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Eläinlääkäriliiton
eläinten hyvinvointipalkinto:

eläinsuojelukeskus
Onnentassu
Riihimäellä

Katso
Eläinlääkäripäivien
koostetta s. 542

Eläinten
Auttajat ry:n
eläinsuojelukeskus Onnentassussa on
tilaa 600 m2.
Tilat on varta
vasten suunniteltu eläinsuojeluun ja
eläinhoitolan,
hotellin tiloiksi.

Teksti ja kuvat: Anna Parkkari

Onnentassu sai palkinnon ammattimaisesti järjestetyn, hyvin
verkostoituneen ja järkevästi hoidetun eläinsuojelutoiminnan sekä
toimintaan tuloja tuovan eläinhoitolan ylläpitämisestä.
Suomen Eläinlääkäriliiton
kolmas eläinten hyvinvointipalkinto jaettiin Eläinlääkäripäivien
2015 avajaisissa 2. joulukuuta
Helsingissä.
”Suomen Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunta kiinnitti erityisesti huomiota ammattimaisella
otteella linjakkaasti johdettuun
toimintaan, jonka keskiössä on
eläinten hyvinvointi ja auttaminen”, sanoi liiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja, vuodesta 2010 valvontaeläinlääkärinä
toiminut Maria Wahlfors palkintoa
luovuttaessaan.
Yhdistys toiminnan
taustalla

Eläinten Auttajat -yhdistyksen
toiminta alkoi jo 20 vuotta sitten.
Taustalla on kokemus aiemmas546

ta yrityksestä toisen yhdistyksen nimissä: silloin toiminta kävi
mahdottomaksi erimielisyyksien
vuoksi. Eläinten Auttajat ry vastaa
eläinsuojelukeskus Onnentassun toiminnasta. Nykyisissä, varta
vasten tätä varten rakennetuissa
tiloissa on työskennelty vuodesta
2006 saakka.
Vuonna 2014 Onnentassun
eläinsuojelutyön asiakkaina oli
324 kissaa ja 186 koiraa sekä pieni
määrä jyrsijöitä ja muita pikkulemmikkejä. Eläimet olivat omistajien
pitovaikeuksien takia luovuttamia,
löytöeläimiä sekä eläinsuojeluviranomaisten päätöksellä hoitoon
toimitettuja. Käytössä on periaate,
että jokaisen eläimen kohdalla
punnitaan paras toimintatapa.
Toiminnan toisena osana on
lemmikinomistajia palveleva eläinhoitola, joka tarjoaa hyvät olot
sisällä ja ulkona hoitoon jääville
lemmikeille sekä tuottaa muun
varainhankinnan ohella tuloja
eläinsuojelutyöhön. ”Toimintaa
johdetaan yrityksen tapaan, menot
eivät voi ylittää tuloja”, kertoo

Suomen
Eläinlääkäriliiton
eläinten
hyvinvointipalkinto
- Palkinnolla kannustetaan entistä parempaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen.
- Palkitsemisella kiinnitetään
huomiota eläinten hyvinvointiin
ja palkitaan tässä erinomaisella
tavalla onnistuneita tahoja.
-Palkinto annetaan joka kolmas
vuosi palkitsemisvuoden valtakunnallisilla Eläinlääkäripäivillä.
Nyt annettiin kolmas palkinto.
- Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle tai
yhteisölle, jotka toimivat eläinten
parissa.
- Ehdokkaita palkittavaksi voivat
esittää Suomen Eläinlääkäriliiton
jäsenet.
- Liiton eläinsuojeluvaliokunta
arvioi ja vertailee ehdokkaat ja
esittää palkittavaa liiton hallitukselle.
- Suomen Eläinlääkäriliiton hallitus päättää palkinnon antamisesta. Edelliset palkinnot annettiin
vuonna 2012 ja 2009: vasikoiden
hyvinvointia edistänyt Heikki
Kemppi ja Jalostussikala Takku.
www.sell.fi/elainlaakariliitto ja
kohta Eläinlääkäriliiton palkinnot

yhdistyksen perustajajäsen ja rahastonhoitaja Riitta Lehtonen.
Yhteistyö eläinlääkärien
kanssa toimii

Wahlfors kertoi liiton arvostavan
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mijärvi, Tuusula, Pornainen, Hausjärvi ja Askola.
Onnentassu tekee paljon yhteistyötä myös hoitavien eläinlääkärien
kanssa. Yksityisellä eläinlääkärillä
Satu Olkkosella on Onnentassussa
hoitohuone eläinsuojelun eläimille
ja rakennuksessa sijaitsee myös
Riihimäen kaupungineläinlääkäri
Jonna Syrjäsen vastaanotto vuokratiloissa. Onnentassussa on neljä
palkattua työntekijää, riittävästi
toiminnan ylläpitämiseen.
Hyvin suunnitellut tilat

Esimerkki suojelutiloista: kissoilla on mahdollisuus päästä
eri korkuisille hyllyille ja tilasta
näkee tulijat. Koirat ovat eri tiloissa ja ulkotarhoja on runsaasti
tarjolla.
Onnentassun hyvää, joustavaa ja
luotettavaksi todettua yhteistyötä
eläinsuojeluviranomaisten kanssa.
Muun muassa Onnentassuun
eläinsuojelullisista syistä tuotavien
eläinten ja löytöeläinten jättäminen
hoitoon on järjestetty viranomaisille erinomaisesti myös yöaikaan.
”Toiminnan järjestelmällisyydestä
voi ottaa mallia muuallakin”, todettiin eläinsuojeluvaliokunnan
yhteisellä käynnillä paikan päällä
lokakuussa.
”Onnentassu on ollut korvaamaton yhteistyökumppani valvoville
virkaeläinlääkäreille, kun eläimille on tarve järjestää kiireellisesti
pysyvää tai väliaikaista hoitoa.
Onnentassun toiminta eläinten
yksilöllisen hoidontarpeen määrittelyssä, eläimen uudelleensijoitusmahdollisuuksien arvioinnissa
ja tarvittaessa myös eläimen kärsimyksen päättämisessä on ollut
eläimen etua kunnioittavaa”, summasi Maria Wahlfors.
Ehdotus palkintoon saatiinkin
alueella työskentelevältä virkaeläinlääkäriltä. Riihimäellä toimiva
Onnentassu tuottaa palvelun 12
kunnalle: Riihimäki, Loppi, Kerava,
Järvenpää, Mäntsälä, Pukkila, Nur-

Eläinsuojelukeskuksen tilat ja koko
rakennus, ilmastointi ja lämmitys
sekä ulkoilutarhat on varta vasten
suunniteltu ja rakennettu tällaisen
käyttöön. Kissoille ja koirille on
juuri niille sopivat tilat. Rakennushankkeeseen saatiin EU:n Leadertukea 50 000 euroa. ”Pari vuotta
piti hanketta perustella eri tahoille.
Tuon Leader-tuen myötä päästiin
vauhtiin. Sitä ennen toimintaa
pyöritettiin useissa, ei-niin-tarkoituksenmukaisissa tiloissa”, kertoi
rahastonhoitaja Lehtonen.
”Keskuksen materiaalit on hyvin
valittu, kymmenen vuoden käytöstä ei ole kulumisjälkiä”, kommentoitiin eläinsuojeluvaliokunnan
käynnillä. ”Ilma on todella hyvä,
erilliset tilat ovat tarkoituksenmukaiset sopivat kissoille ja koirille.
Ulkotarhoja on runsaasti”, todettiin
käyntiä summattaessa.
Kissojen häkeissä on korkeampia tähystyspaikkoja ja lasiovet,
koirilla kestävät ja näkemisen
mahdollistavat metallihäkit. Myös
eläintautien leviämisen estäminen
on otettu huomioon, käytössä on
erillinen karanteeniosasto.
Valistusta ja neuvontaa

Onnentassun toimintaan kuuluu
myös yleisövalistus, neuvonta ja
erilaiset kampanjat sekä puuttuminen eläinten huonoon kohteluun
tekemällä ilmoituksia viranomaisille. Vapaaehtoisia otetaan toimintaan mukaan hyvin mietityllä
tavalla: toiminnan periaatteet ker-

Seinällä on kyltti, jossa kerrotaan rakentamiseen saadusta
EU:n Leader-tuesta. Vasemmalla
rahastonhoitaja Riitta Lehtonen
ja toiminnanjohtaja Annulii
Koponen oikealla.
rotaan selkeästi vapaaehtoistyöhön
hakeville etukäteen. Eläinhoitajaopiskelijoita otetaan harjoitteluun
hallitusti.
Kotia etsiviä lemmikkejä ei luovuteta hetken mielijohteessa niitä
haluaville, vaan ihmisten tietotaito,
kyky ja halu sitoutua eläimen hoitoon pyritään selvittämään. Useimmat kotoa karanneet palaavat
kotiin ja kodittomille, elinkelpoisille lemmikeille löydetään uusi koti
osin verkkosivujen avustuksella.
”Eläimiin voi tutustua paikan
päällä kahdesti viikossa”, kertoo
toiminnanjohtaja Annulii Koponen.
Myös verkkosivuilla on valokuvat
kotia etsivistä ja löydetyistä eläimistä, mutta siellä ei oteta vastaan
varauksia eikä kerrota lisätietoja
eläimistä.
Palkintorahat 3 000 euroa lahjoitti Suomen Messusäätiö, jonka
taustalla on noin 200 yritystä.
Lisätietoa: www.onnentassu.fi
www.sell.fi, Eläinlääkäriliiton kohdalla on muun muassa tiedot liiton
valiokunnista ja siten myös eläinsuojeluvaliokunnasta
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