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TOIMINTAKERTOMUS 2019
Elämäni Eläimet ry
Vuosi 2019 on ollut Elämäni Eläimet ry:n (myöh. yhdistys) toiminnassa aikaisempia vuosia
kiireisempi. Eläimiä oli hoidossa enemmän kuin minään muuna vuonna, yhteensä 198 kpl 38
eri eläinlajista. Yleisin nisäkäspotilas oli orava (20 kpl) ja yleisimmät lintupotilaat pulu,
sinitiainen, talitiainen ja tervapääsky. Pulu tekee poikasia ympäri vuoden ja yleisin
hoitoontulosyy oli joutuminen talven armoille emon syystä tai toisesta hylättyä poikasensa.
Tiaisia tuli hoitoon yleensä pesällinen kerrallaan. Pesät oli pudotettu tahallaan puusta alas.
Yhdessä tapauksessa rastas oli tehnyt pesänsä metsätyökoneeseen, jota lähdettiin
kuljettamaan työmaalle. Kuljettaja huomasi Heinolasta Mikkeliin ajettuaan, että lavetilla
olevassa työkoneessa on pesä. Haimme pesän poikasineen turvaan hoitolaamme.
Tervapääskyjen hoitoontulosyy oli jälleen kerran helle, joka pakotti poikaset hyppäämään
pesästä liian aikaisin. Kaksi tervapääskyä oli sotkeutunut ihmisen räystään alle virittämään
siimaan. Kaksi naakkaa pelastimme Tuma -talon julkisivuun viritetystä verkosta.
Kilometrejä eläinpelastusautoon tuli vuoteen 2018 verrattuna enemmän. Itä-Suomessa on
edelleen liian vähän villieläinhoitajia ja yhdistyksemme toiminta-alue kattaa Etelä-Savon
lisäksi myös Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savonkin. Hoidimme villieläinkuljetusten lisäksi
myös kotieläinkuljetuksia kuljettamalla esim. lampaita ja kanoja Kaavilta Haukivuorelle.
Yhteistyö poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa on toiminut hyvin. Eläintehtävissä poliisi ja
pelastuslaitos soittaa usein suoraan yhdistykseemme. Näin siirrämme aikaa vieviä tehtäviä
yhdistyksellemme ja viranomaisten aikaa säästyy muihin tehtäviin. Pelastuslaitos kiittikin
yhdistystämme taannoin Länsi-Savo -lehdessä yhteistyön sujumisesta.
Silloin tällöin hoitoon tuleva villieläin tarvitsee eläinlääkärin tutkimuksia ja olemme luoneet
hyvät suhteet eläinlääkäreihin. Mikäli tutkimuksissa havaitaan, että eläimen vammat ovat
liian vakavat, eläin on lopetettu eläinlääkärissä. Hoitolamme hoitaa ainoastaan sellaisia
eläimiä, joilla on mahdollisuus toipua ja päästä terveenä takaisin luontoon. 28.12.2019
vapautimme Varkauden Pirtinvirtaan joutsenen, joka oli ollut hoidossamme noin kuukauden
tulehtuneen jalan takia. Pitkäjärven Eläinklinikka antoi lääkkeen joutsenen jalkaan ja viiden
päivän lääkekuuri paransi joutsenen jalan. Yhdistyksemme Facebook -sivuilla joutsenen
parantumista ja vapautusta seurasi parhaimmillaan yli 5000 henkilöä.
Yhdistyksemme on enemmän kuin pelkästään villieläinten hoitoon keskittyvä yhdistys.
Pidämme maksuttomia luentoja kouluissa, päiväkodeissa, hoitokodeissa ym tarkoituksena
kertoa toiminnastamme ja valistaa ihmisiä eläinten kohteluun liittyvissä asioissa. Luentojen
lopuksi varatussa yleisökysymyksien osiossa kysymyksiä on tullut valtavasti. Ihmisillä on
oikeasti halu tietää enemmän luonnonvaraisista eläimistä.
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HOITOLAN ELÄIMET 2019
Orava
Siili
Rusakko
Pulu
Sinitiainen
Talitiainen
Tervapääsky
Harakka
Räkättirastas
Varis
Harmaalokki
Joutsen
Viirupöllö
Kalalokki
Kanahaukka
Punakylkirastas
Keltasirkku
Sepelkyyhky
Käpytikka
Liito-orava
Niittykirvinen
Peipponen
Valkoselkätikka
Alli
Hirvi
Kurki
Metso
Mäyrä
Naakka
Nuolihaukka
Pilkkasiipi
Pohjantikka
Saukko
Sinikettu
Tuulihaukka
Palokärki
Heinäsorsa
Tilhi
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Hoitolan toiminnan tehostamiseksi yhdistyksemme on joutunut investoimaan hygieniaan ja
eläinten turvalliseen hoitoon entistä enemmän. Tehokkaat desinfiointiaineet, sähköiset
kärpäspyydykset ja mm. otsonointilaite ovat nyt hoitolamme käytössä. Olemme saaneet
joukkoomme vapaaehtoisia auttajia mm. eläinten kuljetukseen ja hoitoon.
Kesällä hoitolamme käyttöön valmistui toinen ulkotarha. Yhdellä tarhalla emme pärjänneet
koska tiettyjä eläinlajeja ei voi laittaa keskenään samaan tarhaan. Jatkuva opiskelu ja
yhteydenpito villieläinhoidon asiantuntijoihin on pitänyt yllä tietoisuuttamme eri lajien
vaatimuksista ja käyttäytymisestä.
Yhteistyö muiden eläinhoitoloiden kanssa on toiminut loistavasti. Teemme yhteistyötä
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa ja kuljetimme mm. siniketun ja siipensä loukanneen
aikuisen joutsenen loppuelämän hoitoon Kiteen Eläinpuistoon. Mikkelin
Eläinsuojeluyhdistystä autamme kuljettamalla kissoja ja koiria löytöeläintalolle ja käyttämällä
eläimiä lääkärissä silloin kun muuta kyytiä ei ole.
Jäsenhankinta yhdistykseemme jatkuu internetin avulla. Tällä hetkellä yhdistyksessämme on
60 jäsentä.

