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Eläintenpitokieltoa rikkova ei aio perääntyä
Eläinsuojelu: Poliisi ja läänineläinlääkäri varoittavat antamasta lemmikkejä epäselviin
käsiin
Olli-Pekka Nissinen, Aamulehti
Kouvolan hovioikeuden pysyvään eläintenpitokieltoon määräämä nainen sanoo,
ettei pysty elämään ilman lemmikkejä.
Poliisi ja eläinlääkäri ottivat naisen hallusta huostaan 9. marraskuuta 64 eläintä Punkalaitumelta. Koiria
oli 24, kissoja 20, kaneja 13 ja lintuja 7. Kaksi eläinsuojeluyhdistystä etsii lemmikeille uusia koteja.
Neljä isompaa koiraa oli kytketty lyhyillä, noin 1,5 metrin naruilla vanhan kanalan sisään ja yksi
tanskandoggi viereiseen ulkorakennukseen. Koirat olivat likaantuneet osin omiin ulosteisiinsa.
Pirkanmaan poliisi epäilee naista eläinsuojelurikkomuksesta. Hän on rikkonut myös eläintenpitokieltoa.
Aamulehden tavoittama nainen kiistää syytökset hoidon laiminlyönneistä.
- En ole eläinrääkkääjä. Joka päivä ruokin ja lenkitin koiria ja lapioin ulosteet pois. Kun viranomaiset
kuuntelisivat minua, sanoo epäilty nainen.
Nainen sanoo toimivansa rakkaudesta eläimiin, ja siksi hän on rikkonut eläintenpitokieltoa.
- Ihmiset ovat vain työntäneet eläimiä minulle, kun eivät pysty niitä itse pitämään, nainen sanoo.
Tutkinnanjohtajan, komisario Pauli Pitkäkosken mukaan epäilty oli vuorokauden kiinniotettuna ja
esitutkinta koetetaan saada pian valmiiksi. Rankemmat pakkokeinot eivät oikein tule kysymykseen,
koska asia koskee eläinsuojelurikkomusta.

Uusia ilmoituksia
Nainen on aiemmin jättänyt "ostetaan/otetaan"-ilmoituksia lehtiin ja internetin kauppapalstoille.
Lemmikeille luvataan hyvä koti maalta.
Eläinten huostaanoton ja poliisin kiinnioton jälkeen on ilmennyt, että nainen on jatkanut ilmoitteluaan.
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen Pesu ry:n puheenjohtaja Annika Katajiston mukaan naisen
ilmoituksista on tullut soittoja Pesulle viime päiviin asti.
- Olen laittanut ilmoituksia ihan kiusallani, nainen myöntää.
- Minulla ei ole nyt yhtään lemmikkiä, mutta en tiedä pystynkö noudattamaan pitokieltoa. Se on väärin
määrätty, eikä tämä niska taivu, nainen sanoo.
Nainen aikoi myydä huostaanotetut eläimet loppusyksyn aikana, pois lukien kaksi omaa koiraa.
Esimerkiksi viisi belgianpaimenkoiran pentua olisi mennyt myyntiin 400:lla eurolla per koira.
Kissanpennuissa pyyntihinta olisi ollut 70 euroa.

Varmistu oloista
Länsi-Suomen läänin läänineläinlääkäri Riitta Heuru varoittaa ihmisiä antamasta lemmikkejä oloihin, joita
ei ole itse nähnyt ja tarkastanut. Samaa koskee lemmikin ostoa.
- Eläintenpitokieltojen valvonta on todella vaikeaa, eivätkä sanktiot ole kovin tuntuvia.

Ongelmatapauksissa eläintenpitäjä voi ajatella, että homma on hallinnassa jopa 60 eläimen kanssa,
vaikkei sitä ole, sanoo Riitta Heuru.
- Hankintatilanteessa lemmikkiä pitäisi aina päästä katsomaan kasvatusympäristöön, kauppoja
parkkipaikoilla ei pidä tehdä. Epäselvistä tapauksista kannattaa ilmoittaa kunnaneläinlääkärille tai
eläinsuojeluvalvojille, sanoo Heuru.

Tausta
Kaksi pitokieltoa
Kouvolan hovioikeus vahvisti pysyvän eläintenpitokiellon naiselle viime tammikuussa. Nainen sai myös 70
päivää ehdollista eläinsuojelurikoksesta ja -rikkomuksesta. Korkein oikeus ei myöntänyt jutulle
valituslupaa.
Itä-Suomen hovioikeus määräsi naiselle pysyvän eläintenpitokiellon jo 1.10.2002 lukuunottamatta
enintään kahta koiraa.
Eläinsuojeluyhdistys Esko ry:n eläinkoti Kirpussa, Eurassa on vielä neljä Punkalaitumelta huostaanotettua
koiraa, jotka etsivät uutta kotia, sekä neljä lintua ja kymmenen kania.
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys Pesu ry etsii kotia seitsemälle huostaanotetulle kissalle. Loput kissat
ovat Kissojen katastrofiyhdistyksellä KKY ry:llä.

