ME IHMISET JA
MUUT ELÄIMET
KUVAKIRJA IHMISEN JA KOTIELÄINTEN SUHTEESTA 2019

KIMMO RAUATMAA

JOHDANTO
Länsimaissa ihmisen ja eläimen suhde muuttuu
2000-luvulla nopeammin kuin kertaakaan ihmiskunnan
historiassa. Muutokseen on useita syitä: nopea
kaupungistuminen, ilmastonmuutos, lapsettomuus,
vaurastuminen....
Käytännössä muutokset näkyvät lihansyönnin
vähentämisenä joko eettisistä tai ilmastosyistä,
lemmikkieläimen kuten koiran ja kissan merkityksen
kasvuna ja jopa lapsen korvikkeena olemisena sekä
keskusteluna eläinten oikeuksista.

Suomalainen keskustelu ihmisen ja eläinten
suhteesta on toisaalta tieteellistä, toisaalta
jäsentymätöntä ja tunnepohjaista tilitystä.

Ihmisten oman äänen lisäksi kirjassa on valokuvia.
Valokuvaukseen olen saanut tukea Journalistin
kulttuurin edistämissäätiöltä.

Tämän valokuvakirjan tarkoitus on kuvata ihmisen ja
eläimen suhdetta Suomessa vuonna 2019. Olen
keskittynyt koti- ja tuotantoeläimiin, koska niiden
kautta ihmisen suhde eläimiin on näkyvämpi.

Kirjan toimitustyötä on tukenut Sotkamon kunta
kulttuuriapurahalla.

Ihminenkin on eläin. Lajimme kuuluu kädellisten
lahkoon, ihmisapinoiden yläheimoon. Sen vuoksi
kirjan nimi on Me ihmiset ja muut eläimet.
Olen antanut tässä kirjassa äänen eläinten omistajille
ja niiden kanssa työskenteleville. En halua tuputtaa
kirjassa omaa agendaani tai näkemystäni ihmisen ja
eläimen suhteesta, vaan antaa tilaa ihmisille, joilla on
omia kokemuksia eläimien kanssa toimimisesta ja
elämisestä. Nykyisessä keskustelukulttuurissa
korostuvat usein vain ääripäät: mustan ja valkean
välissä on kuitenkin valtava kirjo harmaan eri sävyjä.

Kiitos tukijoille sekä kaikille kirjan tekoon
osallistuneille eläimille ja ihmisille!

Vuokatissa 20.12.2019

Kimmo Rauatmaa
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IHMINEN JA LEMMIKIT
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Lemmikin merkitys ihmisen arkeen on tutkimusten
mukaan moninainen. Ne tuovat omistajalleen psyykkistä
hyvinvointia, mutta myös sosiaalista tukea. Lemmikin
omistajat ovat tutkimusten mukaan keskimääräistä
tyytyväisempiä elämäänsä. Mitä kiinteämpi suhde
omistajalla on eläimeen, sitä suurempi sen merkitys on
hyvinvointiin.

Yhtenä syynä ihmisten haluun kesyttää eläin on tarve
nähdä eläin inhimillisenä. Tämä näkyy myös
valokuvissa, jossa muka venettä veteen työntävä karhu
on palkittu luontokuvakilpailussa (kun karhua kiinnosti
veneessä oleva herkkupala). Eläimen kuvaaminen
ihmisenkaltaisena on varma tapa saada huomiota ja
tuhansia some-klikkauksia.

Ihmisen ja lemmikki- tai kotieläimen välinen suhde on
satoja tuhansia vuosia vanha. Geenitutkimuksissa on
voitu osoittaa, että koirilla on geenipoikkeama, joka saa
ne käyttäytymään eri tavalla kuten esimerkiksi sudet.
Koira haluaa miellyttää laumanjohtajaa, ihmistä.

Eläinsuhteen inhimillistäminen selittää myös ne
ääri-ilmiöt, joita tunnetun historian aikana on raportoitu:
Rooman keisari Galigula suunnitteli jopa hevosensa
Incitatuksen nimittämistä Rooman senaattiin. Hevosella
oli jo oma talo orjineen. Nykyisin ihan tavallinen
palkansaaja voi yltyä samanlaiseen lemmikkikissansa
tai -koiransa hemmotteluun. Inhimillistäminen voi
vaikuttaa myös siihen, että lemmikin hoitoon ollaan
valmiita satsaamaan varoja säästämättä.

Kissoilla (tai susilla) tällaista ei ole. Kissa villiintyykin
varsin nopeasti, mikäli sen kontakti ihmisiin häviää
jostakin syystä.
Kissan ja ihmisen yhteinen taival perustuu maatalouden
kehittymiseen. Kun viljaa jäi säästöön, se houkutteli
hiiriä. Ne houkuttelivat puolestaan saalistajia eli kissoja.
Kissan ja ihmisen yhteiselo hyödytti molempia.
On epäilty, että kissa on vasta kymmenen ensimmäisen
kesytetyn eläimen joukossa. Ensin oli koira ja sitten
monipuoliset hyötyeläimet kuten lammas. vuohi, lehmä
ja sika sekä liikkumista helpottavat eläimet kuten
hevonen, aasi, ja kameli.
Koirat ja kissat ovat suosituimmat lemmikit Suomessa.
Meillä lainsäädäntö estää villieläinten pitämisen
lemmikkinä. Monissa muissa maissa tai kulttuureissa
vastaavaa estettä ei ole ja esimerkiksi gepardikantaan
kohdistuvaksi suurimmaksi uhkatekijäksi on arvioitu
niiden pentujen toimittaminen lemmikiksi ja ennen
kaikkea statussymboleiksi arabimaihin.

Kaupungistumisen mukana suomalaiset viettävät
entistä enemmän aikaa sisällä ja rakennetussa
ympäristössä. Luontosuhdetta pohditaan rivitalon
takapihan puistonäkymän tai Helsingin Keskuspuiston
näkökulmasta. Se värittää jo keskustelua villieläimistä
kuten susista.
Kun maaseudulla koirat ja kissat saattoivat olla niin
sanotusti irti koko vuoden, tiheään asutuilla alueilla
yhteisön säännöt lemmikkieläimiin ovat kireämmät.
Myös lieveilmiöt nousevat esiin julkisessa
keskustelussa; päällimmäisenä niistä jokakeväinen
koirankakkakeskustelu sekä kissojen kuseskelu.
Seuraavaksi muutama näkökulma ihmisen ja lemmikin
moninaisiin suhteisiin.
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Vesan viljakäärmeet Nagini ja Possu

Vesa Madetoja (30) hankki ensimmäisen
viljakäärmeensä 10 vuotta sitten.
”Lapsuudenkodissani ei ollut lemmikkejä, mutta
käärme kiinnosti. Ensin suunnittelin
sukkanauhakäärmettä. Kajaanilaisesta eläinkaupasta
löytyi kuitenkin sopiva viljakäärme.”
Toisen viljakäärmeensä sotkamolainen Vesa sai kaksi
vuotta sitten.
”Käärme on helppohoitoinen ja kiehtova eläin.
Ruokapuoli on helppo järjestää, mutta käärmeen

saaminen osaavaan lääkinnälliseen hoitoon on
haastavampaa .”
”Käärmeet herättävät mielenkiintoa, ja osaa ne
pelottavatkin. Paikallislehti teki minusta jutun, kun otin
ensimmäisen käärmeen. Vanhemmat ihmiset
muistavat vieläkin, että sinustahan oli juttu lehdessä
sen käärmeen kanssa!”
Vesa on pyörätuolissa, joten käärmeen siirtäminen
terraariosta ruokintalaatikkoon sujuu hyvin istuenkin.
”Kerran terraarion kansi oli jäänyt auki ja Possu pääsi
karkuun. Sen mielipaikka on jossain suojassa, kuten
vaikka sähköuunin takana.”
Vesa sanoo ikävöivänsä käärmeitä, kun hän on poissa
kotoa.
Käärmeen lopettaminen on omistajan päätös.
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”Kun se on niin sairas, että kärsii
ja ei voi toipua.”
Jos asunnossa olis enemmän
tilaa, Vesa ottaisi hämähäkin
lemmikiksi,
”Tarantella tai lintuhämähäkki on
helppohoitoinen ja pärjää
kuukauden ilman ruokaa. ”
Possulle ja Naginille Vesa antaa
lemmikkikaupasta ostettuja
pakastettuja hiiriä. Yksi hiiri pitää
viljakäärmeen tyytyväisenä
pitkään.
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”Käärme on helppo mutta
kiehtova eläin”
Vesa Madetoja uskoo, että käärmeellä on tunteet ja
tuntoaisti siinä missä ihmisilläkin.
”En voisi syödä käärmettä. Käärmeellä on sielu. Niin
minä uskon.”
Nagini on päässyt Vesan syliin. Se kiertää ensin pitkin
käsivarsia, kunnes rauhoittuu.
”Kun käsittelen käärmettä, se luikertelee ensin
vilkkaasti. Lopulta se asettuu liikkumattomaksi ja tulee
tunne siitä, että se luottaa täysin minuun ja tuntee
olonsa turvalliseksi.”
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Heppahöperö Juuli-Ellen

Juuli-Ellen Korhonen (22) opiskelee
luokanopettajaksi Rovaniemellä. Hän kertoo omin
sanoin elämänsä eläimistä.
Ratsastus ja hevostelu ylipäänsä on erittäin hieno
harrastus! Parhaimmillaan siitä voi tulla koko
perheen harrastus, niin kuin meidän perheemme
kohdalla on käynyt. Isä on perehtynyt kengitykseen,
äiti hierontaan. Siskoni on keskittynyt esteisiin ja
minä kouluratsastukseen. Minä vedän heppakerhoa
ja siskoni on ratsastuksenohjaaja.
Heppahöperyyden ansiosta olemme saaneet siskoni
kanssa toteuttaa suurimpia unelmiamme ja meillä oli
oma hevonen, jonka hoidosta ja ylläpidosta
vastasimme koko perheen voimin. Tällä hetkellä
meillä on myös ylläpitohevonen.
Hevosista on tullut myös entistä läheisempiä minulle.
Suurin syy tähän lienee harrastustausta hevosten
parissa, joka jatkuu tänäkin päivänä.
Ensimmäinen hevoseni oli Sheriffi. Hänen kanssa
opin ratsastuksen ja hoidon. Puoliveriseltä hevoselta
katkesi maneesissa jalka kurvissa. Lopetus oli ainoa
vaihtoehto, koska luu oli mennyt ihan säpäleiksi.
Onneksi ehdittiin viettää monta vuotta yhdessä.
Kotieläimet ovat olleet aina perheemme tärkeitä ja
rakkaita jäseniä, vaikka ne ovat eläimiä. Kotieläimet
siis merkitsevät minulle paljon ja minulla on
positiivinen suhde niihin. Meidän perheesamme on
ainoastaan koiria, kissoja ja hevonen, joten muihin
kotieläimiin minulla ei ole syntynyt niin vahvaa
suhdetta mitä näihin.

Minulla on kissa nimeltä Nöpö, mutta Nöpö asuu
vanhempieni luona. En halunnut viedä Nöpöä
mukanani, kun muutin monen sadan kilometrin
päähän yksiöön. Nöpö on tottunut elämään maalla,
sekä vanhempieni luona hänellä on seuranaan
toinen kissa ja koirat. Toisaalta lasken kyllä kaikki
vanhempieni luona asuvat lemmikit omikseni, koska
ne ovat koko perheemme yhteisiä lemmikkejä.
Kaikille yhtä rakkaita ja tärkeitä!
Minulla ja kissallani Nöpöllä on jokin mieletön suhde,
jollaista en ole vielä eläissäni kokenut yhdenkään
kissan kanssa. Muistan kun Nöpö tuli meille ja
nukuimme ensimmäistä yötä vierashuoneessa ovi
kiinni, jotta kissanpentu saisi nukkua rauhassa
eivätkö talon muut asukit häiritsisivät häntä. Nöpö
kiipesi minun syliini, asettui rinnan päälle
makaamaan, tuijotti hetken silmiini ja tökkäsi
nenällään minun nenääni. Se oli niin suloista! Hän
hyväksyi minut heti ystäväkseen.
Tänäkin päivänä, aina kun tulen kotiin, Nöpö on
vastassa ja vaatii välittömästi rakkautta. Ja paljon!
Hänet täytyy ottaa syliin tietyllä tyylillä, koska muut
tavat eivät kelpaa, ja sitten häntä täytyy silittää niin
kauan kuin arvon prinsessalle sopii. Yleensä illalla
hän tulee rinnan päälle siliteltäväksi ja sitten asettuu
nukkumaan.
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”Ainoa asia mikä on
pakko tehdä on
kuoleminen”
Ainoa asia, mikä on aivan pakko tehdä
elämän aikana, on kuoleminen. Tämä pätee
myös eläimiin. Meidän tehtävämme on
huolehtia siitä, että lemmikit eivät joudu
kärsimään emmekä anna eläinten kitua.
Mielestäni eläimiä täytyy hoitaa ja lääkitä, jos
niiden avulla saadaan elämänlaatu
paranemaan. Vaikka eläintä pitäisikin lääkitä
koko ajan jonkin sairauden takia, esimerkiksi
epilepsian takia, mielestäni se on oikein.
Yhtä lailla eläimilläkin on oikeus elää niin
kuin ihmisillä, vaikka heillä olisinkin jokin
sairaus tai poikkeavuus. Totta kai
lääkityksellä ei saa väkisin jatkaa eläimen
elämää, jos se ei ole enää armollista eläintä
kohtaan.

Teho-osaston hoitaja Kirsi ja Morris

Morris (8 vuotta) on ollut Kirsi Komulaisella pennusta
asti.
”Morris juttelee paljon ja minä tunnistan sen äänet.
Morris ääntelee eri tavalla ihmisille, jotka se tuntee. Se
on ilmeikkäin koira, minkä olen tavannut.”
Kirsin lapsuudenkotona oli koiria ja hän harrasti myös
ratsastusta.
”Kun hoitohevonen jouduttiin lopettamaan, minusta tuli
kasvissyöjä 12-vuotiaana. Enhän halunnut syödä
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hoitohevostani....Vasta kaksikymppisenä aloin
opetella taas lihansyöntiä.”
Kirsi on työskennellyt sairaanhoitajana ja
terveystieteiden opettajana. Tällä hetkellä hän
työskentelee tehohoito- ja valvontaosastolla.
”Hoivaaminen on minulle ominaista. En ole koskaan
ajatellut työtä eläinten parissa, vaan ihmisten. Vaikka
eläimet ovatkin olleet osa meidän perhettä sekä
lapsuudenkodissa että omassa kodissa.”
Kirsillä on kaksi lasta, josta vanhempi on jo
muuttanut pois kotoa. Koira ymmärtää perheen
laumana, jonka jäsen se on. Jollei koiraa kouluteta
kunnolla, se voi kuvitella olevansa laumassa
ylempänä kuin vaikkapa lapset ja ottaa johtajan
roolin.
Ennen Morrista heillä oli koira, Linda.
”Linda otettiin meille, kun lapset olivat pieniä ja koira
oli meillä pitkään.. Morris tuli meille, kun Linda oli
vielä elossa. Lindalle kehittyi iän myötä sydämen
läppävika ja nivelrikko.”
”Lindan lopetus oli aivan hirveää. Sen vatsaonteloon
alkoi kertyä nestettä ja vein sen lopetettavaksi
eläinlääkäriin. Pidin sitä niin pitkään sylissä, kunnes
se oli tajuton.”

”Koira tai hevonen voi olla useammankin ihmisen,
jos ihminen arvostaa sitä ja viettää sen kanssa aikaa.
Eläimellä on kapasiteettiä olla useammin isännän tai
emännän kanssa.”
Koira-ajokorttia pidetään usein ratkaisuna koirien
aiheuttamiin ongelmiin. Kirsi ei pidä sitä
tarpeellisena.
”Ne ongelmat tulevat, kun väärä koira tulee väärälle
ihmiselle. Koira voi ottaa laumanjohtajan roolin ja
silloin ei käy hyvin. Samalla ihmisellä jokin toinen
rotu voi toimia ihan hyvin. Koirien kasvattajilla pitäisi
olla vastuu, millaiselle omistajalle koiran voi myydä,.
Jos ongelmia tulee, rodun maine huononee, joten se
on kasvattajankin murhe.”

”Eutanasia on eläimelle
perusteltu. Kroonista sairautta
ei ole syytä hoitaa vaikkapa
sydänleikkauksella ainoastaan sen oireita”

Ihmisen ja eläimen hoidon välillä on Kirsin mielestä
selvä ero.
”Eläimeltä voidaan hoitaa akuutit sairaudet ja kivut.
Mutta kroonista sairausta ei hoideta, vaan lääkitään
sen oireita. Eutanasia on eläimelle perusteltu. On
väärin, että ihmisen takia eläin kärsii - surun tai eron
takia.”
Kirsi on pohtinut, onko koirilla sielua.
”Jos sielulla tarkoitetaan ajatuskykyä, Morris on
silloin todella sielukas, yksilö.”
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Anna Maria ja hupihevonen Onerwa

Paltaniemellä asuva lehtori Anna Maria Honkala on
ratsastanut 35 vuotta. Hän on myös omistanut useita
hevosia.
”Sen seurauksena aikakäsitykseni on muuttunut.
Muistan elämäntapahtumat sen mukaan, mikä
hevonen minulla silloin oli, missä tallilla olimme tai
tapahtuiko joku asia siihen aikaan, kun vielä
hyppäsin kilpaa tai siihen aikaan, kun teimme vielä
itse heinää.”
Hevoset ovat elintärkeitä Anna Marian hyvinvoinnin
kannalta.

”Onerwa on 650 kiloa vastapainoa työlle. Ilman tätä
harrastusta tuskin jaksaisin tehdä työtäni ainakaan
yhtä hyvin. Onerwan tehtävä on olla huvieläin. En
tiedä tulenko koskaan enää kilpailemaan missään
ratsastuksen lajissa.”
”Hevosen selässä voin olla edes hetken vapaa
kaikista vastuista. Kukaan muu paitsi hevonen ei
vaadi minulta mitään.”
”Hevosen kanssa metsässä liikkuessani pääsee
käymään omia ajatuksiaan läpi ja pohtimaan monesti
vaikeitakin asioita - tai sitten voi olla ajattelematta
yhtään mitään!”
”Saan raitista ilmaa sisällä vietetyn työpäivän
jälkeen. Mikään muu kuin hevoset eivät motivoi
minua pois sohvalta!”
Anna Marian kotona hevoset olivat koko perhettä
yhdistävä harrastus.
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”Nyt jatkan enää minä. Hevosharrastuksen aikana
olen oppinut paljon uusia asioita: koneiden ja
laitteiden käsittelyä. Tuskin osaisin peruuttaa
traileria, kengittää tai topata satulaa ja tuntisin
hevosen - ja ihmisen - anatomiaa, eläin- ja
ihmislääketiedettä, ruokintaa tai käyttäymistieteitä.”
Hevosihmiset ovat Anna Marian mielestä
ennakkoluulottomia kokeilemaan kaikenlaista uutta,
jos se voi edesauttaa hevosen hyvinvointia tai
suorituskykyä.
”Jos tallilla on hyvä porukkaa, siellä voi syntyä
hienoja ystävyyssuhteita. ”
Hevonen aistii ja peilaa omistajan tunteita ja osaa
lohduttaa vaikeina hetkinä.

”Olen huomannut, että haluan nimenomaan
ratsastaa omalla hevosellani. Satunnainen ratsastelu
muiden hevosilla ei kiinnosta, vaikka ne olisivat
kuinka kivoja ja pitkälle koulutettuja. Muilla hevosilla
ratsastamisesta puutuu jokin olennainen asia eli
kiintymyssuhde.”
Kun oppii tuntemaan hevosensa, oppii näkemään
myös sen persoonan ja luonteenpiirteet, sanoo Anna
Maria.
”On hauskaa, kun hevonen oppii ilmaisemaan
itseään, kuten ”haluan mennä tuota polkua ja kiivetä
harjun päälle haistelemaan tuulia.”
Kaikki Anna Marian hevoset ovat olleet isoja
persoonia.

”Hevoset ovat harrastus, joka
antaa paljon ja vie kaiken”

”Jokaiselta hevoseltani olen oppinut paljon. Hevosen
kouluttaminen on äärimmäisen palkitsevaa.”
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Kilparatsastusta nuorempana harrastunut Anna
Maria sanoo menevänsä vieläkin flow-tilaan hevosen
kanssa.
”Missään muualla en pysty keskittymään niin
täydellisesti kuin hevosen selässä. Ratsailla en
välillä huomaa, mitä ympärillä tapahtuu. Olisin
aivan huikean tehokas, jos voisin yltää samaan
vaikka kokeiden korjauksessa!”

”Pahinta on päättää, että
tänään on hevosen viimeinen
päivä”
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Lepokoti eläkeläisille
Kotieläin ansaitsee Paltamon Melalahdessa asuvan Niina Härkösen mielestä arvokkaan ja hyvän vanhuuden.
”Eläin otetaan yleensä johonkin käyttötarkoitukseen, kuten hevonen ratsuksi tai hirvikoira metsästykseen. Kun
eläin tulee vanhaksi ja se on tehnyt työnsä, vaatimukset eläintä kohtaan täytyy sopeuttaa realistisiksi.”
Härkönen sanoo, että niin kauan kuin eläin ei kärsi, sille voi tarjota leppoisat eläkepäivät. Niinan pihatossa on
kaksi islanninhevosta, jotka ovat toisilleen tuki ja turva. Toinen hevosista on tehnyt pitkän päivätyön
asiakaspalvelussa ja toinen on sairaseläkkeellä.
”Eläin tulee hoitaa vanhana samoin kuin nuorena tai jopa paremminkin, koska vanhuus tuo omat haasteensa.
Myös vanhemmalle eläimelle on annettava sopivassa suhteessa liikuntaa, virikkeitä, ravintoa ja lepoa.
Säännölliset eläinlääkärintarkastukset, rokotukset, kengitykset, raspaukset ja niin edelleen tulee hoitaa asiallisesti
- aivan kuten nuorenakin.”
Niina sai ensimmäisen kotieläimen yhdeksänvuotiaana ”pitkän kinuamisen jälkeen”.
”Siitä lähtien saman katon alla on aina ollut kotieläimiä eli yli 30 vuotta. Se on elämäntapa.”
19

Jokainen eläin on Niinan mielestä oma persoonansa.
”Niin ihmisistä kuin eläimistäkin löytyy niin perässä vedettäviä arkoja seinäruusuja kuin niitä uteliaita ja
ADHD:eita ja kaikkia siltä välistä. Persoonallisuus näkyy ihan jokapäiväisessä arjessa. Ei ole kahta
samanlaista eläintä.”

”Eläin ansaitsee
arvokkaan ja hyvän
vanhuuden”
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ELÄIN IHMISEN TUKENA
JA TOIMEENTULONA
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Toisten eläinlajien edustajiin kohdistuva viehtymys
ja hoitamisen halu voi olla yksi ihmisen
erikoisominaisuuksista, kirjoittaa Helena
Telkänranta Eläin ja Ihminen -kirjassaan (2016).
Todennäköisesti ensimmäinen kiinnostus eläimiin
on liittynyt metsästykseen. Saalis-ja petoeläinten
tarkkailu on lisännyt tietämystä lajien
käyttäytymisestä ja edistänyt pyyntiä. Suurten
saaliseläinten metsästys on vaatinut yhteistyötä,
joka on puolestaan kehittänyt monenlaisia
sosiaalisia tai taidollisia ominaisuuksia, jotka ovat
mahdollistaneet ihmisyhteisöjen ja ajan myötä
myös yhteiskuntien synnyn.
Vaarattoman eläimen läsnäolon ja erityisesti
koskettamisen on havaittu saavan monen ihmisen
voimaan paremmin; verenpaine ja stressitasot
laskevat. Tähän mitattavaan vaikutukseen
perustuvat eläinten käyttö eläinavusteisissa
terapioissa tai kaverikoirien vierailut päiväkodeissa
tai hoitokodeissa.
Maatalouden uskotaan alkaneen reilut 10000
vuotta sitten. Ihminen on ainoa eläin, joka
tietoisesti oppi viljelemään kasveja, joita sitten
kerättiin ruuaksi tai raaka-aineeksi. Ihmiset alkoivat

samoihin aikoihin myös aidata, ruokkia ja kesyttää
kotieläimiä. Villeistä eläimistä jalostui vuosisatojen
ja tuhansien aikana nykyisinkin tunnettuja
tuotantoeläimiä.
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Syksyllä 2019 käytiin Suomessa keskustelua
naudanlihan ympäristövaikutuksista, kun Unicafe
Helsingissä päätti olla tarjoamatta naudanlihaa
ravintoloissaan. Päätös oli tehty osin vääriin tietoihin
perustuen, koska kotimainen naudanliha hyödyntää
nurmea ja valtaosa lihasta tulee maidontuotannon
kautta. Kun tasavallan presidentin vaimo Jenni
Haukio puhui vielä epäselvästi tuotantoeläinten
oikeuksista elää, soppa oli valmis. Venäjän
vientikiellon ja laskevien tulojen kautta maito- ja
lihatilat ovat olleet tukalassa tilanteessa eikä julkinen
ruoskinta ole helpottanut heidän oloaan. Päinvastoin
lehtien palstoilla nähtiin elinkeinoaan puolustavien
tuottajien kannanottoja, jossa todettiin nautojen
hyvinvoinnin olevan Suomessa paremmalla tolalla
kuin monessa suurtuotantomaassa. Juoksuhautoja
rakennettiin puolin ja toisin. Asiasta väitellään
varmasti vielä tulevinakin vuosina.

Eläinten hyvinvointiin liittyvä tieto lisääntyy koko ajan.
Nykyisin tiedetään, miten tärkeää
käyttäytymistarpeiden toteutuminen on eläimelle.
Tuottajien täytyy tasapainoilla taloudellisesti
tuottavan toiminnan ja eläinten hyvinvoinnin välillä,
koska maito, munat ja liha on kauppaketjujen
halpuutuksen kohteita. Tämä ristiriita huomioidaan
myös uudessa eläinsuojelulaissa.
Seuraavassa perehdytään hyötyeläinten parissa
työskentelevien ihmisten erilaisiin kokemuksiin.
Hyötyeläimellä tarkoitetaan tässä joko
tuotantoeläintä tai sellaista eläintä, jota käytetään
ihmisen elinkeinon tai harrastuksen tukena ja
kumppanina.
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”Joskus keskeytän toiminnan sanoittamalla, että
hevosella ei ole nyt hyvä olla, huomaatko?”

Heidi ja työkaveri Siru

Heidi Kotilainen toimii ohjaajana sotkamolaisessa
Luontohyvinvoinitikeskus Tyynelässä.
”Teen töitä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Menen tallille ja maaseutuympäristöön töihin
ohjaamaan ihmistä. Hevosavusteisesti toimiessa
minun tulee aina mennä kuitenkin hevosen
hyvinvointi edellä. En voi toimia eettisesti oikein ellei
hevonen voi hyvin.”
Asiakastilanteessa Heidi ohjaa tilannetta ja hevosta
niin, ettei hevoselle koidu toiminnasta haittaa.

”Hevoseni tutustuu pikku hiljaa asiakkaisiini ja
huomaan sen muuttavan tapaansa toimia sen
mukaan, millaisia tunteita ja ajatuksia asiakkaalla on.
Mistä se voikaan tietää että juuri tämä nuori aikuinen
tarvitsee nyt äidillistä halausta ja antaa sen tuomalla
turvan nuoren aikuisen syliin. Näissä tilanteissa
koetan löytää ohjaajana paikkani, antaa hevosen
hoitaa ja asiakkaan olla rauhassa voimaantumassa.
Koen suurta yhteyttä hevoseeni, kun se antaa
voimaannuttavaa seuraansa asiakkaalle, olemme
samalla asialla.”
Heidi on syntyisin maatilalta, jossa ei ollut enää
eläimiä.
”Koko lapsuuteni olin kiinnostunut eläimistä, mutta
vahvat allergiani pitivät minut pois niiden luota.
Pääsin kuitenkin ratsastamaan ja ihastuin lajiin sekä
erityisesti hevosiin. Sain käydä nuoreksi aikuiseksi
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saakka ratsastamassa ja hoitamassa hevosia. Tätä
allergiani eivät estäneet.”
Nykyisin Heidin perheessäni on koira sekä tallilla
oma hevonen.
”Suomenhevonen Siru on työkaverini ja minun
harrastuskaverini. Sekä paras ystäväni.”
Vastuu eläimestä on aina ihmisellä.
”Kun olen ottanut vastuulleni ison eläimen, olen
mielessäni miettinyt resurssit ja rajat joiden mukaan
minusta on mahdollista hoitaa hevosta. Olen
miettinyt etukäteen tilanteet, että onko minun
mahdollista kuljettaa kipeä hevonen minne saakka
hoitoon tai missä menee raja, että olen valmis
antamaan luvan lopettaa kipeän hevosen. Haluan
hoitaa tilanteet järkevästi koska rakastan hevostani.
Olla armollinen parhaalle ystävälleni kun sen aika
on. En voi itsekkäistä syistä pitkittää sen kipua tai
huonoa oloa.”

Kun eläimelle antaa mahdollisuuden lajityypilliseen
käyttäytymiseen, se on Heidin mielestä parasta
eläinten hyvinvoinnin ylläpitoa.
”Me ihmiset taidamme hoitaa eläintä joskus liikaa.
Ruokkia liikaa, loimittaa liikaa tai antaa eläimen
liikkua liian vähän. Voimme sokaistua toimimaan niin,
ettei eläin saa käyttäytyä kuten sen lajille on
tyypillistä.”
Eläin osaa myös itse kertoa, mitä se haluaa tai
tarvitsee, jos ihmisellä on malttia kuunnella.
”On ihanaa, kun nykypäivän eläinkouluttajat ohjaavat
meitä eläimenomistajia kysymään asioista eläimeltä.
Hevonen voi kertoa, haluaako se aamuisin loimen
päällensä. Koiralta kysytään, millä herkulla se haluaa
tulla palkituksi. Maailma muuttuu ja me
eläintenomistajat varmasti alamme kuulla eläintä
enemmän! ”
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Eläimen omistaja tulee olla itselleen armollinen,
muistuttaa Heidi.
”Pyrin selvittämään tämän hetkisen tiedon valossa
kuinka parhaiten annan eläimelleni parhaat
olosuhteet elää. Muistan kuitenkin myös, että
kaikkea en voi antaa juuri nyt. Esimerkiksi olen
vuokrannut hevoselleni karsinapaikan ja siinä
talliympäristössä on paljon hyvää meille molemmille.
Vaihtoehtona voisi olla pihattopaikka, mutta edelle
menevät muut sekä meidän ihmisten sekä eläinten
hyvinvointiin liittyvät asiat. Pyrin, että hevoseni saa
elää mahdollisimman stressittömästi. Paikan vaihdos
varmasti olisi iso stressitekijä.”

”Hevosen hyvinvointi tulee
ensin myös töissä”
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armeliaampi kuin esimerkiksi amputaatio tai jatkuva
lääkitys.”

Lauran lehmät

Laura Parmainen on sotkamolainen
maaseutuyrittäjä.
”Eläimet ovat kuuluneet elämään aina, ja tullee
jossain määrin kuulumaan. Olen kasvanut aina
koirien, kissojen ja nautojen keskellä. Ne ovat
kuulleet aika monta tunteenpurkausta omasta
elämästäni. ”
Ihmisen tulee kantaa eläimistä vastuuta.
”Mielestäni eläimen omistaja vastaa eläimestä ja sitä
koskevista päätöksistä loppuun asti. On
oikeudenmukaista pystyä tekemään päätökset
eläimen hyvinvointi edellä. Milloin lopetus on

”Koen suhteen myös luonnolliseksi, ja se hoitaa itse
itseään. En osaa pelätä omia eläimiä, joka tekee
niiden hoitamisesta rentoa. Annan niille parhaan
taitoni ja olosuhteiden mukaisen, mahdollisimman
luonnollisen ympäristön. Vastaavasti ne antavat
minulle maitoa, jotta voin toteuttaa puitteet, ja
samalla huolehtia tuotantoeläimen tärkeimmästä
hyvinvointitekijästä, itsestäni.”
Eläimet olivat kokoajan läsnä myös Lauran
lapsuuden kodissa.
”Siellä oli lehmiä, koira, kissa ja minulla aikanaan
kaneja. Erityisesti koira oli aina tärkeä, niiden kanssa
on eräskin kilometri juostu ja hiihdetty. Menty
paikkaan, missä ei ole muita ihmisiä. Kaiketi niistä on
jo siinä vaiheessa muodostunut tärkeä ja
luonnollinen osa elämää, ja niiden tarpeet on
oppinut huomioimaan omien rinnalla. ”
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Laura korostaa, että eläinten hyvinvoinnin merkitys
on iso.

Vastuu eläimien voinnista jatkuu myös tilan
ulkopuolelle.

”Se on käytännössä eläinten ryhmittelyä ja määrää ja
tilaa.. Kun suunnittelen muutoksia tuotantotiloihin, ne
on tehty eläinten hyvinvointi edellä. Samalla on
pyritty huomioimaan vanhojen tilojen muutostöiden
myötä saatavat työn helpotukset tukemaan omaa
työssäjaksamista. Vastaan siitä, että omien eläinten
elämäntaso on mahdollisimman monilta osin
eläinsuojelulain yläpuolella eli meijerin
tuotantotapaohjeiden vapaaehtoisella puolella.
Eläimen hyvinvointia on välitön reagoiminen.
Esimerkiksi ontuva lehmä on pyrkimyksenä saada
sorkkahoitoon ja kipulääkitykseen heti samalla
työkerrralla eikä asioita jätetä vanumaan. Pyrin
luomaan eläimille mahdollisimman lajinmukaisen ja
stressittömän ympäristön. Esimerkiksi eläinten
ympärivuotinen ulkoilu on minulle tärkeä asia.”

”Vaihtaisin yhteistyökumppania asiassa, jos minulla
olisi jokin syy epäillä ketjun loppupäässä
epäasiallista toimintaa. Minulle on tärkeää, että myös
eläimen viimeinen matka ja teurastamon navetta
ovat paikkoja, joissa vallitsee tilanne huomioon
ottaen rauhallinen tunnelma.”
”Mielestäni myös eläimen hyödyntäminen ravinnoksi
on kokonaisuuden kannalta hyvä vaihtoehto.
Tietenkin, mikäli eläin menee äkillisesti huonoon
kuntoon kuten ärhäkän toksinen aureuksen tai jalan
murtumisen takia, eläimistä vastaavalla henkilöllä on
oltava harkintakyky ja osaaminen siihen, että
eläimen kärsimys on voitava lopettaa myös
välittömästi ja asiallisesti. Asiallisella tarkoitan, että
kaikissa tilanteissa eläimen turhaa kipua on
vältettävä.”.
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Vastuullisesti työntä ja tilansa hoitava tuottaja saa
silloin tällöin kuraa niskaansa. Osin syynä on
puutteellinen tuntemus olosuhteista.

”Annan lehmille
mahdollisimman luonnollinen
ympäristön. Vastineeksi ne
antavat minulle maitoa”

”Nykyisessä ilmapiirissä eläintuottajan asema on
hankala. Esiin nousevat ne muutamat, yleensä
jaksamisesta johtuvat ylilyöntitapaukset, jollaisia ei
toki saisi tulla yhtään. Tuottajalle, joka pyrkii
huomioimaan eläinten hyvinvoinnin mahdollisimman
hyvin, tämä on raskasta. Muutama tapaus leimaa
koko alan. Toivoisin, että ihmiset eivät vieraantuisi
kotieläintuotannosta, vaan voisimme näyttää kuinka
eläimiä oikeasti hoidetaan.”
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Green carea vankilassa
Jussi Kuukasjärvi on työskennellyt Pelson
vankilalla navetassa ja lampolassa 20 vuotta. Hän on
myös Suomen Alkuperäiskarja ry:n puheenjohtaja.
”Osa vangeista on menettänyt luottamuksen ihmisiin.
He eivät sano edes päivää saati kertoisivat mitään.
Mutta kun navetalla lehmä tai lampolassa lammas
tulee lähelle rapsutuksia varten niin se avaa
vähitellen ihmisen. Vanki alkaakin puhumaan
eläimelle, ja se kuuntelee. Vanki saa eläinten kautta
itseluottamusta, kun hän huomaa, että osaa todella
jotain.”
Nykyisin harva vanki on ollut tuotantoeläinten kanssa
tekemisissä. Kuukasjärvi sanoo, että alaan
perehtymätön vanki opetetaan työhön alusta pitäen.

Harvalla tilalla vasikat ja lampaat saavat niin paljon
rapsutusta ja hoitoa kuin Pelson vankilalla. Välillä työ
menee myös tunteisiin.
”Vaativimmat tilanteet vangeille ovat kätilöinti eli
syntymisen ihme. Vaikeita päätöksiä ovat ne, missä
vaiheessa heikkokuntoisen vasikan tai karitsan
hoitaminen ja hoivaaminen lopetaan.
Vangeilla on myös vaikeaa pakottaa eläintä
siirtymään voimalla. Eläintä ei haluta pakottaa.
Toisaalta voi olla myös kokeilua, miten omat voimat
riittävät siitossonnia vastaan.”

”Eläin on ainoa syytön täällä”

”Se voi olla parempikin, että on ihan ummikko.”
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Luottamus on edellytys eläintenhoitoon.
Lammaspaimenesta on helpompi lähteä omalle
lomalle kuin vankilan seinien sisältä.
Pelson vankilan lakkautus on ollut esillä jo vuosia.
Vankila halutaan joko kuntakeskukseen Vaalaan tai
suurempaan kaupunkiin.
Rikosseuraamuslaitos ei Kuukasjärven mukaan anna
mitään arvoa sille työlle, mitä Pelsolla tehdään.
”Meillä on vuosikymmenten kokemus green caresta,
ennen kuin siitä alettiin yleisemmin puhua
kuntouttavana toimintana.”
Kokemukset Pelson navetalla ovat voineet vaikuttaa
myös vankien tulevaisuudensuunnitelmiin ihan
konkreettisesti. Jussi kertoo, miten tuomionsa
suorittanut mies perusti tuomionsa jälkeen
eläinhoitola.
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koulutetaan Miinan tavoin partiokoiriksi, osa
pommikoiriksi,

Ronja ja sotakoira Miina

Ronja Rinne jätti sydämensä Kajaaniin. Kaipauksen
kohde on saksanpaimenkoira Miina, nelivuotias
sotakoira.
”Muistan vieläkin ne hetket kuin oli henkisesti todella
rankkaa ja monesti itkien käperryin Miinan viereen
häkkiin, ja hän vain oli siinä vieressä, nuoli naamaa
ja lohdutti sillä että pysyi vierellä. En tiedä miten
olisin niistä hetkistä selvinnyt ilman rakasta
taistelupariani.”
Miina se etsii ohjaajansa ja suojamiehen kanssa
ihmisiä maastosta tai rakennuksista. Osa sotakoirista

Ronja on kotoisin Helsingistä, mutta asuu Porvoossa.
Palveluksensa hän suoritti Kainuun prikaatissa
Kajaanissa. Matka oli pitkä, mutta reissu kannatti.
”Miinan ansiosta kasvoin niin paljon ihmisenä intissä.
Olen ollut hyvin temperamenttinen ja äkkipikainen
ihminen, mutta Miinan koulutuksessa opin
rauhoittumaan ja miettimään ennen tekemistä
ainakin kahdesti.”
”Mitä opin itsestäni on myös massiivinen osa intissä
olemista. Voin sanoa että olen ylpeä siitä miksi olen
muuttunut: itsenäiseksi ihmiseksi, joka ei pelkää
haasteita.”
Ronjan tähtäimessä on työura joko tullissa tai
rajavartiostossa. Tärkeintä on saada työskennellä
yhdessä koiran kanssa. Hänellä on myös kotonaan
koiria.
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”Siviilissä aion kouluttaa omia koiria ja käydä
puolustusvoimien harjoituksissa, sillä eihän opittuja
taitoja hukkaan kannata heittää.”
Koiranohjaaja on puoli vuotta saman koiran kanssa.
Kotiuttamisen yhteydessä annetaan jäähyväiset sekä
palveluspaikalle että sotakoiralle.
”Muistan viimeiset kerrat kuin näin Miinan... oli
toiseksi viimeinen ilta intissä eli TJ1. Kävelin
viimeisen iltalenkin hänen kanssaan. Sain pidettyä
itseni kasassa jotenkin. Mutta kun pääsimme takaisin
koiratarhalle ja kävin halaamassa hyvät yöt, en
voinut pidätellä itkua. Kyyneleet kastelivat varmaan
koko häkin lattian. Itkin siinä varmaan puoli tuntia.
Ajatus siitä että en enää kävelisi lenkkejä, seikkailisi
metsissä, harjoittelisi sodanajan asioita tämän
karvakuonon kanssa, oli ylitsepääsemätöntä. Kun
sitten oli aika lähteä kasarmille nukkumaan niin
kyyneleet vaan jatkoivat valumistaan entistä
enemmän.”
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”Noin 50 metriä tarhalta kuulin huutoa ja näin kuinka
Miina juoksi minua kohti. Hän pysähtyi siinä ja vain
halasin häntä. Tarhan päivystäjät saavuttivat meidät
ja kertoivat että Miina oli jotenkin karannut kolmen
oven läpi ja juossut perääni. Siinä hetkessä
romahdin täysin. En edes pystynyt viemään häntä
takaisin häkkiin, vaan tarhan päivystäjät kantoivat
hänet takaisin. Koko yön mietin sitä kuinka Miina oli
juossut perääni. Johtuiko se siitä että hän tiesi että
olin surullinen? Siinä hetkessä lupasin, että kun
viimeisenä päivänä käyn hyvästelemässä hänet, niin
teen sen hyvillä mielin. Ja näin kävi. Hymyilin ja silitin
häntä viimeistä kertaa, ja vain toivoin että hän
muistaisi minut sellaisena.”

”Välillä koira opettaa
enemmän ihmistä”

”SKOS hommat ovat intin parhaita mutta myöskin
huonoimpia hommia. Sillä ensin saat koiran jota opit
rakastamaan päivä päivältä enemmän, ja sitten
tuleekin se päivä kun pitää hyvästellä. En ikinä
unohda Miinaa, vaan tuolla sotakoiralla on oma
paikka sydämessäni.”
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Auli ja kaverikoira Malto
Auli Hiltusen pyreneittenkoira Malto on tällä hetkellä
hänen ainoa kaverikoiransa, sillä edellinen on
eläkkeellä ja nuorin vaatii vielä koulutusta.
Kaverikoiratoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.
Koira tuo iloa, elämyksiä ja läheisyyttä ihmisille, joilla
ei ole omaa koiraa, kertoo Auli.
Kaverikoiraohjaajat vierailevat koiriensa kanssa
esimerkiksi lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten
luona erilaisilla laitoksissa, päiväkodissa ja
tapahtumissa.

”Kaverikoiratoiminta tuo iloa kaikille: asiakkaille,
koirille ja koiranohjaajalle.”
Päiväkotikäynnillä lapset pääsevät tutustumaan
turvallisesti koiriin.
”Lapset silittelevät, halailevat ja taluttavat koiria.
Samalla lapsille kerrotaan miten koiria tulee lähestyä
ja miten niitä tulee kohdella. Koira ei ole lelu. Pelkkä
koiran läsnäolo voi rauhoittaa lapsiryhmän.
Lapsille voi antaa myös mahdollisuuden koskea
ensin koiraan esim. harjaamalla koiran turkkia
harjalla, jos uskallus ei riitä heti koskemaan koiraan
kädellä. ”
Vanhuskohteissa asiakkaat voivat olla täysin
vuodepotilaita, muistisairaita tai henkilöitä, jotka eivät
jostain syystä pärjää arjessa ilman apua.
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”Kaverikoira kuuntelee, ottaa vastaan rapsutteluja
sekä saattaa olla myös voima, joka saa
liikkumattoman lähtemään liikkeelle.

Nuorten kanssa kohtaamiset ovat selvästi intiimeitä ja
kaverikoiralle on helppo avautua puhumaan
rapsuttelun lomassa, kuvaa Auli.

Puheentuoton ongelmat saattavat hävitä kokonaan
kaverikoiraa silittäessä, omaan maailmaansa
uppoutunut havahtuu kaverikoiran avulla
nykyhetkeen.

”Koira hyväksyy nuoren omana itsenään, ei arvostele,
eikä laita paremmuus järjestykseen. Koira kuuntelee
ja lämpöisen turkin silittely tuo mielihyvää ja
rentouttaa.”

Kaverikoirat tuovat mieleen muistoja omista
lemmikeistä. Monet metsästysreissut on koettu
uudelleen koiran silittelyn lomassa!”
Kaverikoirien vierailut kehitysvammalaitoksilla ovat
Auli Hiltusen mielestä hyvin antoisia.
”Käynnit toisaalta myös rauhoittavat monen levotonta
käyttäytymistä. Joskus vaaditaan useampi käynti,
ennen kuin asiakas rohkaistuu kohtaamaan koiran.

”Kaverikoira tuo iloa, elämyksiä
ja läheisyyttä niille, joilla ei ole
omaa koiraa”

Koira ja asiakas saattavat vain tuijottaa toisiaan ja
käydä ikään kuin sanatonta vuoropuhelua.
Asiakkaalla saattaa alkaa valua liikutuksen kyyneleet
ja koira voi tässä tapauksessa painautua lähemmäs
asiakasta lohduttavasti.”
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Kaikki koirat eivät sovellu kaverikoiratoimintaan.
”Koiraa sosiaalistetaan erilaisiin ihmisiin ja
paikkoihin.Yleensä ystävällisyys on koiran
ominaisuudessa ja siihen ei voi kasvattaa. Kaikille
koirille tehdään soveltuvuustesti.”
Vaikka kaverikoirakäynnit tuovat myös meille
ohjaajille paljon iloa, niin ne voivat olla myös
henkisesti raskaita, koska kohtaamme käynneillä
monenlaisia ihmiskohtaloita. Emmekä voi välttyä
myöskään siltä, että tutuksi tulleita asiakkaita siirtyy
yllättäen ajasta ikuisuuteen, toteaa Auli.
”Koirat ovat jokainen omanlaisensa, kuten me
ihmisetkin. Joidenkin vakikohteiden asiakkaiden ja
tiettyjen koirien kesken kehittyy ihan omanlainen,
tiiviimpi side.

Siten onkin joskus kova pettymys, kun se oma
suosikkikoira ei olekaan päässyt vierailulle
tulemaan.”
”Koirat myös itse usein punnitsevat eri henkilöiden
kohdalla, millaista kohtaamista juuri tämä ihminen
tarvitsee/haluaa. Kaipaako ihminen hiljaista
läsnäoloa vai onko paikallaan vähän "riehakkaampi"
kohtaaminen.”
”Joillekin riittää, että koira tulee viereen ja laskee
päänsä asiakkaan polvelle tai istuu viereen sängylle
ja koiraa silitellään hiljakseen samalla jutellen tai
täyden hiljaisuuden vallitessa. Toinen taas haluaa,
että koira nujuaa iloisesti syliin rapsuteltavaksi.”
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Koirat antavat paljon vastuuta päivittäin niin lapsille
kuin aikuisillekin.

Tanjan metsästyskoirat

”Koirat on koko perheen harrastus, kaikilla on
metsästyskortti ja lisäksi tykkäämme tyttäremme
kanssa käydä koiranäyttelyissä jonkin verran. Jos on
ilman koiria kotona niin olo tuntuu yksinäiseltä. Koirat
aistivat kyllä omankin mielenlaadun ja joskus tuntuu,
että ne osaa lohduttaa. ”
Tanja uskoo, että oma eläinsuhde on muuttunut.

Pulkkilassa asuvan Tanja Heikkosen perheessä on
kolme lyhytkarvaista saksanseisojaa; Ruuti, Routa ja
Kaski sekä suomenajokoira Ajo.
”Ruuti ja Ajo ovat jo eläkeiässä, joten niitä ei käytetä
metsästykseen niin paljon kuin niiden
nuoruusvuosina. Silti niillä metsästetään läpi syksyn
ja talven.”

”Osaan olla myös armollisempi koiralle, eihän sitä
aina itsekään onnistu. Ja on niitä huonoja päiviä
molemmilla. Toki meillä olisi koirista oppimista.
Vaikka se millä innolla lähdetään töihin.
Lähtökohtaisesti koira on opportunisti, mutta se
passaa minulle, kunhan meillä on sama suunta.”
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Koira on parhaimmillaan toveri metsässä.
”Seisoja tiedottaa, missä linnut on ja
yhteisymmärryksessä mennään niille. Kun emäntä ei
onnistu ja ampuu ohi niin varsinkin vanhin
seisojamme osaa katsoa syyllistävästi.”
”Saaliin saaminen on aina hieno tilanne ja varmasti
se tunne välittyy myös koiraan. Kun ollaan saatu
saalista niin sitä ihaillaan yhdessä ja koirakin saa
kehuja ja omat makupalansa.”
Metsästys on harrastuksen lisäksi tapa saada
pöytään ekologista ja eettistä ruokaa.
”Harkitun riistalaukauksen jälkeen kellistyvä eläin on
saanut elää lajityypillistä elämää metsässä ja kohtaa
nopean kuolemansa omassa ympäristössään. Meillä

suositaan muutenkin lähiruokaa ja kotimaista, riista
on vallan mainio jatkumo näille elementeille. ”
Koirien omistajille tulee eteen vaikeitakin päätöksiä.
”Olen joutunut tekemään yhdelle kahden vuoden
ikäiselle koiralle päätöksen, että se lopetetaan. Koira
ei olisi voinut enää olla metsästyksessä mukana ja
olisi kärsinyt kivuista lopun elämäänsä kolarin
seurauksena. ”
”Päätös ei ollut helppo, mutta eläinlääkärissä vietetyt
tunnit ja se miten koiran olemus muuttui
huonompaan sai minut päätymään tähän ratkaisuun.
Korkin nukahdettua ikiuneen selvisi, että sen
keuhkot olivat myös vaurioituneet ja eläjäksi siitä ei
olisi enää ollut.”
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Myös koiran eläkevuosina omistajan täytyy Tanjan
mielestä pitää mielessä koiran hyvinvointi.
”Nyt olen seurannut vanhinta seisojaani, ikä alkaa
painaa ja käytös muuttua. Jossain vaiheessa on aika
tehdä päätös, jos luonto ei korjaa ennen. Koirat ovat
hyviä peittämään kipua ja itse mielellään pitäisi liian
pitkään toista. Tässäkin kohtaa sana armollisuus
kuvannee hyvin suhdetta eli omistajan pitää pystyä
päästämään irti jossain vaiheessa. Koirat ovat
harmittavan lyhytikäisiä.”

”Ihmisellä olisi oppimista
metsästyskoirista eli miten
innolla lähdetään töihin, se on
ihailtavaa”

Koiran rotuominaisuuksien on hyvä sopia omistajalle.
”Saksanseisojat ovat todella energisiä koiria ja niiden
kanssa kyllä aika kuluu lenkillä ja metsässä. Seisojien
koulutus on oma lukunsa ja jokaisen koiran kohdalla
se on ollut erilaista. Tärkeintä lienee, että koira haluaa
tehdä yhteistyötä ja on hallinnassa. Niin arjessa kuin
metsälläkin.”
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Koiria kuin pienessä kylässä

Koirien pitää luottaa ihmiseen.
”Meidän pitää itse käsitellä hienotunteisesti ja
positiivisesti. Rankaisu on väärä tapa, koska sillä on
sivuvaikutuksia, ja emme tiedä, miten ne ilmenevät,
ehkä aggressiivisuutenakin.”

Päivi Laasosen työpäivään kuuluu reilut 90 koiraa.
Vuokatti Huskyn yrittäjäperheellä on vetokoirien
lisäksi kaksi suomenpystykoiraa ja borderterrieri.
”Sen tehtävänä on olla huskyille se pieni koira. Että
tällaisiakin on olemassa.”
Noin suuren koiramäärän kanssa on oltava
pelisäännöt selvillä kaikilla tarhan työntekijöillä.
”Meillä on koulutusta koiran hyvinvoinnista ja
oppimisesta vuosittain. Toiminta perustuu
positiiviseen hyvinvointiin.”
Rekikoiran hyvinvointi palvelee sekä koiraa itseään
että sen omistajaa, sillä rekikoira on myös yrityksen
työntekijä.

Rekikoira toimivat porukassa, joten sopivan
koirakemian löytäminen on tärkeää.
”Jokaisen koiran pitää saada olla luonnollisesti, se ei
saa kokea pelkoa tai alistuneisuutta.”
Rekikoiralle on tärkeää lukea toisia koiria.
”Olemme hyvin tarkkoja aina olemaan läsnä
varsinkin kun ulkoilutetaan useampaa koiraa yhtä
aikaa. Sellaiset joilla on sosiaalisia taitoja, voivat
ulkoilla lähes kaikkien kanssa. On niitäkin, joiden
kanssa pitää harjoitella, saattavat persoonaltaan
ollaujompia tai epävarmoja tulee heidän kanssa
opetella vielä.”
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”Koirien hyvinvointi näkyy
käyttäytymisessä ja
suorituskyvyssä”

Rekikoiratarhaan ja sen koiriin tutustuminen kuuluu
kaikkiin yrityksen ohjelmiin. Päivi Laasonen kertoo,
että tarhalla käy monenlaisia ryhmiä.
”Koirat saavat toimia myös terapiakoirina. Meidän
kaikki oppaat tuntevat kaikki koirat. Meillä toiminta
on avointa eli asiakkaat saavat nähdä kaikki
koirat.”
Sairaat tai synnyttävät huskyt perhe ottaa
kotihoitoon.
”Hyvä niiden on olla silmien alle. Uuteen tarhaan
tukee koirille sairashuone, mutta sinne tulee myös
sänky.”
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”Harjoitukset tulee aina suunnitella etukäteen, niin
että positiivisia kokemuksia syntyy. Myös
muuttuvat tilanteet vaikuttavat käytökseen, jotka
tulee ottaa huomioon aina tilanteita
suunnitellessa. Silloin korostuu koirien tunteminen.
Ennaltaehkäisy, tilanteiden etukäteen suunnittelu
tärkeää. Mutta kaikkein tärkein on koirien
hyvinvointi kaikilla osa-alueilla, silloin myös koirien
käyttäytyminen ja suorituskyky on
parhaimmillaan.”

Vain osa rekikoirista tekee töitä. Joukossa on aina
nuoria koiria ja toisaalta eläkeläisiä. Koirat ovat
yksilöitä eli osa koirista alkaa olla heikossa
kunnossa jo 12-vuotiaana, osa juoksentelee
vapaalla vielä nuorempien mukana jopa
14-vuotiaana.
”Muutama koira vuodessa lähtee piikin kautta
suureen valjakkoon. Aina niitä itketään, sillä
vaikka on monta koiraa, ei luopuminen ole
koskaan helppoa.”

”On tärkeää, että nuorempi pentu saa
kasvattajaksi sosiaalisesti taitavan koiran. Sitä
huomaa, miten samantyylisiä nuoremmasta tulee
ja siitä näkee, kenen kasvattama se on.”
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ELÄIN JA
OMISTAJA
ASIAKKAANA

Roolit muuttuvat, kun ihmisen työskentelee eläimen
hyvinvoinnin eteen, ei omistajana vaan asiantuntijana.
Eläinlääkärit, sorkkahoitajat, kengittäjät, hierojat...
heille asiakkaina ovat paitsi eläimet, myös heidän
omistajansa. Omistajan toiveet ja halut voivat joskus
olla ristiriidassa sille, mitä erityisesti eläinlääkäri
esittää.
Luottamus asiantuntijan puolueettomuuteen on joskus
koetuksella. Eläinten hyvinvoinnin kentällä toimii
monenlaisia järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, joiden
tavoitteena on huolehtia, että heidän äänensä näkyy
ja kuuluu.

Laki määrittelee myös eläinten hoitoon osallistuvien
toimintaa, on kyse kivun lievittämisestä tai eläinten
kytkennästä ja liikuttelusta. Osa lausunnon antajista
pitää lakiehdotusta liian löysänä, osa liian tiukkana.
Lait heijastavat asenteissa tapahtuneita muutoksia.
Koirien kosmeettiset leikkaukset eivät uuden lain
mukaan ole mahdollisia, vaan leikkauksissa tulee olla
kyse terveydestä ja hyvinvoinnista eikä ulkoisista
asioita.
Seuraavassa kaksi eläinten ja heidän omistajinsa
kanssa työskentelevää, kengittäjä ja eläinlääkäri,
kertoo työstään.

Parhaillaan (loppuvuonna 2019) on tekeillä uusi
eläinsuojelulaki, joka on saanut nimen eläinten
hyvinvointilaki. Lakiehdotus keräsi yli 400 lausuntoa.
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Jussi on salapoliisi ja
asiakaspalvelija

Kuopiosta kotoisin oleva Jussi Pakkanen valmistui
eläinlääkäriksi vuonna 2009. Kymmenen vuoden
aikana hän on huomannut, että suhtautuminen
eläimiin ja lemmikkeihin on muuttunut sekä
asiakkailla että itselläkin.

”Itsellä suurin muutos on ollut se, että minulla on nyt
myös omia koiria. Niiden avulla pystyn
samaistumaan paremmin asiakkaaseen ja niihin
valintoihin, mitkä eläinten hoitoon liittyy.”
Pakkanen harrastaa koiriensa kanssa metsästystä ja
sesongin ulkopuolella erilaisia koirien liikuttamiseen
liittyviä aktiviteettejä kuten koiravaljakkoa. Seisovien
koirien kanssa hän käy syksyisin riekkometsällä
Lapissa ja kotikonnuillaan.
Hänen vaimollaan hevostalli ja ratsastuskoulu.
”Ennen ratsastin itsekin jonkin verran, mutta nykyisin
käyn tallilla lähinnä korjaamassa tai rakentamassa
jotakin.”
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Toinen iso muutos eläinlääkärin työssä ovat
omistajien nousseet vaatimukset koskien hoidon
vaihtoehtoja.

Pieneläimiin keskittyviä yksityisiä eläinlääkäriasemia
on noussut myös suurten kaupunkien ulkopuolelle
niin myös Kainuuseen.

”Google näkyy meilläkin. Omistaja etsii netistä
sairauksia. Eläinlääkärin työ on varsinkin
pieneläinpuolella yhä enemmän asiakaspalvelua.”

”Asiakkaiden liikkuvuus on lisääntynyt ja asiakas
saattaa kokiessaan saaneensa huonoa palvelua
äänestää jaloillaan. Valituksia tai huomautuksia
hoidosta tehdään ehkä enemmän kuin ennen.”

Asiakaspalvelu tarkoittaa eri hoitovaihtoehtojen
esittelyä sekä eläimen omistajan omien toiveiden
kuuntelua.
”Hoidossa otetaan tarpeen lisäksi huomioon budjetti.
Jos eläimen hyvinvoinnin kannalta tarpeellista hoitoa
ei voida tehdä, vaihtoehtona on aina eläimen
lopetus.”

”Google on tullut
eläinlääkintään. Asiakkaat
haluavat useita vaihtoehtoja.”

Rakkaan lemmikin lopettaminen on monelle raskas
päätös, jota pitää harkita.
”Joskus päätöksentekoon vaaditaan yli nukuttu yö.”
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Jussi Pakkanen työskentelee kunnaneläinlääkärinä
Sotkamossa.
”Täällä on vastaanotolla mahdollisuus tutkimuksiin.
Yksi tämän työn hienoja hetkiä on se salapoliisityö,
kun saa selville vaikkapa eläimen sisäelinsairauden.”
Vastaanoton arkeen kuuluu kaikenikäisiä ja
-kuntoisia eläimiä, enimmäkseen kissoja ja koiria. On
ihottumaa, rokotuksia, yskää, hammaskiveä….
Kunnaneläinlääkärin työhön kuului ennen kaikki
mahdollinen valvonnasta nautoihin, hevosista
gerbiileihin. Suurempi, maakunnallinen kuntayhtymä
mahdollistaa erikoistumisen.
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Osaava kengitysseppä näkee hevosen käynnistä ja
asennosta, milten kavio pitää vuolla ja millainen
kenkä kuhunkin jalkaan pitää takoa. Myös omistajan
antama tieto on tärkeää arvion tekemiseksi.

Justus on hevosta
kunnioittava kengittäjä

Justus Mikkola on Oulussa asuva kengittäjä. Hän
on työuransa alussa, koska valmistui kaksi vuotta
sitten (12/2017) Ylä-Savon ammattiopistosta
kengitykseen erikoistuneeksi hevosenhoitajaksi.
Parhaillaan hän opiskelee kengittäjän
ammattitutkintoa. Opintoja on tarkoitus jättää
kengityssepäksi asti.
”Kengittäjän pitää tulla toimeen sekä hevosten että
ihmisten kanssa.”

Justus on saanut seurata kengittäjän työtä ja
nuorena, sillä hänellä oli oma islanninhevonen.
Hevosten lisäksi lapsuudenkodissa on ollut aina
koiria, isoja ja pieniä. Eläinten kanssa touhuaminen
auttaa myös kengittäjän työssä.
”Olen hevosten kanssa rauhallinen ja
pitkäpinnainen.”
Kengittäminen on käsityötä. Se on myös fyysisesti
rankkaa, mistä syystä monet kengittäjät ovat miehiä.
Kengittäjän työkalupakista löytyy puukkoja, talttoja,
vasara, nauloja, viiloja ja raspeja. Kenkiä on
monenlaisia ja niiden työstämiseen tarvitaan ahjo ja
alasin.
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Talvella hevonen saa nastakengät, ravihevonen voi
saada kisoihin kevyemmät alumiinikengät.
Ammattitaito kehittyy kokemuksen ja kengityksen
myötä. Justus oli opiskeluaikana vaihdossa
Kanadassa, missä hän pääsi kengittämään
ravihevosia.
”Se oli opettava, vaikka rankka reissu. Hevosia siellä
on Suomeen verrattuna valtavasti enemmän.
Ohjaajalla oli myös halli pihassa, minne asiakkaat
toivat hevosia.”

”Kengittäminen on käsityötä”
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