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Elämäni Eläimet ry
Vunna 2020 Elämäni Eläimet ry:n (myöh. yhdistys) villieläinhoitolassa on ollut ennätysmäärä
potilaita: 303 kpl 46 eri eläinlajista. Yleisin nisäkäspotilas oli siili (23 kpl) ja yleisimmät
lintupotilaat kesykyyhky (pulu), tervapääsky, naurulokki ja joutsen. Joutsenia ei aikaisempina
vuosina ole ollut hoidossa näin paljoa (12 kpl). Yhdistyksemme taitojen kehittyessä
suurtenkin lintujen hoito onnistuu entistä paremmin. Uudet ulkotarhat tekevät suurtenkin
lintujen hoidosta turvallista niin eläimelle kuin hoitajillekin. Tervapääskyjen hoitoontulosyy
oli jälleen kerran helle, joka pakotti poikaset hyppäämään pesästä liian aikaisin. Lisäksi kaksi
aikuista tervapääskyä oli joutunut maahan eivätkä ne päässeet itse takaisin ilmaan.
Kilometrejä eläinpelastusautoon tuli vuoteen 2019 verrattuna enemmän. Kilometrimäärä
kasvaa jatkuvasti yhdistykseni tunnettuuden kasvaessa. Yhdistykseemme luotetaan eläimen
löytöpaikasta riippumatta. Kaikkia hälytyksiä muissa kaupungeissa emme ole pystyneet heti
hoitamaan mutta olemme onneksi löytäneet paikalle väliaikaisen hoitajan, joka on
pyydystänyt eläimen ja pitänyt sitä esim. yhden yön omassa hoidossaan ja olemme
seuraavana päivänä hakeneet potilaan Mikkeliin. Toiminta-alueemme on koko Itä-Suomi ja
myös Päijät-Häme. Orimattilaan olemme vieneet sellaisia potilaita, joita emme pysty itse
hoitamaan. Näihin kuuluvat mm. mäyrä ja saukko, joille voimme antaa vain muutaman päivän
ensiavun.
Yhteistyö poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa on toiminut edelleen hyvin. Eläintehtävissä
poliisi ja pelastuslaitos soittaa usein suoraan yhdistykseemme. Näin siirrämme aikaa vieviä
tehtäviä yhdistyksellemme, ja viranomaisten aikaa säästyy muihin tehtäviin. Paitsi Mikkelin
poliisi, myös Savonlinnan ja Varkauden poliisi ottaa yhdistykseemme yhteyttä eläintehtävien
tiimoilta.
Eläinlääkäripalveluja yhdistyksemme käytti aikaisempia vuosia enemmän. Yhä useampi
potilas tarvitsee eläinlääkärin ensihoitoa ja lääkitystä, jonka jälkeen olemme voineet hoitaa
eläintä vapautukseen asti hoitolassamme. Hyvät suhteet paikallisiin eläinlääkäreihin ovatkin
toimintamme tärkeä osa-alue.
Koronatilanteen takia yhdistyksemme ei ole voinut vuonna 2020 pitää luentoja kouluissa tai
muissa paikoissa. Meillä oli sovittuja luentoja muutamassa koulussa, mutta ne piti perua
koronatilanteen pahenemisen vuoksi. Toivomme että ensi vuonna tilanne paranee ja voimme
jatkaa luentojen pitämistä. Luennoilla kerromme toiminnastamme ja opastamme
kuuntelijoita eläinten kohteluun liittyen.
Yhdistyksemme on tuonut Mikkelin nimeä hyvin esille esim. yhdistyksemme Facebook sivujen kautta. Uutisia toiminnastamme lukee yli 10.000 kävijää kuukaudessa.
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HOITOLAN ELÄIMET 2020
Eläinlaji
Siili
Orava
Pulu
Rusakko
Tervapääsky
Naurulokki
Joutsen
Sinitiainen
Urpiainen
Varis
Naakka
Kalalokki
Metsähiiri
Supikoira
Talitiainen
Harakka
Sinisorsa
Valkoposkihanhi
Käpytikka
Harmaasieppo
Mustarastas
Punatulkku
Liito-orava
Kuikka
Kalatiira
Viirupöllö
Valkoselkätikka
Pyy
Palokärki
Metso
Mäyrä
Viherpeippo
Ruskosuohaukka
Nuolihaukka
Saukko
Isolokki
Närhi
Pilkkasiipi
Tilhi
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Käki
Kontiainen
Kettu
Harmaapäätikka
Tavi
Lehtokurppa
Taivaanvuohi

1
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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.

