten passivoituminen. 

Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa 
HESYn toimintaa.
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HESY on käynnistänyt remonttipro-
jektin, jonka tavoitteena on työstää 
yhdistyksen toiminnalle uudet, yhtei-
set puitteet.

- Itä-Pakilan talo ei enää täytä tule-
vaisuuden vaatimuksia eläintilojen 
osalta. Lisäksi halusimme saada kaikki 
HESYn toiminnot saman katon alle, 
tiivistää HESYn puheenjohtaja Han-
nele Luukkainen. 

 
Suunnittelua ja valmistelua
Remonttiprojektin kohteena on enti-
nen toimisto- ja varastorakennus, joka 
tullaan remontoimaan HESYn käyt-
töön sopivaksi. Rakennus sijaitsee rau-
hallisella pienteollisuusalueella pienen 
metsikön vieressä. Projektin pääsuun-
nittelijana toimii Marcus Ahlman ark-
kitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy:stä.

- HESYn toiminnassa eläimet ja 
niiden hyvinvointi ovat keskiössä, 
joten niin on luonnollisesti ollut myös-

Kohti uutta 
Eläinsuojelukeskusta

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen Eläinsuojelukeskus Itä-Pakilassa on toiminut yhdistyksen sydämenä 1990-luvun 
puolivälistä lähtien. Toimipiste on kuitenkin saavuttanut tiensä pään ja sen tilalle on aika rakentaa jotain uutta.
 

kin suunnitteluprosessissa. Akustiikka, 
ilmanvaihto, pintamateriaalit ja valais-
tus on kaikki tehty niin, että on ensin 
selvitetty käyttöön tulevan tilan toi-
minnan vaatimukset ja eläinten tar-
peet. Koiratiloissa esimerkiksi lisätään 
lattialämmitystä ulkoseinien vieressä 
olevissa tiloissa, jotta lattiaa pitkin ei 
tulisi kylmyyttä, kertoo Ahlman. 

Ahlman työskentelee läheisesti 
HESYn henkilökunnan kanssa, jotta 
suunnittelussa löydettäisiin yhdistyk-
sen toiminnan kannalta kaikista toimi-
vimmat ratkaisut. Rajoitteita työssä ei 
juurikaan ole, vaikka urakan kohteena 
oleva rakennus asettaakin tietyt raamit 
sille, mitä sen puitteissa voidaan tehdä.

- Tavoitteena on suunnitella toi-
miva ja turvallinen ympäristö, jossa 
sekä eläimillä että ihmisillä on hyvä 
olla, Myöskin muunneltavuus on 
pyritty huomioimaan mahdollisim-
man hyvin. Tiettyjä selkeitä rajauk-

sia eläinsuojelukeskus toiminta tietysti 
vaatii, mutta myöskin tulevat tarpeet 
on pyritty huomioimaan suunnitte-
lussa, hän sanoo. 

Projektia varten on käynnissä 
varainkeruukampanja, joka alkoi 
vauhdikkaasti vuoden 2019 keväällä. 
HESY on ollut kampanjan merkeissä 
esillä sosiaalisessa mediassa ja Hannele 
Luukkainen on työskennellyt ahkerasti 
hankkiessaan projektille sponsoreita eri 
yrityksistä.

- Projekti on suuri ja varainke-
ruu jatkuu vuoden 2020 loppuun 
asti. Vielä olisi hankittava varoja ja 
rakennettava muun muassa kisso-
jen ja kanien ulkoilutarhat seuraavalle 
kesälle, sanoo HESYn toiminnanjoh-
taja Pirjo Onza. 

Tilaa ja toimintaa
 Uuteen rakennukseen on suunniteltu 
tilat noin 200 kissalle, parillekymme-

Teksti I Päivi Hagman
Kuvat I Työkalutuonti Oy

Uusiin tiloihin tulee eläimille 
omat ulkoilualueet.
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nelle kanille, 17 koiralle sekä eksoot-
tisille eläimille. Tämän lisäksi koirat, 
kissat ja kanit saavat kaikki omat ulkoi-
lualueensa, koirat tarhojen muodossa ja 
kissat ja kanit talon terassille. Eläimille 
pyritään myös järjestämään monipuo-
lisia hyvinvointia tukevia palveluja.

- Tavoitteena on saada HESYn 
tiloihin yksityinen eläinlääkäriasema. 
Näkisin tiloissa myös muita eläinala-
nyrittäjiä vuokralla, esimerkiksi koi-
rahierojan tai eläinfysioterapeutin. 
Uuden talon myötä myös yhdistyksen 
eläintenhoidon prosesseja kehitetään 
ja laatua parannetaan niin eläinten-
hoidon kuin asiakaspalvelun kannalta, 
sanoo Onza. 

  Myös ihmisille tullaan järjestä-
mään lisää toimintaa uudessa keskuk-
sessa.

 - Uskoisin, että eniten tullaan jär-
jestämään erilaisia luentoja ja semi-
naareja eläinten hyvinvointiin liittyen, 
Luukkainen sanoo mahdollisesta valis-
tus- ja opetustoiminnasta, jolle uusi 
eläinsuojelukeskus tarjoaa tilat. 

- Talo antaa puitteet todella monen-
laisiin aktiviteetteihin. “Areena”-tilassa 
voidaan esimerkiksi järjestää koirien 
kouluttamista, myyjäisiä tai yhdistyk-
sen vuosikokous, kertoo Luukkainen.

 
Maalia kohti 
Projektin parissa työskentelee runsaasti 
ihmisiä. HESYltä itseltään projektiin 
on osallistunut sekä hallituksen edus-
tajia että eläinten parissa työskenteleviä 
ammattilaisia, ja pro bono -perustei-
sesti toimivia ulkopuolisia tekijöitä on 

paljon. Myös monet yritykset ovat läh-
teneet tukemaan projektia esimerkiksi 
remonttimateriaalien hankinnassa.

- Useat yritykset ovat lähteneet 
projektiin mukaan lahjoituksin ja 
suurin alennuksin. Lisäksi varainhan-
kintakampanjaan liittyy HESYn vuo-
den 2020 kalenteri, johon olemme 
saaneet mukaan 13 tunnettua ammat-
tivalokuvaajaa, Onza kertoo.

Projekti on otettu hyvin vas-
taan sekä HESYn henkilökunnan että 
yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

-  Myös hyviä kehitysideoita on 
saatu niin henkilökunnalta kuin pro-
jektissa mukana olevilta ulkopuolisilta 
tahoilta. Tilathan on nyt suunniteltu 
kustannustehokkaasti juuri HESYn 
käyttöä ajatellen ja odotukset ovat 
meillä kaikilla sen mukaiset, Onza 
sanoo. 

  Marcus Ahlman kuului niihin, 
jotka lähtivät tukemaan projektia pro 
bono -periaatteella.

-  Toimistomme pitkäaikainen 
yhteistyökumppani tiedusteli meiltä 
kiinnostusta olla mukana auttamassa 
ja tukemassa HESYä heidän uudessa 
hankkeessaan ja ajatus kuulosti heti 
hyvältä, Ahlman sanoo. 

- On aina kiinnostavaa lähteä 
mukaan suunnittelemaan jotain tavan-
omaisesta poikkeavaa ja eläinten näkö-
kulman mukaan tuominen vaikutti 
mielenkiitoiselta haasteelta. Ja tietysti, 
kun itsekin on koiran omistaja, niin 
harvemmin tulee vastaan näin hyvää 
mahdollisuutta tukea hyvää tarkoitusta 
omalla osaamisella, kertoo Ahlman.  

Uudessa eläinsuojelukeskuksessa voidaan hoitaa kaksinkertainen 
määrä eläimiä nykytilanteeseen verrattuna.
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Riuskaotteinen liskomies on 
myös kissojen luottokaveri
Jarmo Klemola aloitti ahkeroinnin 
HESYn vapaaehtoisena eläintenhoi-
tajana tammikuussa 2018. Hän oli 
hieman aiemmin jäänyt ansaitulle 
eläkkeelle kiinteistöalan teknisistä teh-
tävistä. Tällä hetkellä Jarmon pääasi-
allinen tehtävä HESYn riveissä on 
kissojen hoito, mutta muidenkin eläin-
ten parissa hän on puuhaillut.

- Olen tähän mennessä päässyt kis-
sojen lisäksi hoitamaan ainakin pupuja, 
lintuja, chinchilloja ja rottia, muistelee 
Jarmo.

HESY saa tänä syksynä uudet toi-
mitilat ja niiden myötä eläinsuoje-
lukeskuksen tilat kasvavat. Uusiin 
tiloihin pystytään ottamaan hoidet-
taviksi silloin myös esimerkiksi mate-
lijoita, joista Jarmolla on erityisen 
kattavasti kokemusta.

- Tällä hetkellä minulla on koto-
nani neljä liskoa: kameleontti, gekkoja 

HESYn vapaaehtoisista 
on moneksi
Helsingin eläinsuojeluyhdistys toimii pääosin lahjoitusvaroin. Siksi vapaaehtoiset ovat korvaamattoman tärkeä osa 
HESYn toimintaa. Monelle eläintensuojelun vapaaehtoistyöstä tulee varmasti ensimmäiseksi mieleen eläinten hoita-
minen, mutta niin tärkeä osa kuin onkin, se ei suinkaan ole ainoa tapa olla yhdistyksen toiminnassa mukana. Tässä 
jutussa tavataan neljä erityisen ahkeraa ja viime keväänä myös vapaaehtoistyöstään palkittua eläinten ystävää.

Jarmo on HESYn 
luottovapaaehtoinen 
eläinten hoidossa. 

ja iguaani. Liskoharrastus on kulkenut 
mukanani jo vuosia ja totta kai olisi 
mukava päästä niitä hoitamaan myös 
HESYn riveissä. Vapaaehtoisena teen 
kuitenkin ensisijaisesti niitä tehtäviä, 
joissa suurin tarve kullakin hetkellä on. 
Ja yleensä se on näiden kissojen ruo-
kintaa ja tilojen siivousta, Jarmo ker-
too.

HESYllä tiedetään, että Jarmoon 
voi aina luottaa, kun hätä on suurin. 
Vapaaehtoisten työpanosta kaivataan 
eniten viikonloppuisin ja juhlapyhinä 
sekä yllättävien sairastumisien sattuessa 
vakituisten eläintenhoitajien kohdalle.

Vapaaehtoisilta toivotaan tietysti 
sitoutumista, mutta ketään ei toisaalta 
voida pakottaa mihinkään. Jarmo ker-
too tavanneensa useita kertakävijöitä 
eläinsuojelukeskuksen tiloissa.

- Monille tulee yllätyksenä se, mil-
laista eläinten hoitaminen oikeasti on. 
Suurin aika menee eläintilojen siivouk-
sessa ja siinä hommassa voi joskus tulla 

Teksti ja kuvat I Kata Laurikainen

Ethän tue uhanalaisten eläinten keräilyä luonnosta!

Itäisessä Tansaniassa, Uluguru-vuorten alarinteiden metsissä näkyy kaadettuja 
kairapalmuja. Palmuja kaadetaan, sillä niiden lehtiruusukkeissa elää pieniä, 
hehkuvan sinisiä ja vihreitä turkoosipikkugekkoja. Pieniä, kauniita liskoja 
pyydystetään, koska niille on kysyntää Euroopan lemmikkimarkkinoilla. 
Niitä kerättiin 2000-luvun alussa viidessä vuodessa luonnosta noin 40 000, 15 % 
tuolloisesta kannasta. Tätä lajia elää enää alle kahdeksan neliökilometrin 
alueella.

Äärimmäisen uhanalainen turkoosipikkugekko on esimerkki lajista, jonka 
uhanalaisuuden tärkein syy on laiton eläinkauppa. Kun harkitset lemmikin 
hankkimista, selvitä aina lajin ja yksilön tausta. 
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HESYn vapaaehtoisista 
on moneksi

hyvin tärkeänä, Jarmo korostaa.

Anne auttaa taidolla taittaen
Aurinkoinen Anne Haapanen on graa-
fisen alan ammattilainen, jonka vapaa-
ehtoistyön tuloksena saamme käsiimme 
taidokkaasti taitetun HESY-lehden 
kahdesti vuodessa. Annen tie vapaa-
ehtoiseksi hesyläiseksi lähti liikkeelle 
aikuisopintojen ja ammatinvaihdon 
tiimellyksessä kolmisen vuotta sitten.

Maantieteiden kandidaatti alkoi 
ymmärtää, että ei haluakaan istua tut-
kijakammiossaan loppuelämäänsä ja 
päätti opiskella graafiseksi suunnitteli-
jaksi. Aikuisopinnoissa hän sai vinkin 
opiskelukaveriltaan siitä, että HESYllä 
tarvitaan lehdentaittajan osaamista. 
Kyseinen opiskelukaveri oli taittanut 
HESY-lehteä vapaaehtoisena jo jonkin 
aikaa, mutta tiesi, että ei ehtisi sitä enää 
tekemään ja oli päättänyt hankkia itse 
itselleen seuraajan. Anne innostui ja on 
edelleen tekemässä samaista työtä koko 
sydämellään.

- Olen aina ollut eläinrakas ja 
minusta tuntuu hyvältä, että voin olla 
mukana eläinsuojelutyössä tällä tavalla 

kiirekin. Raskaiden hiekkasäkkien nos-
telu, hankalat työasennot ja arkojen ja 
sairaidenkin eläinten hoitoon liittyvät 
tarkat toimintatavat ovat joillekin aut-
tamishaluisille liikaa, Jarmo toteaa.

Eläintenhoidon vaativuutta ei silti 
tarvitse etukäteen pelästyä, sillä jokai-
sen vapaaehtoisen opastaa sopiviin töi-
hin eläintenhoidon ammattilainen 
eikä ketään vapaaehtoista jätetä oman 
onnensa nojaan perehdytyksenkään 
jälkeen. Eläinten lääkinnällisestä puo-
lesta vastaavat myös vain ammattilai-
set. Vapaaehtoisten eläintenhoitajien 
töihin kuuluvat siis eläintilojen siivous 
ja eläinten ruokinta.

Ruokinnassa täytyy oppia tar-
kaksi, mutta keittiöstä löytyvät yksi-
tyiskohtaiset ohjeet jokaisen yksittäisen 
eläimen ruokinnalle. Hygieniasta huo-
lehtiminen on eläintiloissa myös 
todella tärkeää.

- Osa hoidettavista eläimistä on sai-
raita ja erilaiset loiset ja taudit tarttuvat 
eläimestä toiseen helposti. Siksi terveet 
yksilöt pidetään esimerkiksi eri huo-
neissa kuin sairaat, hoidetaan ennalta 
sovitussa järjestyksessä ja jokaiselle eläi-
melle tarjotaan ateriat aina omista, 
desinfioiduista kupeistaan. Käytämme 
myös käsidesiä, kertakäyttöisiä hans-
koja ja tarvittaessa kenkäsuojiakin, sel-
vittää Jarmo Klemola.

Jarmo kannustaa niitä eläinten 
ystäviä, jotka eivät jaksaisi ehkä sitou-
tua kaikkiin eläintenhoitoon liittyviin 
tehtäviin, hakeutumaan vapaaehtoi-
siksi ”ihmisystäviksi” kissoille. Monet 
HESYn tiloissa hoidettavista kissoista 
ovat arkoja ja tarvitsevat ihmiskaverin 
apua ns. sosiaalistamisessa.

- Esimerkiksi opiskelija voi tulla 
tänne istumaan kissan koppiin vaikka 
tenttiä varten lukien. Siinä ehkä kissaa 
silitellessä välillä saattaa rauhoittua itse-
kin sisäistämään tietoa paremmin. Ja 
kissa oppii ihmisen läheisyyteen. Pidän 
myös ”ihmisystävän” vapaaehtoistyötä 

– omaa ammattiosaamistani hyödyn-
täen. HESY-lehden taittaminen ottaa 
tietysti aikansa, mutta olen aina saa-
nut materiaalit lehtiin ajoissa ja saa-
nut tehdä vapaaehtoistyöni itselleni 
sopivassa aikataulussa varsinaisen palk-
katyöni ohessa. Ei tämä stressiä ole 
ehtinyt aiheuttamaan, Anne sanoo.

Aikaansaava Anne iloitsee myös 
siitä, että on saanut HESY-lehden tait-
tamisessa käyttää kiitettävän paljon 
omaa luovuuttaan ja näkemyksiään, 
koska lehti ei ole liian tarkkoihin kaa-
voihin kangistunut.

Toimittajan kysymykseen siitä, 
pitäisikö eläintensuojelun olla vähem-
män vapaaehtoisten ja enemmän kun-
nallisen tai valtiollisen tuen piirissä, 
vastaa Anne varovaisen arvioiden.

- Olisihan eläintensuojelu var-
masti varmemmalla pohjalla, jos täy-
sipäiväistäkin työtä voisi taloudellisen 
tuen turvin olla tekemässä enemmän 
ammattilaisia. Mutta en jaksa uskoa, 
että vapaaehtoisetkaan silti kokonaan 
loppuvat koskaan, Anne Haapanen 
miettii.

Anne on eläinrakas ja nauttii 
oman panoksensa antamisesta 
eläinsuojelutyölle.
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”Ei joulukeräystä ilman Pirjoa!” 
kerrotaan HESYn toimistosta.
Työuransa psykologina toiminut Pirjo 
Nummelin on varsin pitkäaikainen 
HESYn vapaaehtoinen. Hän aloitti 
työt joulukeräyksen keräysvahtina jo 
kymmenkunta vuotta sitten.

- Se oli jokunen joulu sitten, kun 
näin HESYn keräystonkan ja mietin, 
että voisihan sitä tuolla toisella puolen 
pataakin päivystää, Pirjo muistelee.

Siitä ajatuksesta lähti vapaaehtois-
taival, jolle ei näy loppua ainakaan 
aivan pian. Pirjo aikoo jatkaa eläinten 
auttamista kerääjänä juuri niin kauan 
kuin jalat kantavat.

- Vapaaehtoistyöstä saa niin paljon! 
Ihmisten kanssa tulee juteltua kerä-
ystonkalla kaikenlaista. Jotkut jaka-
vat kanssani kyynelsilmin tarinan 
oman lemmikkinsä viimeisistä het-
kistä. Joku saattaa toisaalta tulla ensin 
haukkumaan kaikki poliitikoista maa-
hanmuuttajiin, mutta tiputtaakin sit-
ten yllättäen tonkkaan viisikymppisen 
eläinten avuksi. Olen kerääjänä aika 
usein saanut olla tavallaan myös psy-
kologin ominaisuudessa läsnä, Pirjo 
muistelee.

Joulun odotus alkaa Pirjolle samana 
hetkenä kuin HESYn keräys. Ja tuleva-
nakin jouluna hän päivystää päivittäin 
tonkan vierellä.

- Välillä olen jo joutunut kanta-
maan retkituolin mukaani, kun jalat 
tuppaavat kipeytymään, mutta väliin 
en jätä keräämistä tulevassakaan joulu-
kuussa, Pirjo vakuuttaa.

Pirjo menetti oman rakkaan 15,5 
-vuotiaan kissansa jokin aika sitten. 
Vaikka suru lemmikin poisnukkumi-
sesta onkin ollut syvä, halusi Pirjo tar-
jota kodin toiselle naukujalle. Sen hän 
haki vastikään uuteen kotiinsa HESYn 
eläinsuojasta.

- Monet HESYn kissoista ovat 
hyvin arkoja ja on varmasti hyväksi, jos 
eläinsuojasta kissan hakiessaan omaa jo 
jonkin verran kokemusta kissan hoi-
dosta. Tämä juuri kotiin tuotu kaveri 
on ollut myös enimmäkseen piiloutu-
neena vielä, mutta annamme sille aikaa 
tottua uusiin asioihin ja rauhan rau-
hoittua omaan tahtiinsa, Pirjo selittää.

Ahkera joulukerääjä toivoo, että 
tonkkakeräys saisi jatkua perinteisessä 
mallissaan vielä pitkään, vaikka ker-
tookin, että yhä useammat haluavat 
nykyään antaa joululahjansa eläimille 
nopeasti ja helposti netissä. HESYn 
perinteinen joulukeräys alkaa jälleen 
joulukuussa.

Aira leipoo ja pyörittää kahvi-
puffettia
Aira Väärtinen on toiminut HESYn 
vapaaehtoisena kolmisen vuotta. Kam-
paajan ammatista eläkkeelle jäänyt Aira 
sai pyynnön lähteä mukaan HESYn 
toimintaan naapuriltaan. Aira ei ollut 
sitä ennen tiennytkään, että voisi olla 
auttamassa eläimiä tehden sitä, mistä 
eniten muutenkin tykkää eli leipo-
malla.

Eläinrakkaalla Airalla on aina ollut 
itselläänkin kissoja tai koiria lemmik-
keinä, eikä hän siis joutunut miet-
timään HESYn vapaaehtoiseksi 
ilmoittautumista hetkeä pidempään.

- Auttamisesta tulee hyvä mieli! 
Haluan myös olla tekemässä jotain 
konkreettista eläinten hyväksi ja par-
haiten se onnistuu tällä tavalla paikal-
lisella tasolla, Aira kertoo.

Aira paitsi leipoo HESYn tapahtu-
mia varten myös pyörittää niissä itse 
kahvipuffettia, jonka tuotto menee 
luonnollisesti eläinten hyväksi. Toi-
minta sitoo Airaa vähintään neljästi 
vuodessa ja leivonnaiset hän pyöräyt-
tää aina tuoreina ja lämpimäisinä puf-

fettiin. Leipomukset vaihtelevat sen 
mukaan, mikä Airaa itseään sillä het-
kellä kiehtoo.

- Tämän hetken suosikkejani ovat 
koreat juustokakut. Nautin suuresti 
visuaalisesta esillelaitosta ja kauniista 
koristelusta, Aira kuvailee.

Parasta vapaaehtoistyössään Aira 
kertoo olevat iloiset ihmiset ja kaikkien 
auttamishalu. Mutta hänkin perään-
kuuluttaa lisäystä HESYn kaltaisten 
toimijoiden julkiseen taloudelliseen 
tukeen.

- Kunnan ja valtion tuki on nauret-
tavan vähäistä, kun katsoo kokonais-
tarvetta ja -kuluja, Aira tuhahtaa.

Monet HESYn vapaaehtoiset ovat 
aktiivisia vapaaehtoisia myös muualla. 
Jarmo hyödyntää kiinteistöalan osaa-
mistaan Lammassaaressa. Sosiaalinen 
Anne on mukana myös SPR:n ystävä-
toiminnassa. Pirjo on joulukeräyksen 
ohessa auttanut HESY-lehden posti-
tustalkoissa. Aira on leipomuksineen 
mukana usein myös erilaisissa koirata-
pahtumissa. 

Pirjo on auttanut HESYn joulutonkkake-
räyksissä jo vuosikymmenen ajan. 

Aira taikoo kakut HESYn tapahtumiin.
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Vaikka koira ja kissa pitävät edelleen 
kärkisijoja suosituimpien lemmik-
kien listalla, eksoottisten lemmikkien 
kysyntä on jo pitkään ollut kovaa. 
Monen ensimmäinen mielikuva 
eksoottisesta lemmikistä on värikäs 
lintu tai mietteliäs matelija, mutta 
myös eräät perinteisiksi koetut lemmi-
kit, kuten kanit, luetaan eksoottisiksi 
seuraeläimiksi.

Jututimme eläinlääketieteen lisensi-
aatti Pilvi Lassilaa eksoottisten eläinten 
pidosta ja hyvinvoinnista. Eläinlää-
kärin työssään Lassila on perehty-
nyt eksoottisten lemmikkien, etenkin 
kanien, jyrsijöiden, frettien ja kääpi-
ösiilien hoitoon. Hän myös luennoi 
eksoottisista seuraeläimistä ja niiden 

Eksoottiset 
seuralaiset

hoidosta ja on toimittanut Opetus-
hallituksen keväällä 2017 julkaiseman 
oppikirjan “Poskipusseja, suomuja ja 
siipisulkia. Pienten ja eksoottisten seu-
raeläinten hoitotyö” sekä kirjoittanut 
sen nisäkkäitä käsittelevät luvut.

Eksoottiset eläimet veivät nuo-
ren Lassilan mennessään 
Lassilan kiinnostus eksoottisiin eläi-
miin heräsi jo opiskeluaikana, kun 
hän oli yhden kesän töissä eläinlää-
kärin avustajana Yhdysvalloissa klini-
kalla, jossa hoidettiin paljon eksoottisia 
lemmikkejä, ja toisen Korkeasaaressa 
eläintenhoitajana. Suomessa eläinlää-
ketieteen tutkinnossa ei kuitenkaan 

voi erikoistua eksoottisiin eläimiin ja 
perustutkintoon kuuluu varsin vähän 
opetusta muista lemmikeistä kuin koi-
rasta ja kissasta. Tietoa eksoottisten 
eläinten hoidosta puuttui siis paitsi 
monilta omistajilta myös monilta 
eläinlääkäreiltä.

- Ihmisillä oli suuri tarve saada 
apua eksoottisten lemmikkien sai-
rastuessa. Noina aikoina niitä hoita-
via eläinlääkäreitä ei vielä ollut kovin 
montaa.  Valitessani opintojeni loppu-
työn aihetta 90-luvun alussa huoma-
sin, että omistajat tarvitsivat selkeitä 
kirjallisia hoito-ohjeita näistä pikku-
lemmikeistä. Tämähän oli ennen inter-
net-aikaa.  Lopputyöni sisälsi yleisiä 
hoito-ohjeita nisäkkäistä, matelijoista 
ja linnuista. Lisäksi mukana oli eri sai-
rauksiin liittyvää tietoa ja niiden koti-
hoito-ohjeita. 

Valmistuttuaan Lassila on hankki-
nut aktiivisesti lisätietoa ja -koulutusta 
eksoottisen eläinten hoidosta. Hän on 
alusta lähtien ottanut näitä eläimiä vas-

Eksoottisen eläimen hankinta kiinnostaa yhä useampaa eläinrakasta. 
Eläinlääkäri Pilvi Lassila neuvoo, minkälaisia asioita eksoottisten seu-
raeläinten valinnassa ja käsittelyssä tulisi huomioida. Tärkeintä on, että 
eläin pääsee toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään. 

Isot papukaijat sopivat paremmin 
luontoon kuin lemmikeiksi.

Teksti I Mari Aro     Kuvat I Pexels

Kanit voivat tottua hyvin ihmisen käsittelyyn.
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taan potilaina, lukenut kirjallisuutta, 
keskustellut kollegoiden kanssa poti-
lastapauksista ja käynyt ulkomaisissa 
kongresseissa oppimassa lisää. 

Eksoottisen lemmikin valinta – 
tarkkaan harkittu päätös
Lemmikin hankinnan tulee aina olla 
harkittu päätös, ja on tärkeää selvit-
tää, mitä eläimen hyvä ja asiallinen 
hoito vaatii. Etenkin eksoottisia eläi-
miä valitaan toisinaan lemmikiksi vää-
ristä syistä ja hatarin tiedoin. 

- Valitettavasti törmään edel-
leen satunnaisesti työssäni siihen, että 
lemmikki on hankittu jonkinlaiseksi 
statussymboliksi tai se on pelkkää eri-
koisuudentavoittelua, ilman että omis-
tajalla on riittävästi tietoa eläimen 
elinvaatimuksista saatikka taitoa hoitaa 
sitä kunnolla, sanoo Lassila.

Lemmikin valinta vaatii taustatyötä 
ja eläinlajin ominaisuuksien opiskelua.

- Eläimelle – on se sitten nisä-
käs, matelija, sammakkoeläin tai lintu 
– pitää pystyä järjestämään mahdol-
lisimman luonnonmukaiset olot ja 
sellainen elinympäristö, jossa eläin pys-
tyy toteuttamaan lajityypillistä käytös-
tään. Mikäli näitä ei voida varmistaa, ei 
eläintä pidä hankkia, Lassila painottaa.

Kaikkien lemmikkieläinten koh-
dalla on Lassilan mukaan myös otet-
tava huomioon eläimen sosiaalisuus 
ja lajitoverien tarve, päivärytmi (onko 
eläin päivä-, hämärä- vai yöaktiivinen), 
ruokavalio, elinolosuhdevaatimukset 
eli muun muassa lämpötila,  kosteus, 
mahdollinen horrostaminen, sekä odo-
tettavissa oleva elinikä. Esimerkiksi kil-
pikonnat voivat elää vuosikymmeniä, 
joten niihin on pystyttävä sitoutumaan 
paljon pidemmäksi aikaa kuin nisäk-
käisiin. Pienistä nisäkkäistä esimerkiksi 
kani ja marsu tarvitsevat seurakseen 
lajitoverin. 

Lisäksi omistajan tulee tark-
kaan miettiä mitä eläimeltään toi-
voo. Osa ihmisistä haluaa seurallisen 
ja käsiteltävän lemmikin, toiset mie-
luummin seuraavat eläimen touhuja 
terraariossa.  Monet eksoottisista lem-
mikkieläimistä ovat villieläimiä eivätkä 
millään tavoin domestikoituja lajeja, 
vaikka ne voivatkin oppia sietämään 
käsittelyä. 

- Toistuva käsittely voi aiheuttaa 
jatkuvaa stressiä eläimelle, ja tämä puo-
lestaan altistaa sairastumiselle, muis-
tuttaa Lassila. 

- Monet pikkunisäkkäistä, esimer-
kiksi kanit, marsut ja gerbiilit, taas tot-
tuvat hyvin käsittelyyn, kunhan sitä 
harjoitetaan pienestä pitäen. Näillä 
eläimillä käsittelyyn totuttaminen 
vähentää eläimen kokemaa stressiä ja 
tekee niistä mukavampia seuraeläimiä, 
joita on myös helpompi hoitaa.  

Eksoottisen eläimen hankintaa 
suunnittelevan tulee myös varmistaa, 
että lemmikin tausta on tunnettu. Eläin 
tulisi hankkia hyvämaineiselta, asiansa 
osaavalta kasvattajalta tai luotettavasta 
eläinkaupasta.  Eläintä ei tule missään 
nimessä ostaa, mikäli sen alkuperästä ja 
tarvittaessa myös CITES-todistuksen 
aitoudesta ei voi olla varma. Monen 
eksoottisena seuraeläimenä pidettä-
vän eläimen kansainvälinen kauppa 
on luvanvaraista, ja aito CITES-todis-
tus takaa, että myytävää yksilöä ei ole 
pyydystetty luonnosta vaan se on kas-
vatettu tarhassa.

Seuraeläimiksi sopimattomat
Kaikki eläinlajit eivät sovi seuraeläi-
miksi, sillä joidenkin eläinten vaati-
mat elinolot on mahdotonta toteuttaa 
kotioloissa. Esimerkkinä Lassila mai-
nitsee isot papukaijat. 

- En usko, että Suomessa pystytään 
järjestämään näille linnuille kotioloissa 
riittävän hyvää ja oikeanlaista elinym-
päristöä. Olen matkoillani Väli- ja 
Etelä-Amerikassa nähnyt esimerkiksi 
ara-papukaijojen liitävän latvustojen 
tasolla sademetsässä ja ajatellut silloin, 
että niiden on saatava elää vapaana, ei 
vankeudessa. 

Ymmärrystä Lassilalta ei heru 
myöskään myrkyllisten eläinten omis-
tajille. 

- En ymmärrä, miksi ihmiset halua-
vat myrkyllisiä lemmikkejä ja niitä ei 
mielestäni saisi maallikoilla olla. Vali-
tettavasti Suomen lainsäädäntö ei tällä 
hetkellä rajoita niiden pitoa. Tällaisten 
lemmikkien omistajien on hyvä tietää, 
että eläinlääkäri saa työturvallisuuslain 
mukaan kieltäytyä myrkyllisten eläin-
ten hoitamisesta. 

Parempaa hoitoa ja huolenpi-
toa
Samalla kun eksoottisten lemmikki-
eläinten suosio on noussut, on lisään-
tynyt myös tarjolla oleva tieto näistä 
eläimistä sekä niiden sairauksista ja 
hoidosta. 

- Ilokseni olen huomannut, että 
eksoottisten eläinten hoitamisessa on 
menty isoin harppauksin eteenpäin 
viime vuosikymmenten aikana. Meillä 
eläinlääkäreillä on enemmän tietotai-
toa näiden eläinten hoidosta, eläin-
ten arvostus on noussut ja omistajat 
ovat halukkaita hoitamaan eläimiään 
paremmin kuin aiemmin, mukaan 
lukien myös sairauksien hoito. 

Lassila ottaa mieluusti vastaan juuri 
eksoottisia eläimiä vastaanotollaan, 
sillä ne ovat mielenkiintoisia ja moni-
puolisia potilaita ja tuovat vaihtelua 
työhön. Hänen kotiaan hallitsevat silti 
perinteiset lemmikit: kaksi eläinsuoje-
luyhdistyksestä adoptoitua maatiaiskis-
saa, Torsti ja Kössi. 

Eläintä ei tule ostaa mikäli sen alkuperästä 
ei voi olla varma.
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Liikkeessänne on HESYn rahanke-
räyslipas. Kuinka kauan se on ollut 
käytössä ja mistä tuli idea sen hank-
kimiseen? 
Meillä on ollut HESYn rahankeräys-
lipas vuodesta 2012 lähtien. Meille 
murrelaisille eläinten hyvinvoinnin 
edistäminen on aina ollut tärkeä asia. 
Yhteistyö HESYn kanssa on tarjon-
nut meille luonnollisen ja konkreetti-
sen vaihtoehdon eläinten hyvinvoinnin 
tukemiseksi.

Millaista palautetta lippaasta on 
tullut? Tuleeko asiakkailta paljon 
lahjoituksia?
Eläinsuojelutyön tukeminen on saanut 
asiakkailtamme hyvän vastaanoton. 
Saamme lahjoituksia viikoittain.

Millä muilla tavoin Murren Mur-
kina on edistänyt eläinsuojelutyötä? 
Olemme luvanneet asiakkaillemme, 
että välitämme aidosti heidän lem-
mikeistään. Välittäminen näkyy 
ammattitaitoisena ja aktiivisena asia-
kaspalveluna, jossa lemmikkieläimen 
hyvinvoinnin edistäminen on kes-
kiössä. Arjen auttamisen ja valistami-
sen lisäksi teemme yhteistyötä alan eri 
toimijoiden kanssa lahjoittamalla mah-

dollisuuksien mukaan taloudellista 
tukea sekä ruokaa ja tarvikkeita niitä 
tarvitseville. 

Liike panostaa lemmikkien luon-
nonmukaiseen ruokkimiseen. Mikä 
on sellainen asia, jonka jokaisen kis-
san- tai koiranomistajan tulisi tie-
tää lemmikkinsä ruokinnasta?
Koirat ja kissat ovat ruoansulatusfy-
siologialtaan lihansyöjiä, joilla on raa-
teluhampaat. Vaikka koirat ja kissat 
ovatkin nykyään tottuneet syömään 
monenlaista ruokaa aina kuivaruoasta 
kotiruokaan ja märkäruokaan, parhai-
ten sulavaa ja hyödynnettävää ruokaa 
on tuore, raakana annettu ja niukasti 
hiilihydraatteja sisältävä ruoka. Useim-
mat lemmikkienkin elintasosairaudet 
liittyvät liian hiilihydraattipitoiseen 
ruokaan ja huonolaatuisiin raaka-ainei-
siin. Koirien ja kissojen monet vaivat 
vähentyvät tai jopa häviävät kokonaan 
raakaruoalla tai kypsennetyllä tuore-
ruoalla. Hammaskivi häviää ja pahan-
hajuinen hengitys vähenee raakaruoalla 
ja raakojen luiden pureskelulla. Ruo-
kinnassa on hyvä kiinnittää huomiota 
etenkin tuotteiden raaka-aineisiin sekä 
valmistusmaahan, jotta vältytään tur-
hilta säilöntäaineilta sekä heikkolaatui-

silta raaka-aineilta.

Minkälaisia mietteitä teillä on 
eläintensuojelun tilasta Suomessa? 
Mitkä asiat ovat hyvin, entä missä 
olisi parantamisen varaa?
Mielestämme eläinsuojelun tila Suo-
messa on vähintäänkin tyydyttä-
vällä tasolla. On ollut ilo huomata, 
että eläinsuojelutyön edistämiseksi on 
tehty monia konkreettisia toimenpi-
teitä, joista yhtenä esimerkkinä mai-
nittakoon eläinten hyvinvoinnin 
huomioiminen perusopintojen opetus-
suunnitelmassa. Uskomme, että lasten 
ja nuorten valistaminen näin tärkeässä 
asiassa on perusteltua ja vaikuttavuu-
deltaan hyvää. Pidämme myös hyvänä, 
että Suomessa tehdään aktiivista jär-
jestö- ja yhdistystyötä eläinsuojelun 
edistämiseksi. Monista hyvistä toi-
menpiteistä huolimatta tiedämme, että 
eläinsuojelutyössä on vielä paljon teh-
tävää. Yksi ajankohtainen asia on eläin-
ten hyvinvointilain uudistaminen, joka 
jäi valitettavasti kesken edellisen halli-
tuksen toimesta. 

Murren Murkinasta voit lukea lisää 
liikkeen verkkosivuilla: murrenmur-
kina.com

Vuonna 2003 perustettu Murren Murkina on eläin-
tarvikeliikeketju, josta löytyy ravintoa ja tarvikkeita 
niin koirille, kissoille kuin hevosillekin. Ketjun tavoit-
teena on tarjota eläimille mahdollisimman terveel-
listä ja luonnonmukaista ravintoa.  Tuomas Aitolehti 
Pukinmäen liikkeestä kertoo liikkeen toiminnasta ja 
sen vaikutuksesta eläinsuojelutyöhön.

Eläintä ei tule ostaa mikäli sen alkuperästä 
ei voi olla varma.

Murren, Mirrin ja 
muidenkin 
eläinten asialla

Teksti I Silvana Stubin  Kuvat I Murren Murkina

Murren Murkinan henkilökunta välittää 
aidosti asiakkaiden lemmikeistä.
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Kulkurit ry:n 
mukana Romaniassa

Henkilökohtainen kontakti 
tärkeintä
Yhdistyksemme tarkoitus on vähen-
tää kulkukoirien ja -kissojen määrää 
sekä parantaa eläinten oloja ja kohtelua 
kestävän kehityksen keinoin ja eläin-
ten adoptointien avulla. Tärkein tehtä-
vämme yhdistysmatkoilla on päivittää 
adoptio-ohjelmassa olevien koirien tie-
dot: käydä moikkaamassa jokaista ja 
kuulla niiden kuulumiset ja tervey-
dentila. Tunnemme Kulkurien kautta 
kotia etsivät koirat henkilökohtai-
sesti ja näemme omin silmin, kuinka 
ne voivat. On myös tärkeää jutustella 
paikallisten eläinsuojelijoiden kanssa, 
kuunnella heitä ja kannustaa tässä 
tärkeässä työssä.  Eläinsuojelijoiden 
asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää 
etenkin eutanasian hyväksymisen sekä 
järkeviin tarhaolosuhteisiin pyrkimi-
sen kohdalla. Pyrimme parantamaan 
yhteistyökumppaneidemme luona 
olevien eläinten elinolosuhteita myös 
auttamalla konkreettisesti arjen pyörit-
tämisessä. 

Kulkurien aktiivit vierailevat pai-

Vietin syyskuussa 2018 viikon Romaniassa, maassa, jossa on reilut 2 
miljoonaa koditonta koiraa. Viikko näytti minulle Romanian kaksi puolta. 
Eläinsuojeluongelmat ovat valtavia ja näkyviä, korruptio ja köyhyys ovat 
arkipäivää, mutta maassa on myös hyväsydämisyyttä. Palveluamma-
teissa olevat ihmiset ovat iloisia ja ystävällisiä, eläinsuojelijoista puhumat-
takaan. Viikko Romaniassa muistutti jälleen, miten surullisten asioiden 
äärellä paikalliset eläinsuojelijat tekevät työtään. Koiria on loputtomasti eikä 
rahaa ole. Kamppailu eläinten oikeuksien puolesta päivästä toiseen vaatii 
ääretöntä vahvuutta.

Teksti I Marika Stillman, HESYn johtava eläintenhoitaja, jolle eläintensuojelu on elämäntapa  Kuvat I Marika Stillman

Tarhan koirista löytyy upeita luonteita. 

Kivusta tärisevä Remus vääntyneine jalkoineen.
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kallisten eläinsuojelijoiden ylläpi-
tämillä yhteistyötarhoilla kolmen 
kuukauden välein.  Syyskuisella reis-
sullamme vierailimme Carpen, Happy 
Dogs Morenin ja Cosoban tarhoilla. 
Tarhat ovat täynnä kaduilta kiinnio-
tettuja koiria, joilla on mitä surullisim-
pia tarinoita. Vaikka koirien tarhaolot 
eivät ole mitään luksusta, on huojen-
tavaa tietää, että ne ovat turvassa ja 
saavat ruokaa.  Ihmisen seuran kaipuu 
on näillä niin valtava, että sydän sär-
kyy joka kerta, kun joutuu poistumaan 
koiran luota. 

Raskaita hetkiä ja ilon pilkah-
duksia
Viikon aikana ehti kokea niin raskaita 
hetkiä kuin iloisia koirakohtaamisia-
kin.  Reissuviikon ehdottomasti mie-
leenpainuvin kokemus oli, kun Happy 
Dogs  Morenin tarhalla huomasimme 
pienen kivusta tärisevän koiran, jolle 
annoimme nimen Remus. Remus oli 
loukannut etujalkansa hyvin pahoin, ja 
se oli hylätty kipeine jalkoineen met-
sään noin viikkoa aiemmin. Jalka oli 
vääntynyt pahoin ja tulehdus oli sil-
minnähtävän vakava. Kyselimme tar-
han hoitajilta, miksi koira on tuossa 
eikä eläinlääkärissä? Syy oli rahan 
puute. Vaikka jokainen tiesi, että koira 
on hyvin kipeä, rahaa ei valitettavasti 
ollut ja koiria oli hoidettavana lähes 
100. 

Me reissulaiset lyötiin lompakot 
yhteen ja päätettiin, että Remuksen 
on päästävä lääkäriin heti. Sen kivuille 
on tultava loppu. Niinpä kustansimme 
Remukselle röntgenin ja vielä saman 
viikon aikana saimme kuulla, että jalka 
oli amputoitu mm. pahojen hermovau-
rioiden vuoksi ja että Remus voi hyvin. 
Tärkeää oli myös se, että eläinlääkärissä 
se sai  kipulääkkeitä. Remuksen eläin-
lääkärikäynti kustansi röntgeneineen ja 

leikkauksineen noin 120 euroa. Vähän 
suomalaiselle, mutta romanialaiselle 
eläinsuojelijalle se on paljon – Roma-
niassa käteen jäävä keskipalkka on alle 
500 euroa kuussa. 

Toinen pysäyttävä hetki sattui 
Cosoban tarhalla, jossa on noin 350 
koiraa. Kesken päivän portille kopu-
tettiin. Ohikulkija viittoi, että täällä on 
kassi, ottakaa sisään. Portille oli jätetty 
kassi, jonka sisältö pysäytti hetkelli-
sesti koko maailmamme. Kassissa oli 
neljä koiranpentua, iältään noin 3-4 
viikkoisia.  Tällaista meno on Roma-
niassa: koiria hylätään joka päivä paitsi 
koiratarhojen eteen, myös pitkin met-
siä ja peltoja. Koira on arvoton ja sen 
voi hylätä, kun siihen kyllästyy.  Näi-
den pentujen onneksi niistä välitettiin 
sen verran, että ne hylättiin koiratar-
halle eikä esimerkiksi metsän keskelle. 
Näin ne saivat toivoa paremmasta huo-
misesta. 

17 romanialaista loppuelämän 
koteihin
Reissumme viimeisenä päivänä  kans-
samme lensi Suomeen uusin koteihinsa 
17 onnekasta koiraa, joille aukesi mah-
dollisuus kotikoiran elämään. Heistä 
jokainen oli sen ansainnut.  Eläinten 
adoptiot eivät ratkaise kulkukoira- tai 
kissaongelmaa, mutta ne ovat tärkeä 
osa Kulkurien toimintaa. Sen lisäksi, 
että ne antavat eläinyksilöille mahdol-
lisuuden parempaan elämään, ne  luo-
vat siteitä ihmisten ja eläinten välille ja 
kasvattavat tietoisuutta rescue-toimin-
nasta. Adoptiot tarjoavat vaihtoehdon 
lemmikkieläimen hankkimiseen kestä-
vän kehityksen keinoin.

Myös auttamamme Remus-koira 
adoptoitiin Suomeen: se lensi joulu-
kuussa uuteen kotiinsa, syyskuun reis-
sullamme mukana olleen Kulkurien 
aktiivin luo. 

Teksti I Pipsa Kaarlonen  Kuvat I Marika Stillman

Tällä koiralla kävi tuuri, sillä hänet 
pelastettiin juuri kadulta.

Kassi, jonka sisältö pysäytti 
– 4 kadulle hylättyä pentua. Millainen eläinten tilanne Roma-

niassa on?
Eläinten yleistilanne Romaniassa on 
huono, varmasti yksi Euroopan huo-
noimpia. Me seuraamme luonnollisesti 
eniten koirien ja myös kissojen tilan-
netta, mutta näemme matkoillamme 
myös muiden eläinten kohtelua. Hyö-
tyeläimistäkään ei aina pidetä huolta: 
kärryjä vetävät hevoset voivat olla 
luurangon laihoja ja niitä hakataan. 
Kanat, kalkkunat ja ankat ovat pie-
nissä puuhäkeissä pihan perällä, koirat 
usein ketjussa toimittamassa ”vahti-
koiran” virkaa eristyksissä maailmasta. 
Kodittomia koiria ja kissoja on Roma-
niassa miljoonia. Näkisin, että suurin 
osa väestöstä suhtautuu niihin välinpi-
tämättömästi. Ne ovat olleet kaduilla, 
pelloilla ja kauppojen edustoilla eten-
kin Bukarestin ulkopuolella niin 
kauan, että niistä on tullut itsestäänsel-
vyys. Mutta totta kai joukossa on myös 
poikkeuksia: näemme onneksi myös 
hyvinvoivia elämiä, jotka ovat omista-
jilleen tärkeitä.

Mikä on mielestäsi suurin eläimiin 
liittyvä ongelma Romaniassa? 
Korruptio. Se on tietenkin hyvin 
laaja huolenaihe, joka koskettaa koko 
maata, sen ihmisiä ja eläimiä, mutta se 
on ensimmäinen asia, jonka haluaisin 
poistaa eläinten hyvinvoinnin kehitty-
misen tieltä. Korruptio takaa sen, että 
köyhät pysyvät köyhinä ja rikkaat rik-
kaina sekä sen, että asioita, ehdotuk-
sia ja aloitteita mitataan sillä, miten ne 
hyödyttävät päättäviä tahoja – ei sillä, 
miten ne voisivat vaikuttaa maan kas-
vuun, kehittymiseen ja hyvinvointiin. 
Niin kauan, kun maan asukkaat voivat 
huonosti eivätkä maa ja sen kulttuuri 
kehity, eivät eläinten olot tule merkit-
tävästi paranemaan. Korruption vai-
kutus näkyy esimerkiksi kunnallisten 
löytöeläintarhojen eli ns. ”kuoleman-
tarhojen” kammottavina oloina. Rahat, 

Romanian koirat 
ja Responsible rescue
Haastattelussa rescueyhdistys 
Kulkurit ry:n toiminnanjohtaja Salla 
Honkapää.



HESY I JÄSENLEHTI 2/201920

jotka on tarkoitettu eläinten ruokaan, 
terveydenhoitoon ja lopetukseen, pää-
tyvätkin tarhoja omistavien yritysten 
johdon taskuihin. 

Positiivista on, että viime vuosien 
aikana Romaniassa on ollut havait-
tavissa kansan nousua korruptiota 
vastaan. Uskon ja toivon, että roma-
nialaiset löytävät hiljalleen keinot ja 
vahvuuden kyseenalaistaa asioita ja 
kaivautua ulos pitkään maata diktatuu-
rin alla pitäneestä kulttuurista kohti 
todellista demokratiaa ja korruption 
heikentymistä. Myös turismin kasvu 
Romaniassa on toiveikkuutta herättävä 
asia. 

Kerro Kulkurien toiminnasta Roma-
niassa.
Adoptiot ovat varmasti toiminnan 
näkyvin ja tunteita herättävin osuus, 
mutta Kulkurien toiminnan pääpaino 
on kestävässä eläinsuojelutyössä paikan 
päällä. Tämä käsittää massiiviset, jatku-
vat sterilointiprojektit sekä paikallisen 
valistustoiminnan. Kulkurien seitsen-
vuotisen toiminnan aikana Romaniassa 
on steriloitu ja kastroitu noin 14000 
koiraa ja kissaa. Se tarkoittaa pitkällä 
aikavälillä miljoonia syntymättä jää-
viä pentuja. Lisäksi paikallinen lasten 
valistustoiminta eläinten kohtelusta, 
sterilointien merkityksestä ja esimer-
kiksi koiran elekielestä on osa-alue, 
jonka toivomme kasvavan entisestään.  

Kuinka moni pelastetuista löytää 
kodin Romaniasta? Entä muualta?
Hyvin harva romanialainen adoptoi 
paikallista sekarotuista koiraa. Puhdas-

rotuiset koirat saattavat joskus saada 
paikallisen kodin, mutta hyvän kodin 
löytyminen on kyllä melkoinen lot-
tovoitto. Romaniassa on useita kym-
meniä, ellei satoja kodittomia eläimiä 
auttavia tahoja, yksityisiä henkilöitä ja 
yhdistyksiä. Niillä voi olla omat ver-
kostonsa ulkomailla: joillain useita-
kin yhteistyötahoja, suurimmalla osalla 
yksi tai ei ketään. Me saamme avun-
pyyntöjä jatkuvasti. Suurin osa yhteis-
työtahojemme koirista adoptoidaan 
kauttamme Suomeen,  mutta usein 
voimme ottaa adoptio-ohjelmaamme 
vain osan tarhan tarjolla olevista koi-
rista. Ohjelmaamme asti pääsevistä 
koirista suuri osa löytää kodin ennem-
min tai myöhemmin. Kulkurien kautta 
adoptoitiin Suomeen vuonna 2017 
noin 500 koiraa ja vuonna 2018 noin 
400 koiraa.  Romaniasta adoptoidaan 
koiria Suomen lisäksi ainakin Sak-
saan, Englantiin, Ruotsiin, Hollantiin 
ja Yhdysvaltoihin. 

Mikä on Responsible rescue 
-sitoumus?
RR on pitkään hautunut ajatus yhdis-
tysten yhteen hiileen puhaltami-
sesta, tuontien ja rescue-toiminnan 
laadun tasaamisesta sekä vastuul-
lisen rescue-toiminnan erottautu-
misesta pentutehtailusta. Toiminta 
aloitettiin keväällä 2018. Mukana on 
reilut 20 suomalaista rescueyhdistystä, 
jotka tuovat adoptioon koiria eri puo-
lilta maailmaa. Oleellista RR:ssa ovat 
yhteiset, maakohtaiset terveyskritee-
rit sairauksien testaamisen, rokotusten, 
varoaikojen ja esimerkiksi jälkiseuran-

Eläimen adoptointi Kulkurit ry:n kautta

Lisätietoja eläinten adoptointiprosessista 
löydät osoitteesta https://kulkurit.fi/elai-
men-adoptointi/

Kulkureiden verkkosivuilla kerrotaan tar-
kemmin myös adoptoinnin kustannuk-
sista sekä eläinten terveydenhuollosta. 

taohjeistusten suhteen. Lisäksi mukana 
olevilta yhdistyksiltä vaaditaan toimin-
taa kohdemaan eläinsuojelutilanteen 
parantamiseksi kestävän kehityk-
sen keinoin sekä läpinäkyvyyttä ja 
avoimuutta yhdistyksen muussa toi-
minnassa, kuten lahjoitusvarojen 
seurannassa, adoptioprosessissa, adop-
tiokotien ohjeistamisessa ja niin edel-
leen.

Mitä muutoksia RR-sopimus on tuo-
nut? 
Aiemminkin vastuullisesti toimi-
neilla yhdistyksillä, joita RR:n perus-
tajayhdistykset pitkälti ovat, ovat 
perusasiat olleet varsin kunnossa jo 
ennen sitoumusta. RR on kuitenkin 
tuonut lisäyksiä ja parannuksia proses-
seihin varmasti kaikilla, toisilla enem-
män ja toisilla vähemmän. Esimerkiksi 
rabiesrokotteiden tuplaus on ollut erin-
omainen uudistus RR-sitoumuksen 
myötä. Toivoisin, että uusille, mukaan 
hakeville yhdistyksille RR:n kriteeristö 
olisi toimintaa ohjaava listaus, johon 
pyritään, ja mukaanpääsy yhteiseen 
sitoumukseen motivoisi työstämään 
toimintaa. 

 

Cosoban tarhalta on valittu monta 
koiraa Kulkurien adoptio-ohjelmaan.
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Koiran- ja kissanlihan kulutuksella on Aasian maissa pitkät ja julmat perinteet, jotka jakavat yhä 
enemmän alueen asukkaiden mielipiteitä. Eläinsuojelukysymykset ovat nousussa Aasian mante-
reella. Koiran- ja kissanlihantuotannon alasajo on silti vielä alkutekijöissään ja tarvitsee koko kan-

sainvälisen eläinsuojelukentän tuen. 

LEMMIKINLIHAA 
LAUTASELLA 

– Tarkastelussa Aasian koiran- ja 
kissanlihantuotannon raakuudet 

Teksti I Markus Kartano     Kuvat I Wikipedia, Pixabay

HUOM! Juttu voi järkyttää eikä sovellu herkille! 

Osa koiranlihantuotantoon päätyvistä 
koirista on varastettuja lemmikkejä. 
Yulinin koiranlihafestivaalilla voi nähdä 
häkeissä koiria, joilla on yhä pannat 
kauloissaan.
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Kun kysyy, niin moni osaa 
sanoa, että Aasiassa kissan- 
ja koiranliha löytyy ruoka-
listalta toisin kuin meillä 
Euroopassa. Koiranliha on 

huomattavasti kissanlihaa suositum-
paa, ja molempia syödään jotakuinkin 
kaikissa Aasian maissa. Etelä-Korean 
Pyeongchangissa vuonna 2018 jär-
jestettyjen talviolympialaisten aikaan 
kansainvälisessä mediassa oli paljon 
keskustelua siitä, miten koirat ja kissat 
päätyvät Aasiassa ruokalautaselle.

Tarkkoja lukuja ei ole olemassa, 
mutta arvioiden mukaan maailmassa 
tapetaan vuosittain noin 30 miljoonaa 
koiraa ruoaksi. Etelä-Koreassa syödään 
joka vuosi yli miljoona koiraa, joista 
suurin osa on peräisin lihakoirien kas-
vatukseen erikoistuneilta tiloilta. 

– Tämä poikkeaa muista maista, 
joissa koiranlihaa syödään, sillä niissä 
koirat ovat pääosin katukoiria tai enti-
siä lemmikkejä. Osa koirista viedään 
Etelä-Koreaan Kiinasta, jossa tapetaan 
arvioiden mukaan vuosittain noin 10 
miljoonaa koiraa. Muita merkittäviä 
koiranlihaa kuluttavia maita ovat Viet-
nam, Intia ja Indonesia. Kissanlihan 
kulutuksesta on vielä vaikeampi saada 
arviota kuin koiranlihan kulutuksesta. 
Otaksutaan, että Kiinassa tapetaan 
vuosittain noin neljä miljoonaa kissaa 
ruoaksi, kertoo Animalian eläinsuoje-
luasiantuntija Laura Uotila.

Etelä-Koreassa koirien syöminen 
on arkipäivää ja koirien kasvatus muis-
tuttaa teollista tuotantoa. Kansain-
välisen painostuksen alla Etelä-Korea 
lopetti koiranlihantuotannon Pyeon-
gchangin talviolympialaisten ajaksi, 
mutta kyseessä oli vain väliaikainen 
päätös. Heti kisojen päätyttyä toiminta 
jatkui entisellään. 

Kansainväliset eläinsuojelujärjestöt 
ovat pitkään tehneet töitä Aasian kis-
san- ja koiranlihamarkkinoiden lopet-
tamiseksi, ja hyviä signaaleja on ollut 
näköpiirissä. Ensimmäisenä Aasian 
maana Taiwan kielsi koiran- ja kissan-
lihan syönnin ja myymisen keväällä 
2017. Monissa muissakin maissa 
ihmisten asenteet ovat alkaneet muut-
tua.

– Jokainen tällainen päätös näyttää 
muille maille esimerkkiä siitä, että eet-
tisiä valintoja kannattaa tehdä. Yleensä 
nämä päätökset lisäävät muun muassa 
turismia ja tuovat sitä kautta valtiolle 
lisää tuloja ja hyvää mainetta. Vielä 
on kuitenkin liian varhaista arvioida 
Taiwanin koiran- ja kissanlihakiellon 
vaikutuksia. Ainakin se säästää tuhan-
sien tai miljoonien koirien ja kissojen 
hengen, joten se on suuri voitto jo itses-
sään. Taiwan näyttää esimerkillisesti, 
että eläinten oikeudet on mahdollista 
huomioida traditioista huolimatta, 
pohtii Uotila.

Lihankulutuksen problematiik-
kaa
Onko sitten oikein syödä kissan- ja 
koiranlihaa? On hyvä huomata, että 
Aasiassa koirat ja kissat ovat myös rak-
kaita lemmikkejä eivätkä suinkaan 
kaikki aasialaiset kuluta kissan- ja koi-
ranlihaa. Kaikki elämä on arvokasta, ja 
siksi jokaisen olisi hyvä pohtia tarkasti 
lihansyönnin oikeutusta. 

– Mielestäni on ylipäätään ongelma, 
että eläimiä kasvatetaan ja tapetaan 
ruoaksi – lajista riippumatta. Kaik-
keen lihantuotantoon liittyy samoja 
ongelmia: eläinten kaltoinkohtelua, 
tappamista julmilla tavoilla, eläinten 
näkemistä vain hyödykkeinä. Eli kyse 
ei ole ainoastaan koirien ja kissojen 
lihaksi kasvattamisen ongelmista, vaan 
koko nykyisestä yhteiskunnasta, jossa 
eläimet nähdään materiaalina, jota 
voi kasvattaa ihmisten ruoaksi, Uotila 
summaa. 

Koiran- ja kissanlihantuotantoon 
liittyy kuitenkin sellaisia piirteitä, jotka 
tekevät siitä usein erityisen julmaa. 
Eläimiä kasvatetaan hyvin ahtaissa 
oloissa, niitä ruokitaan huonosti ja jopa 
rääkätään tarkoituksellisesti erilaisten 
uskomusten vuoksi. 

– Toki on toivottavaa, että jos ja kun 
koiran- ja kissanlihan syöntikiellot ete-
nevät, saa se ihmiset jossain vaiheessa 
pohtimaan enemmänkin lihansyönnin 

Teurastusta odottava kissa Etelä-Aasina 
kissan- ja koiranlihamarkkinoilla.
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problematiikkaa. Jos yhden lajin kas-
vattaminen ruoaksi ei ole hyväksyt-
tävää, miksi toisen sitten olisi, Uotila 
puntaroi.

Asenteiden kahtiajakautumi-
nen
Aasiassa koiria ja kissoja otetaan yhä 
useammin seuranpitäjiksi, lemmi-
keiksi. Seuraeläinten suosion kasvuun 
on vaikuttanut muun muassa vanhus-
ten ja yhden lapsen perheiden määrän 
lisääntyminen. Aasialaiset yhteiskun-
nat ovat myös yhä kahtiajakautuneem-
pia. 

Varallisuuden kasvaessa ja kou-
luttautuneiden määrän lisääntyessä 
ihmisten arvot ja elintavat ovat alka-
neet eriytyä. Etenkin erot kaupunkien 
ja maaseudun välillä ovat kasvaneet.

– Kaupungistuminen on yleisesti 
yhteydessä lemmikkieläinten määrän 
kasvuun. Koska myös Aasian maissa 
ihmiset keskittyvät yhä enemmän kau-
punkeihin ja ihmisten tulotaso kasvaa, 
lisää se myös lemmikkieläinten määriä, 
kertoo Uotila. 

Kiinassa lemmikkieläinten määrä 
on noussut jopa kolmasosalla 2000-
luvun aikana. Toisaalta Kiinassa on 
myös ryhdytty rajoittamaan ainakin 
koirien pitämistä kaupunkien keskus-
toissa. 

– Koiran omistaminen on monessa 
suurkaupungissa luvanvaraista ja esi-
merkiksi koirien ulkoiluttamista sää-
dellään tiukasti. Tämä on omiaan 
vähentämään lemmikkikoirien hank-
kimista, mikä ei välttämättä ole huono 
asia, jos koiralle tarjottu ympäristö olisi 
vilkkaan ja ahtaan suurkaupungin kes-
kusta, täsmentää Uotila.

Koiranlihan syönti nojaa kulttuuri-
perinteeseen

Koiran- ja kissanliha ei ole kaikkien 
aasialaisten suosimaa ruokaa. Esimer-
kiksi Kiinassa koiranlihaa syödään tie-
tyillä maantieteellisillä alueilla: se ei ole 
maanlaajuinen ilmiö. 

– Niissäkin maissa, joissa koiran- ja 
kissanlihaa kulutetaan, vain pieni osa 
väestöstä haluaa syödä sitä. Koiran- ja 
kissanlihan kulutusta ei voi siten yleis-
tää kaikkien aasialaisten – eikä edes 
kaikkien eteläkorealaisten tai kiinalais-
ten – tavaksi, toteaa Uotila.

Koiranlihan syömisen puolestapu-
hujat sanovat, ettei se ole sen epäeet-
tisempää kuin sianlihan syöminen. 
Jokaisella tulisi olla oikeus päättää, 

mitä lihaa syö. Kansainvälisiä painos-
tuskampanjoita pidetään kulttuuriko-
lonialismina, jonka tarkoituksena on 
syrjäyttää paikalliset tavat, tottumuk-
set ja arvot. Koiranlihan syönnin puo-
lustelijat pitävät osaa koirista ystävinä 
tai lemmikkeinä ja osaa puhtaasti teol-
lisesti tuotettuna ruokana. 

– Etelä-Koreassa elää vahvana usko-
mus siitä, että mitä enemmän koira on 
kärsinyt, sitä voimaa-antavampaa liha 
on. Koiranlihaa ostavat kuvittelevat 
sen parantavan ja auttavan jaksamaan. 
Tämän vuoksi koirat kasvatetaan 
ahtaissa metallihäkeissä, niitä ruoki-
taan niukasti pelkillä ruoantähteillä ja 
ne kärsivät usein sairauksista. Koiria 
kidutetaan ennen niiden tappamista 
kärsimyksen lisäämiseksi ja jopa kei-
tetään elävältä. Erityisen paljon koiria 
syödään kesällä kuumimpaan aikaan, 
mutta tuotanto on silti ympärivuo-
tista. Kissanlihaa tuotetaan vastaavilla 
tavoilla, kertoo Uotila.

Turistien kannattaakin Aasian 
maissa aterioidessaan olla valppaina ja 
suosia kasvisruokaa, sillä koiranlihaa 
sisältäviä annoksia saatetaan myydä 
heille ravintoloissa esimerkiksi kanan-
lihana. 

Epäkohtien liiketoimintaa
Kiinassa järjestetään vuosittain noin 
kymmenen päivää kestävä Yulinin koi-
ranlihafestivaali, jossa teurastetaan 
arviolta 10 000 koiraa ja 1000 kissaa. 
Festivaali ei ole vuosisatoja vanha, vaan 
vuonna 2009 aloitettu tapahtuma, 
jonka avulla koiranlihakauppiaat pyr-
kivät edistämään kaupankäyntiä. 

Aasian kissan- ja koiranlihamarkki-
noihin liittyy paljon äärimmäisiä piir-
teitä. Yulinin festivaalin lopettamiseksi 
on kerätty nimiä kansainväliseen vetoo-
mukseen, mutta toiminnan alasajo on 
osoittautunut hankalaksi. Uotilan käsi-
tyksen mukaan Etelä-Korea on ainoita 
maita, joissa koiranlihaa tuotetaan var-
sinaisilla kasvatustiloilla. Eläinsuojelu-
järjestö Humane Society International 
arvioi, että tiloja olisi maassa noin 17 
000 ja niillä eläisi noin kaksi miljoo-
naa koiraa. 

– Koska liha halutaan tuottaa hal-
valla, koiria pidetään hyvin pienissä 
ja ankeissa häkeissä. Koirien tervey-
destä ei huolehdita ja ne tapetaan jul-
milla tavoilla. Eläinsuojelulait ovat 
osassa Aasian maista vielä hyvin puut-
teelliset tai niitä ei käytännössä ole 

lainkaan. Tämä hankaloittaa kaikkeen 
eläinten huonoon kohteluun puut-
tumista. Myös pelastettavien eläinten 
määrät ovat usein valtavia: esimerkiksi 
kun eläinsuojelujärjestöt ovat onnis-
tuneet pysäyttämään koiria kuljettavia 
rekkoja, on niillä yhtäkkiä ollut monta 
sataa koiraa, jotka tarvitsevat sijoitus-
paikan. Koirat voivat olla hyvin sairaita 
ja traumatisoituneita, jolloin niiden 
kuntouttaminen vaatii paljon aikaa ja 
rahaa, toteaa Uotila.

Koiranlihantuotantoon liittyy 
runsaasti myös terveysriskejä. Koska 
koirat elävät hyvin huonoissa ja likai-
sissa oloissa, niillä saattaa olla tauteja, 
jotka voivat levitä ihmisiin. Arvioiden 
mukaan jopa 70 prosenttia ruoaksi 
päätyvistä koirista on varastettuja lem-
mikkejä. Yulinin koiranlihafestivaalilla 
voi nähdä häkeissä koiria, joilla on yhä 
pannat kauloissaan. Eläinsuojeluliik-
keet ovat haasteista huolimatta onnis-
tuneet toimissaan, mutta työtä on vielä 
pitkäksi aikaa.

– Eläinsuojelukysymykset ovat 
Aasiassa nousussa. Eläinsuojeluliike 
pyrkii siellä aktiivisesti muun muassa 
koiranlihantuotannon lopettamiseen, 
ja useita koiranlihaa tuottavia tiloja 
onkin saatu suljettua Etelä-Koreassa 
vuosittain. Järjestöt hoitavat tiloilla 
olleet koirat terveiksi ja etsivät niille 
uudet, pysyvät kodit. Kiinassa järjes-
töt ovat keskittyneet koiria kuljetta-
vien rekkojen pysäyttämiseen ja niissä 
olevien koirien pelastamiseen. Tämän 
toiminnan avulla koiranlihakauppa 
tehdään näkyväksi ja tuhansien koirien 
henki on säästynyt, kertoo Uotila. 

Etelä-Koreassa viranomaiset onnis-
tuivat vuonna 2018 lakkauttamaan 
maan suurimman koiranlihateurasta-
mon, ja myös pyrkimykset Yulinin koi-
ranlihafestivaalin lopettamiseksi ovat 
edenneet. 

– Vaikka Yulinin tapahtumaa ei ole 
vielä saatu kokonaan lopetettua, on sen 
koko pienentynyt. Myös suurin osa kii-
nalaisista vastustaa nykyisin festivaalin 
järjestämistä. Lisäksi eläinsuojelujär-
jestöt tukevat koiranlihantuotannosta 
luopuvia ihmisiä ja auttavat heitä 
kouluttautumaan uuteen ammattiin. 
Taiwanin koiran- ja kissanlihankielto 
on konkreettinen ja iso esimerkki 
eläinsuojelujärjestöjen saavutuksista, 
toteaa Uotila. 
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Eveliina Lundqvistilla oli jo 
16-vuotiaana unelma: isona 
hän aikoo perustaa eläinten 
orpokodin. Vuosia myöhem-
min orpokoti konkretisoitui 

turvakodiksi. Vaaleapunainen talo ja 
maatila sen ympärillä ovat todiste unel-
mien saavuttamisesta. 

– Se ajatus oli koko ajan mielessä, ja 
noin 10 vuotta sitten aloin aktiivisesti 
etsiä maatilaa, Eveliina muistelee. 

– Pitkän etsinnän jälkeen minua 
onnisti, ja vuonna 2018 tein kaupat 
tilasta pyöräilymatkan päästä Porvoon 
keskustasta, Saksalasta. 

Järjestön nimikin oli kuin kohta-
loon kirjoitettu. 

– Saparomäki-nimi oli itse asiassa 
keksitty jo vuosia ennen tilan osta-
mista. Oli hauska sattuma huomata, 
että ostamani tilan talon väri on vaale-
anpunainen, mikä sopi täydellisesti jär-
jestömme nimeen, Eveliina naurahtaa. 

Turvapaikka eläinten ehdoilla
Ympäristö- ja eläinten oikeusasiat ovat 
olleet aina lähellä Eveliinan sydäntä, 
mikä näkyy niin hänen omissa kulu-
tustottumuksissaan kuin myös yli 20 
vuoden järjestökokemuksena eri eläi-
noikeusjärjestöissä. Saparomäen tavoite 
kirkastui vuosien aikana, ja sen tarkoi-
tus onkin tarjota turvapaikka teuras-
tusuhan alla oleville tuotantoeläimille. 

– Saparomäki ei ole kotieläinpiha, 
vaan on tärkeää, että ihmiset kohtaavat 
eläimet sellaisina kuin ne ovat ja lajityy-
pillisesti käyttäytyvät – täällä mennään 
eläinten ehdoilla, Eveliina painottaa. 

Saparomäen toiminta keskittyy-
kin koulutus- ja tiedostustyöhön, jolla 
pyritään avaamaan kävijöiden silmiä 
sille, mitä eläinten tehotuotanto todel-
lisuudessa on. Eläinsuojan viereen on 
myös rakenteilla vegaaninen kahvila. 

– Tiimi taiteilijoita toteuttaa Sapa-
romäelle Sikala-installaation, johon 
kuuluu porsitushäkki sekä kuvataitei-
lija Nelli Nion tekemät aidon kokoi-
set sikaveistokset. Niillä toisinnetaan 
tehosikala, ja kävijät pääsevät katso-
maan, mikä liian monen tehotuotan-
toporsaan kohtalo on, Eveliina kertoo. 

– Vastavuoroisesti kävijät pääsevät 
tulevaisuudessa myös näkemään siko-
jen elämää silloin, kun ne saavat toteut-
taa lajityypillistä käyttäytymistään. 

Syksyllä uusia asukkaita
Tällä hetkellä Saparomäessä majailee 
kolme asukkia. Saparomäen ensimmäi-
set asukkaat – kanat Rooster, Sylvesteri 
ja Hilda-Elviira – saapuivat huhti-
kuussa 2019. Kanat ovat löytöeläimiä, 
jotka päätyivät Saparomäkeen eläin-
suojeluyhdistyksen kautta.

– Syksyyn mennessä saamme eläin-
suojan rakennettua, jolloin lisää eläi-
miä pääsee asumaan tänne. Kanojen ja 
possujen lisäksi tulemme tarjoamaan 
turvapaikkoja ainakin lampaille, joille 
tuleva eläinsuoja on mitoitettu, Eve-
liina kuvailee.

Porvoossa sijaitseva Eläinten 
turvakoti Saparomäki ry mahdollistaa 
eläinten kohtaamisen yksilöinä.

Teksti I Sonja Saari   Kuvat I Reea Järvi

Saparomäkeen rakenteilla oleva 
eläinsuoja on 120 neliötä ja sinne mah-
tuu 14-16 kanaa, 3-4 possua ja noin 5 
lammasta. Jokuselle lehmällekin olisi 
tilaa. Maata on käytössä yli neljä heh-
taaria.

– Toiveena on, että eläimet tulisivat 
suoraan tuotantotiloilta, esimerkiksi 
jos joku tila lopettaa toimintansa eikä 
halua laittaa kaikkia eläimiä teuraaksi. 
Tai jos joku eläin ei syystä tai toisesta 
sovi tuotantoon. Myös löytöeläimet 
ovat tervetulleita, kertoo Lundqvist.

Vapaaehtoiset voimavarana
Ilman vapaaehtoisten korvaamatonta 
tukea ja apua ei Saparomäkeäkään olisi 
saatu pystyyn. Toimintaa on rahoitettu 
lahjoituksin, taidehuutokaupan avulla 
sekä joukkorahoituskampanjalla. Val-
tavan suuri apu on ollut myös vapaaeh-
toisten apu tilan raivauksessa, kanalan 
kunnostamisessa ja eläinsuojan raken-
tamisessa. 

– On ihan mahtavaa, kun tunte-
mattomatkin ihmiset auttavat remon-
tissa ja luottavat siihen, että tästä tulee 
jotain, Eveliina hymyilee.

Saparomäen toimintaa voi tukea 
lahjoituksilla, osallistumalla erilai-
siin talkoopäiviin tai ilmoittautumalla 
pidempiaikaseksi vapaaehtoiseksi. 

– Kaikki apu on erittäin tervetul-
lutta! Eveliina kiittää.  

Saparomäki 
tarjoaa turvapaikan 
tuotantoeläimille 
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Helsinkiläinen Kaikukadun Complex, 
eli ravintolat Siltanen, Kuudeslinja, 
Kaiku, Onda, Tanner ja Post Bar, pis-
tivät keväällä viisaat päänsä yhteen ja 
päättivät järjestää kesällä hyvänteke-
väisyyskirpputorin. Kohteeksi valikoi-
tuivat iloksemme HESYn kodittomat 
eläimet. 

Kirppis järjestettiin heinäkuisena 
lauantaina ravintola Kiekun sisä- ja 
ulkotiloissa lempeän kesäisen sään val-
litessa. Myynnissä oli paitsi monen-
moista second hand –tavaraa, myös 
levyjä, pistokkaita, herkullisia leivon-
naisia, vegaaniherkkuja sekä kylmää 
ja kuumaa juotavaa. Ostoksia saatiin 
tehdä musiikin tahtiin: paikalla oli 
tapahtuman ajan tiskijukkia huoleh-
timassa musiikillisesta annista ja tun-
nelman nostatuksesta. HESYllä oli 
tapahtumassa infopöytä, jota miehitti 

Kaikukadulta kajahti 
HESYn eläinten hyväksi

  ELÄINRAKAS -- LAHJOITA 5 €

hesy.fi

Pääkaupunkiseudun uutta eläinsuojelukeskusta, 
HESY-keskusta, rakennetaan Pitäjänmäkeen. 

Kodittomien eläinten pitäisi muuttaa uusiin tiloihin jo tänä vuonna. 
Tähän tarvitsisimme nyt apuasi.

Lähetä tekstiviesti 5 HESY numeroon 16588

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:lle poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: RA/2017/1022. Lupa-aika: 1.1.2018–31.12.2020 koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

VUFF MIAU KIITOS!

puheenjohtaja Hannele Luukkainen. 
Tapahtuman rahallinen tuotto – 

yli tuhat euroa – lahjoitettiin lyhentä-
mättömänä HESYn eläinten hyväksi. 
Tapahtuman asiakkaat olivat sekä 
innokkaita ostajia että anteliaita lah-
joittajia: paikalle tuotiin runsaasti 

ruoka- ja tarvikelahjoituksia koditto-
mille eläimille, ja HESYn infopöydän 
keräyslipaskin täyttyi nopeasti. HESYn 
eläimet ja ihmiset kiittävät lämpi-
mästi Kaikukadun Complexia, kirppa-
rin asiakkaita ynnä kaikkia lahjoittajia. 
Tapahtuma oli huikean hieno! 
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Kun hevosta koulutetaan posi-
tiivisen vahvisteen avulla, 
käytetään yleensä apuna 
äänimerkkiä. Tämä voi olla 
esimerkiksi naksuttimen tai 

ratsastajan ääni, joka kertoo hevoselle 
sen toimineen oikealla tavalla. Ääni-
merkki on myös vihje hevoselle annet-
tavasta palkinnosta: rapsutuksesta tai 
herkkupalasta. Painetta ja myötäämistä 
käytetään siis edelleen, mutta vahvis-
teen tarkoitus on saada hevonen tois-
tamaan hyvää käytöstään jatkossakin, 
kun se tietää saavansa mukavan palk-
kion. 

Kaikki eläimet oppivat tottumalla 
ja ehdollistumalla. Ihminen voi lisäksi 
oppia tietoisesti ajattelemalla ja päätte-
lemällä, mutta liikeoppiminen, kuten 
ratsastus tai polkupyörällä ajo, tapah-
tuu samalla tavalla kuin muilla eläi-
millä. Ehdollistumista on kahdenlaista: 
klassista eli pavlovilaista ja toiminnal-
lista eli skinneriläistä.

Monet varmasti tuntevat pavlovi-
laisen ehdollistumisteorian ja kokeen, 
jossa kellonsoitto ennen ruokintaa sai 
koirat ajan myötä kuolaamaan jo siinä 
vaiheessa, kun ne kuulivat kellonsoi-
ton. Yksi asia (kellonsoitto) siis alkoi 
ennustaa toista (ruokaa). Skinneriläi-
sessä eli operantissa ehdollistamisessa 
opitaan seurauksista. Jos hevonen esi-
merkiksi lukkoa hamuillessaan vahin-
gossa avaa portin ja pääsee ulos, oppii 
se avaamaan portin jatkossakin.

– Molemmat ehdollistumistavat 
ovat aina mukana naksutinkoulutuk-
sessa, toteaa Operantit Ratsastajat ry:n 

hallituksen jäsen, eläinlääkäri Marja 
Bergström. 

– Sanotaan, että Pavlov istuu kou-
luttajan olkapäällä, mutta kouluttajan 
pitää minimoida tahaton pavlovilainen 
ehdollistuminen – varsinkin pelkoeh-
dollistuminen – välttämällä hosumista, 
kiukustumista ja niin edelleen. Klassi-
nen ehdollistuminen on tarkoituksella 
mukana naksutinkoulutuksessa, koska 
äänimerkki toimii siltana eläimen toi-
votun käytöksen ja namin välillä. 
Hevonen tajuaa, että se voi omalla toi-
minnallaan vaikuttaa asioihin.

Bergström huomauttaa, että me 
kaikki – niin eläimet kuin ihmisetkin 
–  tavoittelemme tai yritämme välttää 
jotain ja käyttäytymisemme riippuu 
oppimishistoriastamme eli siitä, mitä 
eri tilanteista on aiemmin seurannut, 
sekä siitä, mitä milloinkin haluamme.

– Kaikki oppiminen perustuu sii-
hen, että käyttäytymisestä seuraa jotain 
ja jotkut tapahtumat edeltävät toisia. 
Hevonen oppii koko ajan, halusimme 
tai emme. Ja hevonen oppii myös 
ei-toivottavia asioita. Siksi olisi hyvä, 
jos kaikki hevosta käsittelevät pystyisi-
vät jonkin verran analysoimaan omaa 
toimintaansa, sillä joku on opettanut 
hevoselle toimintamallit joko tarkoi-
tuksella tai vahingossa. Hevonen ei tee 
mitään pomottaakseen ihmisiä, ollak-
seen ilkeä tai miellyttääkseen koulutta-
jaa, vaan toimii sen mukaan, minkä se 
on aiemmin todennut kannattavaksi, 
Bergström summaa.

Monen opin kautta operanttiin 
ehdollistamiseen
Bergström on toiminut aiemmin kun-
naneläinlääkärin virassa. Ratsastusta 
hän on harrastanut kymmenvuotiaasta. 
Nyt hänellä on omassa pihatossaan yksi 
ratsu ja kolme suomenhevosravuria, 
joista kaksi on osa-aikaeläkkeellä. 

Naksutinkoulutuksesta Bergström 
kuuli ensimmäisen kerran parikym-
mentä vuotta sitten luettuaan hevos-
kouluttaja Shawna Karrachista, joka oli 
toiminut yhteistyössä amerikkalaisen 
olympiaratsastajan Beezie Maddenin 
kanssa. Bergström innostui ajatuk-
sesta ja ryhtyi opiskelemaan naksutin-
koulutuksen teoriaa, mutta huomasi, 
että käytännössä hevosen käytöksen 
pilkkominen, sopivan vaatimustason 
löytäminen ja naksautuksen oikea ajoi-
tus on vaikeaa, vaikka ratsastustaustaa 
olisi runsaastikin. Perinteisessä kou-
luttamisessa apujen tai paineen oikea 
myötäämishetki on oleellista, mutta 
naksutinkoulutuksessa ajoituksen mer-
kitys korostuu. 

Oppiakseen soveltamaan teoriaa 
kunnolla käytäntöön Bergström kävi 
Ruotsissa hevoskouluttaja Ellen Ofsta-
din ja Suomessa australialaisen hevosen 
oppimiseen erikoistuneen tohtori And-
rew McLeanin sekä eläinnäyttelijöiden 
kouluttajan Tuire Kaimion kursseilla. 
Teknisiä taitojaan hän hioi kahden 
eläinkouluttajan Bob Baileyn ja Jaana 
Rajamäen pitämillä operantin ehdollis-
tamisen kursseilla, joilla osaamista tree-
nattiin kanojen avulla.

– Operantissa koulutuksessa, jonka 

Positiivinen vahvistaminen 
opettaa paremmin 
kuin rankaiseminen 
Teksti I Henna Heikkala 
Kuvat I Hanna Pietiläinen, Pexels, Liisa Eskola

Moni tallinpitäjä arvostaa hevosen ehdoilla 
toimimista ja tukee hevosystävällistä ilmapii-
riä. Kun ihmisen ja hevosen yhteistyö toimii 
ja perustuu myönteisyyteen, myös ratsas-
taminen ja hevosen kanssa toimiminen on 
turvallisempaa.  
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alle naksutinkoulutus kuuluu, puhu-
taan palkkio-sanan sijaan vahvisteesta 
(reinforcement), Bergström kertoo.

– Tämä voi olla jotain hieman epä-
miellyttävää, joka otetaan pois, kuten 
esimerkiksi ohjien kiristyksen tai poh-
keiden puristuksen lopettaminen – siis 
myötääminen. Vaihtoehtoisesti vah-
viste voi olla myös mukava, kuten 
herkkupala tai rapsutus. Usein molem-
mat vahvisteet, paineen poisto ja herk-
kupala, yhdistetään.

Hevosen käytöstä muokataan siis 
järjestämällä sen tekojen välittömät 
seuraukset joko mukaviksi tai ikäviksi. 
Hyvää käytöstä lisäävä vahvistaminen, 
huonoa käytöstä vähentävä rankaisu 
sekä niiden poisto ja lisääminen muo-
dostavat niin sanotusti koulutuksen 
nelikentän. Tässä rankaisun ja vahvis-
teen nelikentässä kaikki muut koulu-
tuskeinot ovat käyttökelpoisia paitsi 
positiivinen rankaisu. Metodit eivät 
oikein käytettynä vahingoita eläintä.

Positiivista rankaisua vältet-
tävä 
Vaikka oppimisteoriassa puhutaankin 
positiivisesta ja negatiivisesta vahvis-
teesta, eivät ne tarkoita hyvää tai huo-
noa, vaan sitä, otetaanko hevoselta 
jotain pois vai lisätäänkö jotain. Siksi 
käytössä ovat myös termit vähennys- tai 
lisäysvahviste. Vahviste siis kirjaimel-
lisesti vahvistaa käytöksen todennä-
köisyyttä jatkossakin, kun hevonen 
huomaa siitä seuranneen jotain muka-
vaa. Positiivisessa vahvistamisessa käy-
tetään yleisimmin herkkupalaa.

Vahvistamisen vastakohta on ran-
kaisu (punishment), jonka tarkoitus on 
vähentää ei-toivottua käytöstä jatkossa. 
Positiivinen rankaisu voi olla esimer-
kiksi lyönti, huuto, ohjista nykäisy ja 
negatiivinen jonkin mukavan – esimer-
kiksi heinien – vieminen pois hevosen 
ulottuvilta. Bergström korostaa, että 
positiivinen rankaisu ei kerro hevoselle, 
miten sen pitäisi toimia. Positiivisen 
rankaisun käyttöä onkin syytä välttää, 
koska se voi pelästyttää tai passivoida 
hevosen ja paljon käytettynä heikentää 
sen hyvinvointia.

– Esimerkiksi raippaa ei saa käyttää 
hevosen lyömiseen, jotta hevonen ei ala 
pelätä sitä, Bergström varoittaa. 

– Raippa on merkkikeppi, joka toi-
mii silittämällä, osoittamalla tai naput-
tamalla, ei satuttamalla. Merkkikeppi 
ei toimi, jos hevonen on pelkoehdollis-
tunut raippaan. Positiivisen rankaisun 
käyttö ei ole suositeltavaa, ellei kyse ole 
hätätilanteesta tai esimerkiksi sähköai-
dasta, jota on toteltava turvallisuuden 
takia. Negatiivinen rankaisu sen sijaan 
toimii hyvin eikä vahingoita hevosta. 
Hevonen, joka potkii karsinassa odot-
taessaan ruokaa, oppii nopeasti ole-
maan potkimatta, jos heiniä kantava 
ruokkija kääntyykin ympäri ja odottaa, 
että hevonen seisoo hiljaa ennen kuin 
se saa heinät.

Perinteisesti hevosten koulutuk-
sessa on käytetty negatiivista vahvista-
mista. Hevonen oppii kaiken liikkeelle 
lähdöstä kääntymiseen ja pysähty-
miseen paineen ja sen oikea-aikaisen 
lopettamisen avulla. Paine on lievä epä-

mukavuus, joka saadaan aikaan poh-
keiden puristuksella, raipan kevyellä 
naputuksella tai ohjia kiristämällä. 
Paine myödätään heti, kun hevonen 
toimii toivotusti, toisin sanoen lähtee 
liikkeelle pohje- tai raippamerkistä ja 
hidastaa ohjasmerkistä.  

– Paine motivoi ja myötäys opettaa, 
Bergström siteeraa McLeania.  

Sen jälkeen, kun hevonen on oppi-
nut negatiivisen vahvisteen – siis pai-
neen ja myötäyksen idean – voidaan 
sille myötäyksen jälkeen tarjota herk-
kupala tai rapsutus. Näin hevonen saa 
tuplavahvisteen. 

– Koska herkkupalan antaminen 
on vaikea ajoittaa täsmälleen oikeaan 
hetkeen, hevoselle opetetaan, että ääni-
merkki edeltää ruokaa.  Naksaus on 
helppo tapa merkitä  käytös ajallisesti 
oikein. Jos naksahdusta seuraa muuta-
man sekunnin sisällä maksu, hevonen 
oivaltaa nopeasti, miten sen kannattaa 
toimia, jotta namiautomaatista tipah-
taa palkka. Äänimerkin ja makupalan 
antamista on kuitenkin harjoiteltava 
samalla tavalla kuin perinteisessä rat-
sastuksessa apujen käyttöä ja istuntaa. 
Vain oikea käytös palkitaan eikä herk-
kuja tule tarjota ”ilmaiseksi” koko ajan.

Teoria ja käytäntö ovat opettaneet 
Bergströmille paljon naksutinkoulu-
tuksesta ja sen positiivisista vaikutuk-
sista hevosiin. Hän on tyytyväinen 
tuloksiin, joita hänen omiin hevosiin 
soveltamansa koulutus on tuottanut. 
Muita hän kuitenkin suosittelee kään-
tymään ammattilaisen puoleen.

– Suomen Eläinkouluttajat ry:n 

Aino Koivukunnas antaa hevoselle 
namin ratsastuksen lomassa. 
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internetsivuilla on lista hevosiin pereh-
tyneistä kouluttajista. Tuire Kaimion 
Hevosen kanssa on hyvä käsikirja 
aiheesta, ja naksutinkoulutusohjeita 
löytyy internetistä ja kirjoista, hän 
kiteyttää.

Työyhteisövalmentajasta neli-
jalkaisten kouluttajaksi
Positiivista vahvistetta ja naksutinkou-
lutusta hyödyntää myös Aino Koivu-
kunnas. Hänellä on omat internetsivut, 
joissa mottona on ”Hevosilo – Kohtaa-
misia hevosen ehdoilla”. Työssään hän 
haluaa auttaa ihmistä ymmärtämään 
hevosen näkökulmaa, sen lajille tyy-
pillisiä tarpeita ja niiden toteuttamista 
sekä hevosystävällistä kouluttamisen ja 
siedättämisen tapaa.

– Arvojeni mukaista on varmis-
taa hevosen rentous ja turvallisuuden-
tunne, kun ihminen on hevosen kanssa 
tekemisissä. Etsin aina hevosystäväl-
lisen reitin eteenpäin tilanteessa kuin 
tilanteessa. Näin hevosen kanssa toimi-
minen on myös ihmiselle turvallisinta 
ja mukavinta.

Koulutukseltaan Koivukunnas on 
kauppatieteiden maisteri, mutta hän 
toimii nykyään hevoskouluttajana 
(eläintenkouluttaja AT). Yrittäjänä 
Koivukunnas on ollut yli kymmenen 
vuotta. 

– Ennen valmennettavinani olivat 
pääasiassa kaksijalkaiset, mutta hevos-
maailma vei ajan mittaan yhä suurem-
man osan ajastani. Olen työskennellyt 
yrittäjänä, työyhteisövalmentajana 
ja luovuusvalmentajana henkilöstön 
kehittämiseen sekä laatuun ja proses-
seihin liittyvissä tehtävissä, hän kertoo. 

– Oman hevosen kanssa asioita rat-
koessani aloin oppia kouluttamisesta 
ja ryhdyin auttamaan muitakin ongel-
mien ratkaisemisessa. Kuin varkain 
harrastuksesta tulikin työ.

Nelikentän termien ero hyvä tun-
nistaa 

Koivukunnas huomauttaa myös, 
että positiivista vahvistetta – siis jonkin 
mukavan antamista hevoselle – käy-
tettäessä ei voi olla käyttämättä nega-
tiivista rankaisua: jos on mahdollisuus 
saada palkinto, on myös olemassa mah-
dollisuus, että palkinto viedään pois.

Koulutuksen lopettaminenkaan ei 
siis välttämättä ole hevoselle palkinto, 
sillä jos kouluttaminen ja sen tuomat 

herkkupalapalkinnot ovat hevosesta 
mukavia, se tulkitsee niiden poisviemi-
sen rangaistuksena.

Koivukunnas käyttää positiivisena 
vahvisteena myös rapsutuksia, mutta 
yleisin vahviste hänellä on ruokapal-
kinto. Namipala on tehokas vahviste, 
mutta se lisää myös helposti hankalaa 
käytöstä, jos sen käyttämisessä ei ole 
tarkka tai kouluttajalla ei ole tarpeeksi 
kokemusta. 

Koivukunnaan mukaan hevosia 
kohdellaan harvoin tahallaan kaltoin.

– Suurin osa tekee sen tietämättö-
myyttään ja yleisen kulttuurin takia. 
Kun asiakkaat ovat minuun yhteydessä 
ja haluavat oppia toisenlaisia toimin-
tatapoja, on se parasta, mitä he voi-
vat tehdä! Suhtaudun myötätuntoisesti 
myös siihen, että ihminen toimii siinä 
ymmärryksessä, joka hänellä sillä het-
kellä on. Oleellista on halu muuttaa 
omaa toimintaansa, ei se, mitä on teh-
nyt ennen.

Hevosen ja ihmisen yhteistoi-
minnan kehittämistä 
Koivukunnas kuuntelee työssään sekä 
ihmistä että hevosta. Hän on opiskel-
lut ”coachaukseen” eli valmennukseen 
liittyviä taitoja, joista on ollut paljon 
hyötyä myös hevosasiakkaiden kanssa. 
Ihmistaidot ovat hyödyksi, sillä jois-
sain tilanteissa asiakkaalle voikin olla 
tärkeintä tulla kuulluksi ja saada tukea 
hevosystävällisten keinojen valinnassa 
ja opettelussa.

– Omat arvoni ohjaavat toimin-
taani vahvasti. Se tarkoittaa sitä, että 
minulle on tärkeää auttaa ihmistä 
kehittämään yhteistoimintaa hevosen 
kanssa molempien kannalta turvalli-
seksi, sujuvaksi ja hyvinvointia tuke-
vaksi, Koivukunnas kuvailee.

Hevosen kuuntelu on tärkeää myös 
siksi, että hevosen stressi tarttuu hel-
posti muihin hevosiin. Konkreettiset 
olosuhteet ja tallin yleinen ilmapiiri 
sekä niihin tehdyt muutokset ovatkin 
paras askel kohti terveempää hevosta.

– Hevosmaailmassa voi yhä esiintyä 
painetta hevosen kovaan kohteluun, 
Koivukunnas myöntää. 

– Moni asiakas valitseekin talli- tai 
pihattopaikan sen perusteella, kuinka 
vapaasti siellä saa käyttää ja harjoitella 
hevosystävällisiä koulutuskeinoja ja 
miten muut kohtelevat hevosiaan. On 
monia talleja, joissa hevoset rauhoittu-
vat selvästi heti sinne muutettuaan. On 
myös tärkeää, että hevosta kuunnellaan 
eikä vain pakoteta rooliinsa harrastus- 
tai työvälineenä.

Kouluttamisen lisäksi Koivukun-
nas auttaakin asiakkaitaan löytämään 
hevosystävällisen tallipaikan. Hänen 
mukaansa moni tallinpitäjä arvostaa 
hevosen ehdoilla toimimista ja tukee 
hevosystävällistä ilmapiiriä. Ilmiselvää 
on, että tällaiset toimenpiteet vaikut-
tavat myös ratsastajaan positiivisesti: 
tyytyväinen ratsu on yhtä kuin tyyty-
väinen ratsastaja. 

Hevoskouluttaja Aino Koivukunnas 
ratsastaa ilman kuolaimia. 
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Eläinten verenluovutuksen 
mahdollisuus, saati sen tarve 
ei kenties tule meille ajankoh-
taiseksi ennen kuin oma lem-
mikki sairastuu ja tarvitsee 

karvaisen ystävän tukea.
– Lemmikkien hoito eläinlääketie-

teellisestä näkökulmasta on vasta viime 
vuosina kehittynyt nykyisiin mittakaa-
voihin, toteaa Anu Rosti. Vaikka veri-
pankkitoimintaa on ollut jo vuosia 
hevosille, koirille ja kissoille, ei veren-
luovutus ole rutiinitoimenpide, joita 
tehdään joka klinikalla.

Rosti on ammatiltaan lähihoi-
taja ja työskentelee klinikkaeläinhoi-
tajana Yliopistollisessa eläinsairaalassa. 
Samaan aikaan hän opiskelee perus-
tason ensihoitajaksi. Hän on myös 
osallistunut vuosia Helsingin eläin-
suojeluyhdistys HESY ry:n toimintaan 
niin eläintenhoitajana kuin kotihoito-
paikkojen kouluttajanakin, ja eläinten 

kanssa toiminen ja niiden hoitami-
nen onkin hänelle päivittäistä ja tuttua 
puuhaa. Rostilla on myös paljon oma-
kohtaista kokemusta kissojen veren-
luovutuksesta: hänen kollikissansa 
Kaneli on konkari verenluovutuksessa.

Kaneli laittoi hyvän kiertämään
Rosti löysi Kanelin HESYn kautta. 
Kaneli saapui HESYlle noin viikon 
vanhana sen emon jäätyä auton alle, 
mutta jo seuraavana päivänä Kane-
lille löytyi kotihoitopaikka. Lopulli-
seen kotiinsa Rostin luo Kaneli pääsi 
uudenvuodenaattona 2010 ollessaan 
noin neljän kuukauden ikäinen.

Nyt verenluovutustehtävistään 
jo eläkkeellä oleva 9-vuotias Kaneli 
viettää raukeita päiviä yhdessä ystä-
viensä korat-kissa Joeyn ja niin ikään 
HESYltä adoptoidun risteytyskani 
Hapsun kanssa. Ennen eläkkeelle jää-
mistään Kaneli ehti luovuttaa verta 

peräti neljä kertaa, ensimmäisen kerran 
ollessaan 3-vuotias.

– Jos Kanelilta kysytään, ei hän 
varmaan tuumaillut toimituksesta 
mitään, koska oli kevyesti nukutettuna 
verenoton ajan. Hän heräsi lyhyestä 
nukutuksesta hyvin ja söi ahnaasti heti 
luovutuksen jälkeen tarjotun aterian, 
Rosti kertoo.

Verenluovutus pelastaa useita 
kissoja
Kanelin neljä luovutuskertaa ovat aut-
taneet noin 5-6 kissaa, sillä kuten 
ihmisten myös kissojen veri jaetaan 
osiin, ja samalta luovuttajalta voidaan 
saada kokoverta, punasoluja ja plas-
maa niitä tarvitseville potilaille. Rosti 
huomauttaa, että eläinlääketiede onkin 
usein hyvin lähellä ihmislääketiedettä. 
Eläimillä ja ihmisillä on samoja saira-
uksia ja näihin annettavat hoidot ja 
lääkkeet ovat hyvin samanlaisia.

SANKARIKISSA APUUN
Suurin osa meistä varmasti tietää kuinka tärkeää verenluovutus on. Punaisen Ristin mukaan Suomessa tarvitaan 
joka arkipäivä 800 luovuttajaa, jotta esimerkiksi onnettomuusuhreille ja leikkauspotilaille saadaan heidän tarvit-
semansa määrä verta. Moni ei kuitenkaan tiedä, että myös eläimet voivat luovuttaa verta ja saada verensiirtoja.

Kaneli on luovuttanut verta yhteensä 
4 kertaa. Luovutetun veren avulla on 
autettu 5-6 kissaa.
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Kanelin kaltaisten teräskissojen 
tarve onkin siis suuri. Eläinten veren-
luovutus ei kuitenkaan ole samalla 
tavalla rutiinia kuin ihmisten. Veri-
pankkia pitävällä klinikalla tarvitaan 
laitteistoa, perehdytettyä henkilökun-
taa sekä tilat ja tarvikkeet veren säi-
lytystä ja siirtoa varten. Kaikilla 
klinikoilla ei tietenkään ole tällaisia 
resursseja.

– Suomessa on vain ihan muutama 
klinikka, jossa on jonkinlaista veri-
pankkitoimintaa, Rosti kertoo. Yliopis-
tollinen eläinsairaala on alan pioneeri 
Suomessa ja pitää yllä säännöllistä veri-
pankkitoimintaa.

Eläinten veripankkeja ei myös-
kään mainosteta aktiivisesti varsinkaan 
suurelle yleisölle. Tämä voi vaikuttaa 
omistajien haluttomuuteen tuoda lem-
mikkinsä luovuttamaan verta.

– Ei kaikkien eläinten tarvitsekaan 
olla verenluovuttajia, Rosti huomaut-
taa. Eihän kaikkien ihmistenkään.

Monimutkaista, mutta palkit-
sevaa
Neulat pelottavat kissoja siinä missä 
ihmisiäkin, ja useinhan lemmikit stres-
saantuvat jo tavallisesta terveystarkas-
tuskäynnistä. Tästäkin syystä kissojen 
verenluovutus on monimutkaisempaa 
kuin ihmisten: karvaisille ystäville ei 
voi sanoin selittää miten hienoa työtä 
ne tekevät. Rapsutukset ja pusut puhu-
koot siis puolestaan.

Ja tietysti ruoka. Jokaiselle veren-
luovuttajalle annetaan välittömästi luo-
vutuksen jälkeen energiapitoista ruokaa 
ja kotiinkin lähtee herkkupalkinto kii-
tokseksi. Verenluovuttajille tehdään 
myös ennen jokaista luovutusta yleis-
tutkimus ja niiltä otetaan verinäytteet. 
Ensimmäisellä testauskerralla kissalle 
tehdään niin ikään yleistutkimus ja 
siltä otetaan laajemmat verinäytteet, 
siis peruselinarvot, pieni verenkuva, 
veriryhmä ja FeLV- ja FIV-testit. Kun 
mahdollinen luovuttaja on todettu ter-
veeksi ja soveltuvaksi luovuttajaksi, se 
kutsutaan erilliselle verenluovutus-
käynnille. 

Luovuttajakissan tulee olla sään-
nöllisesti rokotettu, mutta tavallista 
useammin sen ei kuitenkaan tarvitse 
luovutuskerran jälkeen käydä tarkistet-
tavana vaan säännölliset rokotuskäyn-
nit riittävät. Ja jotta turhalta stressiltä 
vältyttäisiin, on luovuttajakissan oltava 
luonteeltaan rauhallinen ja helppo 

käsitellä.
Itse verenluovutuksessa kissa on 

kevyesti nukutettuna ja tarkasti val-
vottuna. Kissan kaulasta ajellaan ensin 
karvat, sillä veri otetaan kaulalaski-
mosta. Kissalle myös annetaan kanyy-
lin kautta suonensisäistä nesteytystä 
korvaamaan otettu määrä verta, joten 
myös etutassusta ajellaan kaljuksi pieni 
laikku. Kun verenluovutustilanne on 
ohi, kissan heräämistä seurataan klini-
kalla. Kun on varmistettu, että kissa on 
saanut tarvittavan määrän nesteytystä, 
ruokaa ja että se on täysin hereillä, se 
saa lähteä kotiin laiskottelemaan.

Luovuttajiksi kelpaavat lähes 
kaikki terveet mirrit
Minkä tahansa rotuinen ja rekisteröi-
mätön kissakin saa luovuttaa verta. Kri-
teereinä on kuitenkin muun muassa, 
että sen on oltava 1–8 -ikävuoden 
väliltä ja vähintään viiden kilon painoi-
nen. Siksi nyt 9-vuotias Kaneli onkin 
jo siirtynyt eläkkeelle luovuttajan teh-
tävistään.

Maailmalla kulkee juuri nyt kis-
soja, joiden omistajat voivat olla iloi-
sia lemmikkinsä hyvinvoinnista kiitos 
Kanelin antaman avun. Viimeksi viime 
jouluna Kaneli auttoi kissaemoa, jolla 
ilmeni sisäistä verenvuotoa synnytyk-
sen jälkeen. Apu tuli todella tarpee-
seen, sillä varastossa ei tuolloin ollut 
jäljellä yhtään kissan verta.

Palkinto uroteoista
Kanelin uroteot on huomioitu myös 
valtakunnallisesti. Viime keväänä Suo-
men Kissaliitto myönsi Kanelille San-
karikissan arvonimen esimerkillisestä 
työstä. Palkinnot jaettiin Ylöjärvellä 
toukokuun lopussa, ja Kanelin lisäksi 
palkinnon sai moni muu sankarikissa, 
joka on auttanut omistajaansa hädän 
hetkellä tai varoittanut ennakkoon vaa-
rallisista tilanteista.

Kaneli ei ehkä ymmärrä kaikkia 
suomen kielen sanoja, mutta yleismer-
kitys varmasti on selvillä: sen tekemästä 
työstä ollaan todella ylpeitä ja se on taa-
tusti eläkepäivänsä ja kaikki saamansa 
herkut ja rapsutukset ansainnut.  

Lisätietoa kissojen verenluovutuk-
sesta:
www.helsinki.fi/fi/yliopistolli-
nen-elainsairaala/tietoa-meista/sai-
raalaymparisto/veripankkitoiminta

Kaneli ystäviensä Joey-kissan ja 
Hapsu-kanin kanssa. 

Kissa on verenluovutuksessa nuku-
tettuna ja sitä valvotaan tarkasti koko 
operaation ajan.

Kaneli ansaitun palkkion äärellä.
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Talla Koskinen elää unelmaansa Munk-
kiniemen Puistotiellä, Lemmikkikul-
man kauppiaana. Hänen taustansa on 
hotelli- ja ravintola-alalla sekä tapahtu-
mamarkkinoinnissa, mutta mielessä oli 
aina kytenyt ajatus oman lemmikkiliik-
keen perustamisesta. Kuusi vuotta sit-
ten Koskinen päätti ottaa riskin, jättää 
silloisen työnsä ja toteuttaa pitkäaikai-
sen haaveensa. Syntyi Lemmikkikulma 
ja tavattoman tyytyväinen Talla. 

Hyvää mieltä ja hyvinvointia
Lemmikkikulma haluaa olla paitsi 
laadukkaiden eläintarvikkeiden 
ostopaikka, myös seudun lemmikin-
omistajien olohuone ja hyvänmielen 
paikka. Lemmikkikulmassa voi piipah-
taa, vaikka ostotarpeita ei olisikaan: 
tarjolla on aina vettä ja namupaloja 
nelijalkaisille ja juttua nelijalkaisista 
niiden omistajille. Kulmakunnan koi-
ria onkin vaikea saada kulkemaan kau-
pan ohi, sillä ne tietävät, että sisällä on 
aina tiedossa lämmin tervehdys ja pieni 
herkku. 

Lemmikkikulma on erikoistunut 
koirien ja kissojen ruokiin ja tarvik-
keisiin, ja kaupasta löytyy myös pieni 
perusvarasto jyrsijäperheiden tarpei-
siin. Eläviä eläimiä ei valikoimaan kui-
tenkaan kuulu.

- Ne jäisivät myymättä, sillä en 
raaskisi luopua yhdestäkään, Koskinen 
tunnustaa.

Lemmikkikulma ei ole ihan perin-
teinen eläintarvikeliike, sillä tarvik-
keiden lisäksi saman katon alta saa 
monenlaisia palveluita: trimmausta, 
koirahierontaa, eläinosteopaatin pal-
veluita, lemmikin hampaiden ultra-
äänipuhdistusta sekä eläinlääkärin 
peruspalveluita, kuten rokotuksia ja 
punkkilääkereseptejä. Palveluja tarjo-
avat kaupan tiloissa tiettyinä päivinä 
alansa ammattilaiset. Hyvinvointipal-
velut ovat osoittautuneet hyvin suosi-
tuiksi. 

- Nykyään ihmiset todella panos-
tavat lemmikkiensä hyvinvointiin. 
Osteopaatin pakeilta haetaan lemmi-
kille apua tiettyyn asiaan, kuten van-
huuden tuomaan jäykkyyteen tai 
leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen, 
mutta esimerkiksi hieronta tekee hyvää 
kenelle vain. Hammaskiven puhdis-
tus on lemmikeille aivan yhtä tärkeää 
kuin ihmisillekin, ja ultraäänipuhdis-
tus onnistuu kätevästi ilman nuku-
tusta. Ammattilaisemme osaavat myös 
tarvittaessa ohjata lemmikin eläinlää-
kärin pakeille.

Hyvinvointi ulottuu monesti huo-
liteltuun ulkomuotoonkin. Trimmaa-
mossa on erityisen kiireistä ennen 
kevään valmistujaisjuhlia, joulua ja 
muita juhlapäiviä, sillä perheen koiran-
kin halutaan olevan tiptop silloin kun 
omistajat sonnustautuvat juhla-asuun. 

Apua kodittomille lemmikeille
Lemmikkikulma on avustanut HESYn 
eläimiä toimintansa alusta alkaen 
monenlaisilla tempauksilla. Lemmik-
kikulman järjestämillä koiramarsseilla 

Sydämenasiana nelijalkaisten hyvinvointi

Lemmikkikulman Talla Koskinen on 
eläintensuojelija henkeen ja vereen.
Talla pursuaa ideoita, joilla eläinten 
hyvinvointia voitaisiin edistää. Lem-
mikkikulma on myös tukemassa 
HESYä uuden eläinsuojelukeskuk-
sen rakennusprojektissa.

on hankittu kodittomille eläimille 
ruokaa ja ystävänpäivän postikortti-
tempauksilla kissanhiekkaa. Koski-
sen tuorein varainkeruuidea on euron 
kamppis. Siinä asiakkaat voivat halu-
tessaan lahjoittaa ostoksen yhteydessä 
euron HESYn uuden eläinsuojelukes-
kuksen remonttikuluihin. Kampanja 
on osoittanut menestykseksi heti alku-
metreillä, ja valtaosa asiakkaista on läh-
tenyt innolla mukaan. 

Koskinen haastaa kaikki ottamaan 
osaa projektiin: 

- Voisiko sinun työpaikkasi lähteä 
mukaan HESY-talkoisiin, vaikkapa jär-
jestämällä keräyksen tai osallistumalla 
vapaaehtoistöihin?

Roposen lahjoittaminen onnistuu 
varmasti lähes kaikilta, mutta Koski-
nen muistuttaa, että jokainen meistä 
voi auttaa myös ilmaiseksi. 

- Pidetään kaikki yhdessä huolta 
toisista ihmisistä ja eläimistä. Älä 
ummista silmiä kaltoinkohtelulta, 
uskalla pitää ääntä eläinten puolesta ja 
herättele ihmisiä auttamaan. 

Teksti I Mari Aro    Kuvat I Miira Ojanen

Talla Koskinen ja englanninvinttikoira Giovanni toivottavat nelijalkaiset ja niiden 
omistajat tervetulleeksi nameille ja jutuille Lemmikkikulmaan.
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HESYN TUOTEKUVASTO

JOUKKOKIRJE
SOPIMUS
100587
.BB04

TÄMÄ OSOITELAPPU  
ON MYÖS HESY RY:N  
JÄSENKORTTI

Tassut 25 €
. Kaksipuolinen painatus. 
Värivaihtoehdot keltainen, pinkki 
ja musta. Saatavana v-mallisella 
kaula-aukolla. Hajakokoja.

5

11

Dog Power 13 €  
Kaksipuolinen painatus. Saatavana 
sekä pyöreällä että v-mallisella 
kaula-aukolla.Värivaihtoehdot 
beige, lila, harmaa, vaaleansininen, 
punainen tai musta. 
Osaa väreistä löytyy vain 
S-koossa.

-

4

AIKUISTEN T-PAIDAT

Kewätkirja 5 €  Kirjailija Sakari Topelius oli perustamassa 
ensimmäistä eläinsuojeluyhdistystä pikkulintujen suojelemi-
seksi. Tästä Maj Föreningen (Kevätyhdistys) -nimisestä yhdis-
tyksestä tuli myöhemmin HESY. Kewätkirja on vuonna 1894 
päivänvalon nähnyt, Topeliuksen tekstiin ja R. Hertzbergin 
ihastuttaviin kuviin perustuva pikku kirjanen Ensimmäinen 
kewätkirja Suomen kewätyhtiölle. 30 sivua.

10

Muistoadressi 5 €
”On maa, johonka kaikki  
polut katoaa, on rauhan  
maa (Saima Harmaja).”

9

Postikortit 0,50 € / kpl6

 Tilaa tuotteitamme HESYn verkkokaupasta 
osoitteesta holvi.com/shop/hesy tai poikkea 
ostoksille myymäläämme. 

Katso myymälän aukioloajat osoitteesta hesy.fi 

   
 

1

TARKISTATHAN TUOTTEIDEN SAATAVUUDEN HESYn verkkokaupasta  
osoitteesta holvi.com/shop/hesy. Monista t-paidoista on saatavana  
tällä hetkellä vain hajakokoja.

!

Cat Crusader  
Värivaihtoehdot  
pinkki ja musta. 

2

Dog Defender  
Värivaihtoehdot 
pinkki ja musta. 

3

Rabbit Rescuer  
Värivaihtoehdot  
pinkki ja musta. 

classic- eli perusmallit 25 €

8 Pinssi 5 €  Pinssi kaikille eläinten  
ystäville, erin omainen yllätyslahja  
ystävälle. Kissa, koira ja kani.
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*  HESY ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2017/1022. Lupa on voimassa 1.1.2018–31.12.2020.
Kaikkiin tilauksiin lisätään 5,90 euron postikulut.
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7 Postikorttinippu 4 € / 10 kpl

Nyt voit antaa HESYlle 
aineettoman lahjan, jolla 
autat yhdistyksen hoidossa 
olevia hylättyjä eläimiä. 
Esimerkiksi jo 5 eurolla 
voit tarjota kissalle päivän 
ateriat ja 50 eurolla koiralle 
välttämättömän rokoteturvan.
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Kangaskassi 10 € 
Painatuksina tassut ja  
HESYn logo. Kätevä tai 
luontoystävällinen kangaskassi  
on 100-prosenttista puuvillaa.  
Koko n. 42 × 38 cm,  
sankojen pituus 70 cm.


