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TOIMINTAKERTOMUS 2017
Elämäni Eläimet ry perustettiin heinäkuussa 2017 toimintatarkoituksena hädänalaisten
luonnonvaraisten eläinten hoito ja vapautus hoidon jälkeen takaisin luontoon. Ennen
yhdistyksen perustamista Jarmo Lautamäki oli harjoittanut luonnonvaraisten eläinten
pelastustyötä kokopäiväisesti jo noin 10 vuoden ajan. Toiminta tuki ja tukee edelleen
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n työtä. Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:llä ei ole
luonnonvaraisten eläinten hoitoon sopivia tiloja tai mahdollisuutta ympärivuorokautiseen
hoitoon, joten Jarmo Lautamäen vastuunotto luonnonvaraisten eläinten hoitamisessa oli
enemmän kuin tervetullutta. Myös nyt, yhdistyksen perustamisen jälkeen, yhteistyö toimii ja
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ohjaa luonnonvaraisia eläimiä koskevat puhelut suoraan
Elämäni Eläimet ry:lle.
Vuoden 2017 aikana yhdistyksemme eläinhoitolassa oli hoidossa yhteensä yli 130 eläintä.
Eläinlajeista eniten hoidossa oli oravia ja rusakoita. Lintuja koskevia puheluita tuli enemmän
kuin aikaisempina vuosina ennen yhdistyksen perustamista. Mikkelin Keskussairaalan
remontti aiheutti kymmeniä hälytyksiä parkkipaikoille pudonneista lokinpoikasista ja
yhteensä kävimme siirtämässä turvaan lähes 50 lokinpoikasta. Syksyllä 2017 hoitolaamme
alkoi tulla petolintuja enemmän kuin koskaan ja hoidossa oli hiirihaukka, kanahaukka,
huuhkaja, viirupöllö, sarvipöllö ja useita varpuspöllöjä. Syy hoitoon tuloon petolintujen osalta
oli törmäys autoon/ikkunaan tai selkeä nälkiintyminen huonon myyrävuoden johdosta.
Vuonna 2017 kaikki petolinnut palautettiin terveenä takaisin luontoon. Vapautuspaikaksi
valittiin syrjäinen metsäalue kauempana kaupungin keskustasta. Useiden linnunpoikasten
hoitoontulon syy oli selkeä ilkivalta, esim. pesä oli pudotettu tahallaan ja emo oli hylännyt
poikasensa.
Elämäni Eläimet ry:n hoitotila on rakennettu omakotitalon kellaritiloihin. Tilassa on suuri
häkki jossa linnuilla on mahdollisuus harjoitella lentämistä hoidon aikana. Näin lintu
pystytään varmemmin vapauttamaan takaisin luontoon. Tilassa on myös useita pienempiä
häkkejä oravanpoikasten ja pienempien lintujen ensihoitoa varten.
Hoitotyön lisäksi yhdistyksemme on pitänyt luentoja leireillä ja oppilaitoksissa. Luentojen
aiheena on ollut toiminnastamme kertominen ja valistustyö eläinten oikeaan kohteluun.
Jatkossakin tulemme luennoimaan aiheesta mahdollisimman paljon. Ihmisten suhtautuminen
luonnonvaraisiin eläimiin on mielestämme muuttunut parempaan suuntaan ja
vastaanotamme paljon puheluja joissa vain kysytään neuvoa arkiseltakin tuntuvaan
eläinasiaan.
Yhdistyksemme hankki pakettiauton keväällä 2018 eläinkuljetuksia varten. Auto
kustannettiin henkilökohtaisilla varoilla. Auton hankinta oli kuitenkin välttämätöntä. Keväällä
2018 eläimille on tarkoitus rakentaa suuri hoitohäkki ulos. Näin myös petolinnut voivat
toipua tilavassa tilassa ennen vapautusta. Varainhankitamme on pelkästään
kirpputorimyynnin varassa eikä rahaa yhdistyksemme käytössä tarpeeksi ole.
Rahankeräyslupa olisikin yhdistyksellemme välttämätön.

