
 

 

JÄSENTIEDOTE 1/2020 

 

SEY:N TOIMISTOLTA: 

Laki velvoittaa auttamaan hädässä olevaa luonnoneläintä 
– auttamistoimiin ei silti pidä ryhtyä omin päin 
 
Kesällä luonnossa liikkuvat ihmiset kohtaavat orvolta vaikuttavia luonnoneläinten poikasia ja 
toisinaan myös loukkaantuneita luonnoneläimiä. Nyrkkisääntönä on, että luonnon kiertokulkuun 
ei pidä puuttua ilman painavaa syytä. Eläinsuojelulaki velvoittaa kuitenkin auttamaan sairasta, 
vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. 
Luonnoneläimen auttaminen vaatii asiantuntemusta, eikä maallikon pidä ryhtyä omin päin 
toimeen. Paikallinen eläinsuojeluneuvoja tai eläinsuojeluyhdistys auttaa arvioimaan 
luonnoneläimen avun tarpeen ja ohjeistaa auttamaan oikein. 

Orvolta vaikuttava poikanen on harvoin emonsa hylkäämä 
SEY Suomen eläinsuojelun eläinsuojeluneuvojat saavat kevään ja kesän aikana paljon 
ilmoituksia orvoilta vaikuttavista luonnoneläinten poikasista. Tavallisesti ilmoituksen aiheena on 
esimerkiksi pihapiiristä tai kadulta löytynyt yksinäisen oloinen oravan, rusakon, ketun tai linnun 
poikanen. Suurimpana huolena on, että poikanen on jäänyt ilman emonsa hoivaa, eikä tästä 
syystä pärjää luonnossa. SEYn eläinsuojeluneuvoja Sini Kielo ohjeistaa ensisijaisesti seuraamaan 
tilannetta etäältä ja selvittämään, käykö emo hoitamassa poikastaan. Emon ruokintakäynti on 
usein nopea ja jää siksi helposti huomaamatta. 

– Kesällä saamme valtavasti ilmoituksia etenkin yksinäisistä lokinpoikasista. Todellisuudessa 
emo ei kuitenkaan ole hylännyt poikasiaan, vaan on hakemassa niille ruokaa. On ymmärrettävää, 
että paljon meteliä pitävä untuvikko herättää ihmisissä huolta, mutta tavallisesti syytä huoleen ei 
silti ole, sanoo Kielo. 

– Mikäli poikanen on karvaton tai höyhenetön tai selkeästi huonokuntoinen, eikä sen emoa näy, 
ovat sen luonnossa selviytymismahdollisuudet heikot. Joissain tapauksissa karvaton poikanen on 



mahdollista nostaa takaisin pesään, mutta tähän ei pidä omin päin ryhtyä, vaan tilannetta tulee 
aina arvioida yhdessä asiantuntijan kanssa, muistuttaa Kielo. 

Eläinsuojeluneuvojat ja -yhdistykset auttavat 
Ohjeita hädässä olevan luonnoneläimen auttamiseen voi kysyä esimerkiksi SEYn paikalliselta 
eläinsuojeluneuvojalta tai paikalliselta eläinsuojeluyhdistykseltä. Yhdistys tai 
eläinsuojeluneuvoja auttaa arvioimaan eläimen avun tarpeen ja suunnittelemaan mahdollisia 
auttamistoimia. Neuvojen kysyminen on ensisijaisen tärkeää, sillä omin päin tapahtuva 
auttaminen saattaa aiheuttaa hallaa eläimen hyvinvoinnille. 

– Esimerkiksi rusakkoemo käy usein imettämässä poikasiaan illan hämärtyessä, mikä jää usein 
ihmisiltä huomaamatta. Luonnoneläinten poikasille paras kasvuympäristö on luonnossa emon 
hoivissa. Ihmisen hoiviin päätymisen tulisi aina olla tarkasti harkittu ja täysin välttämätön 
vaihtoehto, Kielo sanoo. 

Loukkaantuneita eläimiä tulee sen sijaan auttaa poikkeuksetta. Näissäkin tapauksissa ohjeita voi 
kysyä eläinsuojeluneuvojalta tai -yhdistykseltä. Loukkaantuneista suurpedoista ja riistaeläimistä 
tulee tehdä ilmoitus hätänumeroon. 

Lisätietoa luonnoneläinten auttamisesta löytyy mm. SEYn luonnoneläimiä käsittelevältä 
sivustolta  ja Eläin hädässä-sivustolta. 

 

Naapurissa yksinäisyyttään haukkuva koira herättää huolta 
ja närkästystä  
– SEYn laatimat toimintaohjeet helpottavat ongelmaan 
puuttumista 
 
Naapurissa meteliä pitävä koira on kestoaihe taloyhtiöiden kokouksissa. Koronakriisi on tuonut 
uuden ulottuvuuden asiaan ihmisten sulkeuduttua koteihinsa etätyöhön. Yksinäisyyttään 
haukkuvat koirat ovat nousseet naapurustoissa useamman ihmisen tietoisuuteen ja herättäneet 
huolta monissa. 

Ilmiö näkyy myös SEY Suomen eläinsuojelulle kevään aikana tulleissa yhteydenotoissa. Koiran 
häiritsevä haukunta on ollut jo pitkään yleisin ongelma, josta SEYlle tehdään 
eläinsuojeluilmoituksia, ja ilmoitusten määrä on lisääntynyt entisestään viime aikoina. 

https://sey.fi/luonnonelaimet/
http://sey.fi/elain-hadassa/luonnonelain-hadassa/


Naapureiden asioihin ei haluta helposti puuttua, ja asian esille ottaminen koetaan usein vaikeaksi. 
SEY on luonut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä puuttua ongelmalliseksi 
koettuun haukuntaan ja saada haukkuvalle koiralle apua. 

Yksinäisyyttään haukkuva koira tarvitsee apua 
Koiran haukkumisesta muodostuu järjestyshäiriö silloin, kun se on pitkäkestoista tai tapahtuu 
öiseen aikaan. Haukkuminen saattaa johtua esimerkiksi koiran eroahdistuksesta tai 
vahtimiskäyttäytymisestä, eikä koiran omistajalla ole aina tietoa lemmikkinsä käytösongelmista. 
SEYn laatiman ohjeistuksen mukaan ensimmäinen askel asiaan puuttumiseksi on ottaa yhteyttä 
eläimen omistajaan. Myös taloyhtiön isännöitsijältä voi pyytää apua hankalissa tilanteissa. 

–On tärkeää, että koiranomistaja saa tiedon haukkumisesta mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Koiran omistaja ei voi puuttua asiaan ja vaikuttaa koiran käytökseen, jos hänellä ei ole 
tietoa ongelmasta, sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist. 

Lindqvist muistuttaa myös, että jossain tapauksissa jatkuvasti haukkuva koira voi myös olla 
hylätty. Mikäli tilanteessa on syytä epäillä eläimen heitteillejättöä tai jopa hylkäämistä, on asiasta 
syytä ilmoittaa eläinsuojeluviranomaiselle tai kysyä neuvoa SEYn eläinsuojeluneuvojalta. 

–Asiaan puuttumalla voidaan auttaa yksin kotona haukkuvaa koiraa ja toisaalta pitää yllä 
naapurisopua. Yhteisten pelisääntöjen luominen taloyhtiössä madaltaa kynnystä puuttua 
ongelmiin. SEYn ohjeistusta voi jakaa taloyhtiössä, ja se voi toimia pohjana yhteisille 
pelisäännöille. Myös koiranomistajat voivat täten luottaa siihen, että tieto haukkumisesta 
saavuttaa omistajan, Lindqvist summaa. 

Ongelman ratkaiseminen on koiranomistajan vastuulla 
Ohjeistus tarjoaa apua siihen, miten ongelmaa voi lähestyä ja asian ottaa puheeksi naapurustossa. 
Ongelman ratkaiseminen vaatii kuitenkin toimia koiranomistajalta. Koiranomistajan kannattaa 
miettiä, kuinka pitkiä aikoja koira on yksin ja hankkia tietoa esimerkiksi mahdollisen 
eroahdistuksen lievittämisestä. Naapuri taas voi auttaa selvittämään, kuinka paljon haukkumista 
esiintyy ja mihin kellonaikoihin. Asiantunteva eläintenkouluttaja voi auttaa yksinolon 
harjoittelemisessa ja eläimen arjen uudelleen suunnittelemisessa ongelman ratkaisemiseksi. 

–On tärkeää, että eläimen omistaja ryhtyy toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Ammattitaitoisen 
eläintenkouluttajan puoleen kannattaa kääntyä, mikäli ongelman ratkaiseminen yksin tuntuu 
vaikealta, kertoo Lindqvist. 

 



Lisätietoja: 
– SEYn eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja eläintenpitoon liittyvissä ongelmissa: 
sey.fi/elainsuojeluneuvojat/ 
– Suomen eläintenkouluttajat ry:n kouluttajalista www.elaintenkouluttajat.com/kouluttajat/ 
 

SEY RAAHE TOIMII: 

 

KOKOUKSET 

Järjestämme vuosikokouksen kahvila Ruiskuhuoneen Pruuta-tilassa sunnuntaina  5.7. klo 18. 
Olet tervetullut mukaan! Tarvitsemme uusia toimijoita mukaan, jotta saisimme 
yhdistystoiminnan pysymään toiminnassa. Otahan kaveri mukaan uuteen harrastukseen! 

 Tämä vuosi onkin meidän Raahen yhdistyksen 20. toimintavuosi!  

 

Mitä me teemme? Järjestämme omien aikaresurssiemme mukaan Eläinten viikon toimintaa 
(esimerkiksi esitteiden jakoa ja askartelua), osallistumme linnunpönttötalkoisiin, sovimme 
eläinlääkärin kanssa sirutus- ja leikkuutempauksia, autamme kissojen loukutuksissa, 
ylläpidämme kirppispöytää PH Kirppiksellä ja keksimme muuta varainkeruutoimintaa sekä 
järjestämme perinteisen Eläinten joulurauhan julistuksen ja esimerkiksi asiantuntijaluentoja. 
Uudet ideat ovatkin tervetulleita!  

 

 

https://sey.fi/elainsuojeluneuvojat/
http://www.elaintenkouluttajat.com/kouluttajat/


TULEVA KESÄ 

Juomapisteet luonnoneläimille jälleen käytössä Raahessa 
 
Viime kesäiseen tapaan olemme jälleen vieneet 6 juomapistettä luonnoneläimille eri puolille 
kaupunkia helteiden varalta. Juomapisteiden vieressä on opastekyltit. Toivomme, että saamme 
vesiastioiden täyttämiseen apua teiltä mainiot raahelaiset. Jos liikut vesipisteiden lähettyvillä 
vesipullon kanssa, lisääthän vettä kuppiin? Keräämme kupit ja kyltit pois loppukesästä. Autetaan 
yhdessä janoisia kavereitamme! Voitte myös ilmoittaa meille SEY Raaheen tyhjentyneistä 
kupeista, niin käymme täyttämässä niitä. Sijainnit ovat: 

● Fantin kierroksen Maa-Fantin puoleinen polun pää 
● Raahen seurakuntatalon takapiha 
● Sofia Lybeckerin kadun viereinen pikkupuisto, Lybeckerin opiston parkkipaikan edessä 
● Kyöpelinvuorenpuisto, Mäntymetsäntien päässä, pyörätien ja hiihtoladun risteyksessä 
● Ollinsaaressa Koivukuja-pyörätien ja jäähallin aidan välissä puskien takana 
● Haaralan hautausmaan Adinanpolun viereisessä lintujen talviruokintapaikassa 

Kiitos avustasi! 
 
Juomakuppien kartta löytyy nettisivultamme: 
https://sey.fi/raahe/2020/06/01/juomapisteet-luonnonelaimille-jalleen-kaytossa-raahessa/ 
sekä yhdistyksemme Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/seyraahe/ 
 

   

https://sey.fi/raahe/2020/06/01/juomapisteet-luonnonelaimille-jalleen-kaytossa-raahessa/
https://www.facebook.com/seyraahe/


Tärkeitä yhteystietoja:  
 

ELÄINSUOJELUILMOITUKSET  

- Valvontaeläinlääkäri Laura Sedrik  044 4691747 - laura.sedrik@kalajoki.fi Kalajoki (mukaan 
lukien Himanka), Pyhäjoki, Merijärvi, Raahe ja Siikajoki. 

- Valvontaeläinlääkäri Sirkka Hankonen 044 7591472 sirkka.hankonen@haapavesi.fi Haapavesi, 
Oulainen, Vihanti, Pyhäntä, Siikalatva 

 

SEYN ELÄINSUOJELUNEUVOJAT  

-  Mervi Valjus 044 970 6936 – elsuneuvonta@gmail.com KOKO POHJOIS-POHJANMAA 
lukuun ottamatta Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski 

- Mirka Halmetoja mirka.halmetoja@edu.nivala.fi Kalajoki, Nivala, Raahe, Ylivieska 

- Venla Nivala 044 737 4213 - venla.neuvoja@outlook.com Kalajoki, Nivala, Raahe, Ylivieska 

 

LÖYTÖELÄIMET  

- Kissat ja muut pieneläimet: Raahen Löytöeläinkoti 0440 737 979 Raahe, Vihanti, Pyhäjoki 

- Koirat: Raisa Alatalo 040 524 6685 Raahe, Vihanti, Siikajoki, Ruukki, Pyhäjoki 

 

PIEHINGIN ELÄINTEN HAUTAUSMAA  

- Yhteyshenkilö Tapani Karvonen puh. 040 586 3620 

 

RAAHEN ELÄINLÄÄKÄRIT  

- Ajanvaraus ja neuvonta arkiaamuisin klo 8-9 puh. 08 241430 

- Eläinlääkäri Jarmo Hämäläinen, puh. 044 4394 756 (pieneläimet) 

- Eläinlääkäri Jatta Kielenniva, puh. 050 3306 292 (tuotanto- ja pieneläimet) 

- Eläinlääkäri Katariina Ala-Varvi, puh. 044 4691 330 (tuotanto- ja pieneläimet) 

- Eläinlääkäri Noora Stoor, puh. 044 4691 478 (tuotanto- ja pieneläimet) 

- Eläinlääkäri Katariina Haukijärvi, puh. 044 4394 759 (eläinlääkärien osa-aikaisuuksien 

sijainen) 

 



Potilasvastaanotto vain ajanvarauksella 

Rokotukset ilman ajanvarausta torstaisin klo 16 – 18 

Päivystys kiireellisiä sairastapauksia varten - arkisin klo 16-08 - viikonloppuisin pe 16 – ma klo 
08 Päivystäjä / tiedote numerossa 08 241430 

 

LOUKKAANTUNEET LINNUT - Raahe – Vihanti – Siikajoki – Pyhäjoki – Ruukki  

- Henri Ukonaho 045 803 3910  

- Sami Kalliokoski 040 8333 739  

- Heikki Tuohimaa 050 348 2825 

 

https://www.facebook.com/seyraahe  

 

http://raahe.sey.fi/ 


