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 Perustettu 1961 
 Toiminta keskittyi aluksi koe-eläinten 

suojeluun 
 Vuodesta 1990 alkaen toiminut nimellä 

Animalia 
 3 pääkohdetta: tuotantoeläimet, koe-eläimet 

sekä turkistarhaus 



3 

 N. 6000 jäsentä 
 20 alueosastoa ja toimintaryhmää ympäri 

Suomen 
 Hallitus 
 Toimisto Helsingissä, jossa 4-7 työntekijää 
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 Jokaisella olennolla on 
itseisarvonsa ja tiettyjä 
oikeuksia.  

 Eläimellä on oikeus olla 
eläin, sillä on oikeus 
lajilleen tyypilliseen 
käyttäytymiseen sekä 
perusolemukseensa. 

 Eläimellä on oikeus elämään 
ja kuolemaan ilman 
tarpeetonta kipua ja tuskaa.  
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 Tavoitteena on 
eläinkokeeton maailma  

 Ensisijalla tuskallisimpien 
ja heikoimmin 
perusteltujen 
eläinkokeiden 
lopettaminen  

 Vaihtoehtoisten 
menetelmien 
kehittäminen 

 Eläinkokeettoman 
kosmetiikan lista 
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 Animalia tähtää 
turkistarhauksen 
lopettamiseen 
lainsäädännöllä 

 Turkistarhaton 
Suomi 2025 -
kampanja 



 Suhtaudumme kriittisesti 
nykyisenkaltaiseen 
eläinten tehotuotantoon.  

 Eläinten pito ei saa 
tuottaa eläimelle 
kärsimystä  

 Ihmisen on turvattava 
eläimen lajinmukainen ja 
yksilökohtainen 
hyvinvointi.  

 Animalia hyväksyy 
ihmisen ja eläimen 
symbioottisen yhteiselon, 
jossa molemmat hyötyvät. 
 

 

 



 Tiedotus 
 Kampanjat 
 Lobbaus 
 Lainsäädäntö  
 Tempaukset 
 Seminaarit 

 

 Kansainvälinen 
yhteistyö 
◦ Eurogroup for 

Animals 
◦ Fur Free Alliance 
◦ European Coalition 

to End Animal 
Experiments 
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 Lahjoitukset 
 Testamentit 
 Jäsenmaksut 
 Kuukausitukijat 
 Valtionapu 
 Myyntituotteet 





 Ihmisen ja koiran yhteisestä historiasta 
 Mikä on löytökoira 
 Tilanteen laajuus 
 Kansainvälinen yhteistyö 
 Erilaisia ratkaisuja 
 Riskit ja haitat ihmisille 
 Tutkimuksia löytökoirista 
 Esimerkkejä eri maista 
 Löytökoiran hankinta 

 



 Koiran ja ihmisen yhteiselosta arkeologisia 
löydöksiä ainakin 10 000 vuoden takaa 

 Mahdollisesti koira alkanut eriytyä sudesta jo 
yli 100 000 vuotta sitten 

 Ensin jätteiden syöjä, sitten vahti, 
metsästyskoira? 
 



 Molemmat hyötyneet – koirat riippuvaisia 
ihmisistä tavalla tai toisella 

 Koirien rooli muokkautunut kulttuurien ja 
elintapojen mukana – yhtenäistymistä 
havaittavissa ns. lemmikkikulttuurin suuntaan 

 Koiratyyppien eriytyminen käyttötarkoituksen 
mukaan – koirarodut vasta viime vuosisatojen 
tuotoksia 
 



 Ihmiset ja koirat elivät pitkään rinnakkain ilman ns. 
kulkukoiraongelmaa 
◦ Elintason nousu -> jätteiden määrä, mutta puutteellinen 

jätehuolto -> koirille paremmat mahdollisuudet lisääntyä? 
◦ Kaupungistuminen -> koirat jätetty maaseudulle heitteille? 
◦ Kriisit: sodat, poliittiset kriisit, luonnonkatastrofit: koiria 

jätetty paljon oman onnensa nojaan? 
 Kulkukoiraongelma yleensä pahin niissä valtioissa, 

joissa ei ole lainkaan eläinsuojelulakia eikä koirien 
kasvatusta tai myyntiä säädellä 





 Kulkukoira – ei omistajaa, syntynyt kadulle, ei 
yleensä juuri kontaktia ihmisiin 

 Yhteisökoira – alueen ihmiset huolehtivat 
jollain tasolla koirista 

 Omistettu koira – voi muuttua löytökoiraksi 
tarkoituksella tai tarkoituksetta: hylätyt 
koirat, eksyneet koirat, tarkoituksella vapaina 
elävät, mutta yhden ihmisen/perheen 
omistamat koirat 

 Näiden välimuodot 



 Syntynyt kadulle 
 Yleensä elävät suhteellisen lämpimissä maissa – 

löytyy kuitenkin myös EU-alueelta, esim. 
Romaniasta ja Bulgariasta sekä Venäjältä 

 Huono selviytymisprosentti, kuolleisuus ja 
sairastuvuus suurta 

 Ongelman ratkaisu hankalaa,  
  koska eivät ole useinkaan  
  sosiaalistuneet ihmisiin 



 Kulkukoirien sopeutumiskyky hämmästyttävä: 
ovat oppineet elämään kaupungin 
keskustoissa, pelottelemaan ihmisiä 
saadakseen ruokaa, varastelemaan taitavasti, 
jopa käyttämään metroa  

 Sopeutumiskyvystä huolimatta kuolleisuus 
suurta 

 



 Elävät väljässä kon- 
taktissa ihmisiin 
 Saavat yleensä jonkin- 
laista ruokintaa yhteisön 
ihmisiltä – voivat toimia  
esim. alueen vahtikoirina ja jätteiden hoitajina 
 Lisääntyvät lähes aina vapaasti, terveydenhoitoa ei 

juuri tehdä 
 Ovat kuitenkin tottuneet jossain määrin ihmisiin 
 Aasiassa ja Afrikassa ns. paariakoiria 



 Kulttuurista riippuen voidaan pitää hyvinkin 
vapaasti tai kontrolloida liikkumista tiukasti 

 Omistetusta koirasta voi tulla löytökoira 
eksymisen tai hylkäämisen kautta 

 Yleensä terveydenhuollon piirissä edes 
jossain määrin 

 Lisääntymispotentiaali voi  
olla suurempi kuin kulku- 
koirilla, koska ovat paremmin 
hoidettuja 



 Koirien määrä maailmassa n. 400-500 
miljoonaa – niistä n. 75 % on kodittomia 

 Lisääntymispotentiaali huikea – 1 narttu 
jälkeläisineen voi tuottaa 6 vuodessa 67 000 
koiran populaation 

 Koirat kuitenkin tarvitsevat ihmisiä – 
hakeutuvat ihmisyhteisöjen ympärille ruuan ja 
suojan toivossa 

 Ongelmia sekä koirille itselleen että ihmisille 
ja muille kotieläimille  



 OIE 
 FAO 
 WHO 
 EU 
 WSPA:n projektit 
 Pienempien järjestöjen projektit 

 



 Edistää eläinten terveyttä maailmanlaajuisesti 
– 178 jäsenvaltiota, WTO:n yhteistyöjärjestö 

 Tärkeintä kulkukoira-asiassa ihmisten terveys 
eli rabiestartuntojen ehkäisy 

 Silti pyrittävä inhimillisiin ratkaisuihin myös 
koirien kannalta 



Stray Dog Population Control 
 Pääkohdat: 
◦ Vastuullisen koiranomistamisen edistäminen 

vähentää merkittävästi kulkukoiraongelmaa ja sen 
aiheuttamia terveysriskejä ihmisille 
◦ Koska koirien ekologia linkittyy läheisesti ihmisten 

toimintaan, tulee kulkukoirien rajoittamisen liittyä 
läheisesti ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen 
◦ Ohjeita mm. vastuulliseen koiranomistajuuteen, 

lisääntymisen ehkäisemiseen ja mahdollisimman 
vähän kärsimystä aiheuttaviin lopetustapoihin 

 



 Tekee yhteistyötä mm. WSPA:n kanssa 
 Ylläpitää sivustoa Gateway to Farm Animal 

Welfare, jonne koottu myös  
  paljon tutkimustietoa  
  löytökoiria koskien 



 Ottaa kantaa ja antaa ohjeita löytökoira-
asioihin ihmisten terveyden kautta: erilaiset 
ratkaisut rabiestilanteen parantamiseen 

 Suosittelee pyydystä-steriloi-vapauta –
ohjelmia 

 



 Tällä hetkellä ei yhteistä lemmikkieläinten 
hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä 

 Lemmikkieläinten suojelua koskeva 
eurooppalainen yleissopimus – Euroopan 
Neuvoston jäsenmaiden sopimus v. 1987 
◦ Voivat allekirjoittaa muutkin Euroopan maat kuin 

EU:n jäsenvaltiot: 21 allekirjoittanutta 
◦ Antaa löytöeläinten kohdalla lähinnä suosituksia 

mm. tunnistusmerkinnästä ja  
  eläinten steriloinnista ongelman  
  hillitsemiseksi  



 Written Declaration on dog population 
management in the European Union  
◦ ”kehottaa jäsenvaltioita laatimaan  
   kattavia koirakannan hallintastrategioita,  
   joihin kuuluvat koirakannan valvonta ja  
   eläinrääkkäyksen kieltäminen lainsäädän- 
   nöllä, vesikauhurokotuksen ja sterilisoinnin 
   kaltaisten eläinlääkintätoimien tukeminen  
   ei-toivottujen koirien lukumäärän valvomiseksi sekä 

lemmikkieläinten omistajien vastuuntunnon edistäminen; 
◦ pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön kaikkien koirien pakollisen tunnistamisen ja 
rekisteröinnin EU:n laajuisten yhteensopivien järjestelmien 
avulla tautien leviämisen ehkäisemiseksi”  



Council Conclusions on the welfare of dogs 
and cats 
◦ Lemmikkieläinten liikkumisen parempi valvonta 

(lemmikkieläinbisnes) 
◦ Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä 
◦ Tarpeettomien kirurgisten toimenpiteiden kielto 
◦ Vastuullinen koiranomistaminen 

 Jotain yhtenäistä lainsäädäntöä erittäin 
todennäköisesti tulossa: lemmikkieläimet 
mukaan seuraavaan eläinten suojelu- ja 
hyvinvointistrategiaan? 
 



 Maailman suurin ja vaikutusvaltaisin 
eläinsuojelujärjestö 

 Toimii yli 50 maassa 
 Koirat yksi hyvin keskeinen toimintakohde – 

sekä löytökoirat että koiranlihakauppa 
 Toimii aktiivisesti useiden köyhien maiden 

löytökoiratilanteen ratkaisemiseksi: 
projekteja mm. Nepalissa, Sierra Leonessa, 
Kiinassa ja Lähi-Idän  

  maissa 
 

 



 Julkaissut paljon materiaalia 
koskien löytökoiraongelman 
ratkaisumalleja 

 Laajin julkaisu (6 järjestön 
yhteisjulkaisu): 

  Humane dog population 
management guidance 

 Raportti: Stray Animal 
Control Practices (Europe) 

 
 





 Ei tehdä mitään 
 Koirien tappaminen 
 Trap-neuter-release 
 Koirien kerääminen 

tarhoihin 
 Tiukennettu ja valvottu 

eläinsuojelulaki: esim. 
rekisteröintipakko 

 valistaminen 



 Ongelma yleensä pahenee tai pysyy ennallaan, jos 
kaikki resurssit ovat jo koirien käytössä – jossain 
vaiheessa ääritilanne saavutettu 

 Populaatio voi väliaikaisesti pienentyä esim. 
sairauden levitessä tai poikkeuksellisten sääolojen 
tai luonnonmullistuksen takia 

 Populaatio yleensä palautuu ennalleen ympäröiviltä 
alueilta siirtyvien koirien takia 

 Riskit eläinten ja ihmisten terveydelle suuret 
 Pitäisi edes rajoittaa koirien käytössä olevia 

resursseja – jätehuolto ym. 



 Pääongelma uusien koirien vaeltaminen tapettujen tilalle 
-> kasvava rabiesriski 

 Tappamismenetelmät usein julmia ja riskit suuria: 
myrkyttäminen, ampuminen, kaasuttaminen, tappavat 
ruiskeet 

 Tulokset heikkoja, koirien määrä ei yleensä koskaan 
laske: resurssit jäävät muiden käyttöön 

 Suuret riskit sekä koirien että ihmisten hyvinvoinnille 
 Saattaa vähentää koirien irtipitämistä – pelko 

tappamisesta 
 Lietsoo myös oman käden oikeutta 



 Trap-neuter-release TNR (pyydystä, steriloi, 
vapauta) 

 Koira otetaan kiinni, steriloidaan, rokotetaan 
rabiesta vastaan ja palautetaan sen entiselle 
alueella 

 Koirapopulaatio pysyy stabiilina, 
lisääntyminen lakkaa 

 Ulkopuolelta vaeltavien koirien määrä pieni, 
rabiesriski pienenee oleellisesti 

 Leikkaus aina riski koiran kannalta 
 



 Steriloidut koirat tappelevat vähemmän – 
vähemmän melua, koiranpuremia ja 
koirapelkoa 

 Paljon hyviä kokemuksia mm. Intiassa ja 
Kreikassa 

 Suhteellisen edullista 
 Koirien merkintä tärkeää 
 Ongelmia, jos ei nouda- 
  teta tarkasti 

 



 Kallis tapa 
 Koirien kannalta hyvä tai huono vaihtoehto 
 Saattaa lisätä hylkäämisiä 
 Kerää usein myös ympärilleen irtokoiria 
 Koirille voidaan etsiä uusi koti, tai ne voidaan 

lopettaa, tai ne voivat jäädä tarhalle 
loppuiäkseen 

 Yleensä stressaavia 
  paikkoja koirille 



 Parhaimmillaan hyvin hoidetut tarhat 
kuitenkin edistävät eläinten arvostusta 

 Tietyissä maissa koira haetaan tarhalta 
mielummin kuin ostetaan – rokotettu, 
steriloitu koira edullisesti 

 Tarhat voivat toimia myös esim. 
valistuspaikkoina kouluryhmille 

 Tavoitteena oltava aina adoptio 



 Tarhat voivat olla kunnallisia tai yksityisiä 
 Järjestöjen hoitamat paikat usein parempia 

kuin kunnalliset – toki on poikkeuksiakin 
 Erittäin huonoja paikkoja voi olla yksityisten 

ylläpitämissä tarhoissa: koirien 
keräilypaikkoja, ei varaa kunnolliseen 
lääkintään ja ruokintaan -> pelastamishalu 
lähtee helposti käsistä 

 Tietyt maat kieltävät terveiden eläinten 
lopettamisen -> pahimmillaan loppuikä 
tarhalla 



 Pitotavat vaihtelevat 
◦ Koirat ketjuissa koppien edessä 
◦ Koirat isoissa yhteistarhoissa ulkona 
◦ Koirat pienemmissä aitauksissa ulkona 
◦ Koirat yksittäishäkeissä ulkona 
◦ Koirat yksittäishäkeissä sisällä 

 
- Ja kaikkien näiden variaatiot 
 
Suositeltava vaihtoehto: 
sijaiskodit 



 Yleensä ell-palvelut saatavilla tarhoilla 
 Siistiä ja hygieenistä, riittävästi työntekijöitä 
 Koirilla riittävästi tilaa ja hyvät säänsuojat 
 Luovutettavat eläimet yleensä steriloituja 
 Lopettamis/hoitamispäätökset osataan tehdä 

realistisesti ja lopetus tapahtuu aina 
mahdollisimman kivuttomasti 





 Eläinlääkärin palvelut saatavilla lähistöllä ja 
sairaat koirat hoidetaan kohtuullisesti 

 Koiramäärään nähden ei ehkä riittävästi 
työntekijöitä 

 Ei täysin hygieenistä 
 Koirat suhteellisen hyvässä kunnossa  





 Vain harvoin eläinlääkärin hoitoa sairaille koirille 
 Erittäin epähygieenistä 
 Yleensä huomattavasti liikaa koiria, lisääntyvät 

usein keskenään 
 Riittämättömät säänsuojat, vaarallisia rakenteita 

jne. 
 Koiria ei useinkaan lopeteta, vaikka kunto olisi 

kuinka huono – toisaalta ei juuri hoidetakaan 
 Kuolleisuus suurta  





 Koirien sopeutumiskyky tarhoille vaihtelee –  
osa tuntuu olevan lähes kotonaan 
 Voimakkaan ihmispelkoisille koirille tarha voi 

olla ainoa vaihtoehto elää – mikä on elämisen 
arvoista elämää? 

 Mikään tarha ei kuitenkaan korvaa 
kotiolosuhteita 



 Vähentää yleensä 
hylkäämisiä 

 Voidaan toteuttaa 
tehokkaasti ainoastaan 
yhteisöissä, joissa 
koiratilanne on jo 
suhteellisen hyvin 
hallinnassa 

 Mahdollisesti tulossa 
koko EU-alueelle 



 Pitkällä tähtäimellä vastuullisesta koiran 
omistamisesta tiedottaminen on tärkein ja 
tehokkain tapa vaikuttaa 
kulkukoiraongelmaan! 





 Vaarallisin on rabies: riski vaihtelee maittain 
 Koirien puremat 
 Koirien aiheuttamat pelot ja häiriöt 
 Koirien aiheuttamat liikenneonnettomuudet 
 Koirien hyökkäykset muiden kotieläinten 

kimppuun 
 Myös muita koirista ihmisiin ja muihin 

eläimiin tarttuvia tauteja 



 99 % ihmisten rabiestartunnoista saadaan 
koirista 

 Vuodessa kuolee n. 55 000 ihmistä 
rabiestartuntaan, heistä 40 % lapsia 

 95 % kuolemista tapahtuu  
 Aasiassa ja Afrikassa 
 Globaalisti ihmisten rabies- 
  kuolemien määrä on taas  
  kääntynyt nousuun 
 



 Vuosittain rokotetaan noin 50 miljoonaa 
koiraa rabiesta vastaan 

 70 % koirapopulaatiosta tulisi olla rokotettu, 
jotta rabieksen leviäminen saadaan 
pysäytettyä – Aasiassa ja Afrikassa osuus on 
nyt 30-50 % 

 Koirien massarokotukset tehokkain keino 
rabieksen ehkäisyssä 
◦ Kulkukoirien tappamisella ei ole saavutettu tuloksia 
 
Lähde: WHO 
 



Tapaukset v. 2001-2011 
1. Venäjä: 27209 kpl, 78 ihmisillä 
2. Ukraina: 18811 kpl, 9 ihmisillä 
3. Valko-Venäjä: 8664 kpl, 0 ihmisillä 
4. Liettua: 7759 kpl, 0 ihmisillä 
5. Kroatia: 6518 kpl, 0 ihmisillä 
6. Puola: 5202 kpl, 0 ihmisillä 
7. Romania: 4141 kpl, 1 ihmisillä 
8. Latvia: 3675 kpl, 1 ihmisillä 
---- Suomi: 2 kpl, 0 ihmisillä  



 Tapausten trendi kuitenkin voimakkaasti 
laskeva: mm. Venäjällä vähentyneet yli 60 % 
kymmenessä vuodessa 
◦ Tartunta havaittu tässä kuussa lähellä Suomen rajaa 
 



 Leishmania (Etelä-Eurooppa) 
 Sydänmato (Etelä-Eurooppa) 
 Babesioosi (Etelä-Eurooppa) 
 Erlichia (Etelä-Eurooppa) 
 Parvo 
 Penikkatauti 
 Kennelyskä 
 Leptospiroosi  
 Ulko- ja sisäloiset 
 Ihosairaudet (mm. sikaripunkki) 
 Ym.  





 Suhtautuminen koiriin vaihtelee 
 Koirien merkitys tai käyttötarkoitus erilainen 
 Lemmikkikulttuurin leviäminen usein edistää 

parempaa kohtelua – mutta myös lieveilmiöitä 
 Auttamistyössä tärkeää ymmärtää 

kohdemaan kulttuuria – ei määräillen, vaan 
kuunnellen ja keskustellen 



 Koirien lisäksi autetaan aina myös ympäröivää 
yhteisöä – vähintään tautiriskien ym. 
pieneneminen 

 Tarhojen kunnostus- ym. projektit työllistävät 
usein paikallisia 

 Useat järjestöt yhdistäneet työhön myös 
suoraa ihmisten auttamista 

 Ulkomailta tuleva kiinnostus -> paikallisten 
kiinnostus 



 Lopetuspäätökset tuntuvat usein vaikeilta – 
sairaiden koirien paranemiseen koitetaan uskoa 
liian kauan 

 Epätoivon keskellä suhteellisuuden taju hämärtyy 
usein 

 Tuomitsemalla harvoin pääsee eteenpäin – yhteinen 
sävel löydettävä 

 Lopetuksen merkitys eläinsuojelu- 
  tekona ymmärretään usein parem- 
  min silloin, kun olosuhteet on saatu 
  paremmiksi 



 Saattaa lisätä hylkäämisiä? 
 Onko järkeä adoptoida maihin, joissa 

itsessäänkin on paljon kodittomia? 
 Valtava määrä resursseja käytetään, olisiko 

tehokkaampaa käyttää ne paikan päällä? 
 Lisää ymmärrystä eri kulttuurien välillä? 
 Lisää paikallisten kiinnostusta ongelman 

hoitoon? 
 Samalla humanitääristä avustustyötä?  





 Löytökoiria on tutkittu varsin vähän 
◦ Pääosin rabieksen torjuntaan liittyviä tutkimuksia 
◦ Jonkin verran tutkimuksia koirien sopeutumisesta 

löytökoiratarhojen olosuhteisiin tai uuteen kotiin 
◦ Vapaana elävien koirien käyttäytymistä tutkittu 

erittäin vähän 
◦ Kyselytutkimuksia eri maiden tavoista ratkaista 

löytökoiraongelma 



 Tehty pääosin Aasian maissa, erityisesti 
Intiassa, esim: 

  Stray dog population demographics in 
Jodphur, India following a population 
control/rabies vaccination program 
◦ 5 koealuetta, joilla steriloitiin ja rokotettiin 62-87 % 

koirista 
◦ 3/5 alueella koirien määrä väheni kuudessa 

vuodessa 
◦ Kriittiseksi määräksi saatiin, että 70 % steriloitava 

kokonaispopulaation pienentämiseksi 



Free-roaming dog control among OIE-member 
countries 

- 81 vastausta (172 jäsenmaata) 
- Kulkukoirat todettiin ongelmaksi keskitason ja heikosti 

kehittyneissä maissa 
- Suurimpana ongelman kulkukoirien puremat ja niiden 

levittämät taudit 
- Kehittyneimmissä maissa pienin rabiesongelma 
- Kulkukoirien tappaminen vielä yleisin keino ongelman 

ratkaisemiseksi, mm. myrkytys sallittua; löytökoiratarhoja 
pääosin vain kehittyneimmissä maissa 

- Elintason nousu vähentää myös kulkukoiraongelmaa 
 



 Viime vuosilta ainoa lienee Moskovan 
katukoiratutkimus (venäjäksi) 
◦ Moskovassa noin 35 000 kulkukoiraa, joiden 

historia mennee vuosisatojen päähän  
◦ käyttäytymistä seurattu nyt yli 30 vuotta 
◦ Vain 3 % kadulle heitetyistä lemmikkikoirista selviää 

siellä -> kasvanut oma katukoirapopulaatio 
◦ Muodostavat löyhiä laumoja – johtajat eivät 

dominoivimpia, vaan älykkäimpiä 
◦ Domestikaatio mennyt askeleen taaksepäin: ei enää 

lemmikkikoiria 



 4 erilaista koiratyyppiä 
◦ Vahtikoirat: läheisimmässä tekemisissä ihmisten 

kanssa; ottavat alueekseen rakennusten sisäpihoja 
ym. alueita, joita puolustavat muilta koirilta ja joista 
löytävät ruokaa/niitä ruokitaan; selkeitä reviireitä ja 
laumoja 
◦ Kerjäävät koirat: sietävät ihmisiä, mutta ei kontaktia 

yksittäiseen ihmiseen; osaavat valita ihmisten 
joukosta ne, joille kannattaa alkaa heiluttaa häntää 
ja kerjätä ruokaa; elävät väljissä laumoissa, 
vaihtavat laumaa tarpeen vaatiessa  



◦ Kolmas ryhmä koiria sietää ihmisiä, mutta 
sosiaalista kontaktia ihmisiin ei enää ole; etsivät 
ruokansa roskiksista, välttelevät ihmisiä; määrä 
väheni Neuvostoliiton aikana, kun jätteitä ei juuri 
ollut, nyt määrä taas lisääntynyt 
◦ Neljäs ryhmä on täysin villit koirat; pelkäävät 

ihmisiä, hankkivat ruokansa metsästämällä; elävät 
teollisuusalueilla ja kaupunkimetsissä, liikkuvat 
lähinnä öisin ja välttelevät ihmisiä voimakkaasti 



 Lähes uskomaton sopeutumiskyky – noin 500 
katukoiraa elää vakituisesti metroasemilla, ja 
parisenkymmentä niistä on oppinut 
käyttämään metroa liikkumiseen 

 Kulkevat metrolla keskustan alueille 
hakemaan ruokaa, asuvat varsinaisesti 
rauhallisemmilla alueilla 

 Osaavat erittäin taitavasti valita ne ihmiset, 
joita varoa ja toisaalta joilta kerjätä ruokaa 

 www.metrodog.ru 







 Ei varsinaista löytökoiraongelmaa: yli 90 % 
löytökoiratarhoille päätyneistä koirista haetaan 
kotiinsa -> lähes kaikille muillekin löytyy koti 

 Kunnilla velvollisuus löytöeläinten hoitamiseen: 15 
vrk säilytys, ei velvoitetta uuden kodin etsintään 

 Lisäksi kasvava joukko 
 huostaan otettuja koiria 



 Koirien kodinsaantia vaikeuttaa  
◦ kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus 
◦ Löytöeläinhoitolat eivät aina ilmoittele kodittomista 
◦ Uusien omistajien valintakriteerit voivat olla hyvin 

tiukkoja 
 
◦ Tyypillinen suomalainen koditon: iso, nuori 

kouluttamaton metsästyskoirasukuinen koira 



 Tiukka koirakuri estänyt ongelmat 
 Harvassa muussa maassa yhtä hyvä tilanne 
◦ Korkea rekisteröityjen/tunnistusmerkittyjen 

(rotu)koirien osuus yleensä tyypillistä 



 Avustus Suomesta alkoi v. 2000 
 Vanha huonokuntoinen varjupaik Tallinnassa 

suljettiin v. 2005 lopussa 
 Varjupaikat siirtyneet pääosin 

eläinsuojeluyhdistysten haltuun 
 Taso kohentunut huomattavasti, 

todennäköisesti myös hylkäämiset hieman 
laskussa 

 Maan sisäinen uusien kotien löytyminen 
lisääntynyt 



 Löytökoiratilanne EU:n heikoin: jopa miljoonia 
kodittomia koiria 
◦ Yksin Bukarestissa koiria jopa 100 000 

 Ongelman syy Ceauseskun aika: muutto 
maalta kaupunkeihin 

 Yritetty ratkaista koiria tappamalla tai koiria 
keräämällä  

(ja tappamalla) 
 Tulokset heikkoja 



 Lukuisia ulkomaisia avustusprojekteja 
 Suomesta mm. Pro Animals Finland, 

Kodittomien koirien ystävät, Pelastetaan 
koirat 

 Työ erittäin  
   hidasta ja vaikeaa 



 Vaikka useat ulkomaiset järjestöt yrittävät 
auttaa – tilanne silti epätoivoinen 

 Tilannetta hankaloittaa suuri kulkukoirien 
määrä – ei pelkästään hylättyjä, vaan myös 
paljon kadulle syntyneitä 

 Romanian laki kieltää terveen eläimen 
lopettamisen, mutta tätä ei juurikaan 
noudateta 

 Jatkuvaa taistelua sen kanssa, koska koirien 
julmat lopettamiset taas alkavat 



 Lemmikkikulttuuri heikohko, ei eläinsuojelulakia 
kaikissa osissa maata 

 Ulkomaiset järjestöt ja ihmiset auttavat kodittomia 
koiria, adoptoidaan paljon ulkomaille 

 Erityisesti metsästyskoiria, galgoja ja podencoja, 
kohdellaan julmasti  

   – tapetaan esimerkiksi  
   hirttämällä puuhun 
 

 



 Kulkukoiraongelma huomattava: arviolta 
jopa 500 000 koiraa hylätään vuodessa 

 Ongelma suurin Etelä-Espanjassa 
 Koiralaumat siivotaan kaupungeista, mutta 

maaseudulta niitä löytyy 
 



 Aasian maista ehkä pahin kulkukoiraongelma 
 Ei juurikaan lemmikkikulttuuria 
 Suuria terveysriskejä ihmisille 
 Parhaita tuloksia saavutettu TRN-työllä 
 Vaatii pitkäjänteisyyttä 
 Suomeenkin tuotu laitto- 
  masti katukoira Intiasta,  
  joka sairasti rabiesta 



 Yli 60 Intian kaupungissa on otettu käyttöön 
Animal Birth Controlling & Anti-Rabies 
Program – perustuu TNR-strategiaan 

 Vähentänyt kaikissa ohjelmaa noudattavissa 
kaupungeissa ihmisten saamia 
rabiestartuntoja 

 Todettu ainoaksi tehokkaaksi keinoksi 
Intiassa 

 Silti muissa Intian kaupungeissa käydään 
jatkuvaa kiistaa koirien joukkotappamisista 





 Suomesta vai ulkomailta? 
 Vuodessa jo satoja koiria ulkomailta 
 Usein hieman eri tyyppisiä koiria maasta 

riippuen 
 Yhtä tarkoin mietittävä omat resurssit ja se, 

minkälainen koira omaan elämän tilanteeseen 
sopii kuin mitä tahansa muuta koiraa 
hankkiessa – jopa tarkemminkin 

 Paras vaihtoehto aina päästä tapaamaan koira 
ennen päätöstä 



 Hankinta eläinsuojeluyhdistyksen kautta 
 Myös löytöeläintalot mahdollisia 
 Vältä yksityisiä myyjiä – riski laittomasta 

maahantuonnista tai pentutehtailusta 
 Vertaile eri yhdistysten toimintaperiaatteita, 

luovutussopimuksia ja muita ehtoja 
 Harkitse aina rauhassa 

 



Esimerkiksi: 
 SEY:n jäsenyhdistykset www.sey.fi 
 Helsingin Eläinsuojeluyhdistys www.hesy.fi 
 www.kodittomat.fi 
 www.kodinvaihtajat.com 
 Muitakin yhdistyksiä ympäri Suomen 
 Löytöeläimiä vastaanottavat tahot 
 

http://www.sey.fi�
http://www.hesy.fi�
http://www.kodittomat.fi�
http://www.kodinvaihtajat.com�


 Auringonkoirat ry (Espanja) 
 Costa Blancan Rescuekoirat ry (Espanja) 
 Elämä koirille ry (Venäjä: Viipuri, Pietari) 
 Espanjan Katukoirat ry (Espanja) 
 Kodittomat Bulgarian koirat ry (Bulgaria) 
 Kodittomat Espanjan koirat ry (Espanja) 
 Kodittomat koirat ry (Venäjä: Pietari) 
 

 
 



 Kodittomien koirien ystävät ry (Romania) 
 Nobody’s Dogs (Serbia, yhdistys 

rekisteröitymässä) 
 Pelastetaan koirat ry (Viro, Romania) 
 Rekku Rescue ry (Suomi, Viro) 
 Viipurin Koirat ry (Venäjä: Viipuri) 
 Lisäksi muutama yhdistys, jotka ovat tuoneet 

Latviasta 
 Kooste: koiratarhat.com -sivustolla 



 Maahantuontivaatimukset 
 Muut rokotukset ja toimenpiteet 
 Mitä etelämpää, sitä enemmän 
  tarttuvia tauteja 
 Selvitä alueen erityispiirteet tautien ja loisten 

suhteen 
 Eristysmahdollisuus, jos muita lemmikkejä 

kotona 
 Ota koira vain eläinsuojeluyhdistyksen kautta, 

ei yksityiseltä ihmiseltä 



 Vaikka koira on rokotettu vaatimusten 
mukaan, on ”karanteeni” Suomessa aina 
välttämätön 

 Myös perheen muut koirat syytä pitää erillään 
vieraista koirista 

 Ei koirapuistoihin, ei vilkkaisiin paikkoihin – 
rauha koiralle myös sopeutumiseen 



 Varaudu myös siihen, että 
mitä tahansa yllätyksiä voi 
tulla terveyden suhteen: 
vaikka koira olisi 
eläinlääkärin tarkastama, 
voi moni sairaus olla siinä 
vaiheessa piilevä 

 Pentuajan huono ruokinta 
voi myös aiheuttaa 
kasvuhäiriöitä, joiden 
seuraukset ilmenevät 
myöhemmin 



 Ongelmat erilaisia koiran taustasta riippuen: 
pentu ei aina helpoin ratkaisu 

 Tarhalla syntyneet pennut voivat olla lähes 
täysin sosiaalistamattomia vieraisiin ihmisiin 
ja kodissa elämiseen – mm. koiran 
temperamentti ja hyvähermoisuus vaikuttavat 
sopeutumiseen 

 Osasta tulee normaaleja koiria, osa jää 
hyvinkin ihmis- ym. aroiksi  



 Eroahdistus 
 Hihnakäyttäytyminen 
 Vieraiden ihmisten, erityisesti miesten tai 

lasten pelko 
 Pelkopureminen 
 Karkailu 
 Joskus sisäsiisteys,  
  ruuan varastelu ym. 



 Varauduttava aina kaikkeen – useimmat 
saavat silti yllättyä iloisesti 

 Pitkäjänteisyyttä oltava – ongelmien 
korjaamiseen voi mennä kuukausia tai vuosia 

 Kaikki ongelmat eivät helpotu koskaan 
 Varauduttava myös ongelmakoirakouluttajien 

avun tarpeeseen 



 Löytökoiralle kodin tarjoaminen on 
korvaamaton eläinsuojeluteko kyseisen 
yksilön kannalta – kokonaisuuden kannalta 
merkitys kuitenkin varsin pieni 

 Ei liikaa pelkoja, mutta realistinen pitää olla 
 Mieti valmiiksi myös apuverkostot – 

kouluttajat, eläinlääkärit, tukea antavat 
ystävät 

 Löytökoira opettaa erilailla kuin kasvattajalta 
hankittu 



 Liity eläinsuojeluyhdistyksen jäseneksi 
 Lähde mukaan järjestön toimintaan 
 Ota kummikoira jonkin järjestön kautta 
 Lahjoita tarvikkeita, koiranruokaa jne. 
 Lahjoita rahaa 
 Levitä yhdistysten esitteitä ja tietoa 

eläinsuojelusta 



www.animalia.fi 
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