
	  
	  
ELÄINSUOJELU-UUTISIA 2/2011 
 
Rusakonpoikanen ei kaipaa ihmisapua 
 
Yksin paikallaan kyyköttävä rusakonpoikanen on säälittävä näky, joka herättää huolen 
ohikulkijan sydämessä. Useimmiten huoleen ei kuitenkaan ole aihetta, sillä poikanen 
harvoin on hylätty, vaikkei emoa lähettyvillä näkyisikään. 
 
Rusakkoemo synnyttää poikaset eri paikkoihin pienen välimatkan päähän toisistaan ja 
käy imettämässä kutakin poikastaan vain kerran tai pari päivässä. Poikanen selviytyy 
ensimmäisistä viikoistaan ilman emon jatkuvaa hoivaa suojavärinsä, paksun turkkinsa 
ja hajuttomuutensa ansiosta. Suurimman uhan poikasille aiheuttaakin ihminen, joka 
tietämättömyyttään siirtää tai koskettelee poikasta. Siirtämisen jälkeen emo ei 
välttämättä enää löydä poikastaan, ja siihen on myös saattanut tarttua ihmisen hajua. 
Haju tuhoaa poikasen luonnollisen suojan ja saa emon vierastamaan poikastaan. 
 
Luonnonvaraiselle eläimelle apua tarpeen mukaan 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki 
muistuttaa, että ihmisen velvollisuus on eläinsuojelulain mukaan auttaa hädässä olevaa 
luonnonvaraista eläintä. Poikasten kohdalla on kuitenkin harkittava maltilla, onko eläin 
avun tarpeessa vai kuuluuko yksinolo lajityypilliseen käyttäytymiseen. "Jos olet 
epävarma, kannattaa mieluummin kysyä neuvoa paikallisesta eläinsuojeluyhdistyksestä 
tai SEYn eläinsuojeluvalvojalta, eikä lähteä suin päin pelastamaan eläintä, joka ei ole 
avun tarpeessa", Mäki toteaa. 
 
Mäen mukaan SEYn eläinsuojeluvalvojille tulee keväisin ja alkukesästä runsaasti 
kyselyjä myös oravan- ja linnunpoikasista sekä siileistä. "Oravanpoikaset saattavat 
kiipeilyharjoitusten tiimellyksessä muksahtaa maahan ja jäädä odottelemaan emoaan, 
joka ei ihmisten läsnä ollessa uskalla tulla noutamaan poikastaan", Mäki kertoo. 
Tällaisessa tilanteessa kannattaa siirtyä kauemmas ja tarkistaa tilanne uudestaan 
esimerkiksi puolen tunnin tai tunnin päästä. 
 
Orpoja poikasia autetaan vapaaehtoisvoimin 
 
Luonnonvaraisen eläimen poikanen ei pärjää kokonaan ilman emonsa hoivaa. Jos 
poikanen löytyy kuolleen emon lähettyviltä tai poikasta uhkaa muu välitön vaara, on 
syytä toimittaa eläin hoitoon. Suomessa on kourallinen luonnonvaraisiin eläimiin 
erikoistuneita eläinhoitoloita, jotka pyörivät vapaaehtoisvoimin, lähimmät Orimattilassa 
(Hoitola Sari Valtanen, 040-735 4470) ja Valkeakoskella (Hoitola Markku Alanko, 040-
584 7265). Hoitoloiden yhteystietoja voi kysellä eläinsuojeluyhdistyksiltä ja SEYn 
eläinsuojeluvalvojilta. 
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Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0440 599 574 
Tiedottaja Anna Pienimäki, p. 050 461 9692 
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Hausjärven löytöeläimistä (kissat) 


