
                            VARO ”ELÄINTROKAREITA”!!!!  
 
 
                                 Eläinsuojeluyhdistys ESKO ry tiedottaa! 
 
 
Säännöllisen epäsäännöllisesti Suomessa paljastuu eläinsuojelullisesti 
epäilyttäviä tapauksia, joissa on uhreina kymmeniä ja jopa satoja erilaisia 
eläimiä. 
Osassa uhreina on tuotantoeläimiä mukaan lukien hevoset ja toisinaan suuria 
määriä pienempiä eläinystäviämme. 
 
Olot ovat järjestään epäinhimilliset ja eläinmäärä on päässyt holtittomasti 
kasvamaan niin suureksi ettei eläintenpitäjällä ole realistisia mahdollisuuksia 
huolehtia eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista. 
Eläimille tuotetaan jatkuvasti kipua, tuskaa ja kärsimystä. 
 
Osassa tapauksissa eläintenpitäjällä on eri oikeusasteissa annettuja 
tuomioita, osassa on jopa eläintenpitokieltoja, mutta niiden valvonta ontuu 
pahasti. 
Tuomittu jatkaa samankaltaista toimintaa tuomioista välittämättä. 
Usein myös vaihtaa nimeään ja muuttaa paikkakunnalta toiselle. 
”Bisneksiä” hoidetaan salaisista kännykkäliittymistä ja eläinten luovutukset 
tapahtuvat usein huoltoasemien yms. pihoilla. 
Osa eläimistä on eläintenpitäjällä esim. sijoituksessa tai jollain muulla 
epämääräisellä sopimuksella. 
Epäselvyyksiä löytyy omistajuuksissa sekä erilaisissa taloudellisissa 
vastuukysymyksissä. 
Eläinparat ovat kauppatavaraa siinä kuin mikä tahansa muukin myytävä. 
Toiminnassa unohdetaan täysin eläinten oikeus hyvään elämään ja 
kohteluun. 
 
Tuorein eläinrääkkäystapaus Pirkanmaalla 
 
Viimeisimpänä on viime viikolla Pirkanmaan paljastunut tapaus jossa 
yhteensä 64 kpl erilaisia eläimiä oli epäinhimillisissä oloissa. 
Eläinjoukko muodostui koirista,  kissoista , kaneista sekä  linnuista. 
Saatujen tietojen mukaan ainakin osa eläimistä oli hankittu lehti-ilmoitusten 
perusteella käyttäen hyväksi eläinten edellisille omistajille syystä tai toisesta 
syntynyttä pitovaikeustilannetta. 
Heitä oli huijattu antamalla ymmärtää, että eläimet pääsevät hyvään ja 
huolehtivaan kotiin maalaismaisemiin. 



Näin ei kuitenkaan käynyt vaan esimerkiksi koirat olivat kytkettyinä lyhyillä 
naruilla lämmittämättömän ja valaisemattoman ulkorakennuksen seiniin 
likaantuneina omiin virtsoihinsa ja ulosteisiinsa. 
Eläimet olivat vailla vettä, ruokaa, liikuntaa ja huolenpitoa. 
 
Tutkimuksissa on paljastunut että samainen henkilö joka on jo aiemmin 
tuomittu kaikkien eläinten pitokieltoon, jatkaa eläinten etsimistä lehti-
ilmoitusten perusteella tälläkin hetkellä !! 
 
Osan tähän tapaukseen liittyvien eläinten taustat ja menneisyys on saatu 
selvitettyä mutta valitettavasti ei kaikkien. 

 
”Edellinen elämä” on kateissa mm: suloistakin suloisemmalta todella hyvin 
koulutetulta tatuoidulta 6-vuotiaalta novascotiannoutajatytöltä,  
 
”Musti” - nimiseltä mustalta sekarotuiselta pystykorvatytöltä sekä  
 



 
vajaan vuoden ikäiseltä karkeakarvaiselta saksanseisojapojalta, joka on 
sirutettu. 
Ongelmana on myös että vaikka osa eläimistä on tunnistusmerkittyjä niin 
niiden tietoja ei ole ilmoitettu mihinkään rekisteriin josta saataisiin selvitettyä 
niiden ”identiteetti”. 
 
Vailla menneisyyden tietoja on myös koko joukko kaneja, kissoja sekä 
neitokakaduja ja undulaattipariskunta. 
Saatujen tietojen mukaan näitä eläimiä on ”hamstrattu” ainakin  Tampereen, 
pääkaupunkiseudun sekä Pohjanmaan alueilta. 
Eli eläimet voivat olla kotoisin maantieteellisesti katsottuna hyvinkin kaukaa 
Punkalaitumelta. 
 
Eläinsuojeluyhdistys ESKO ry:hyn voi ottaa yhteyttä mikäli epäilee oman 
lemmikkinsä joutuneen ”trokarin” kynsiin. 
 
Tervettä epäilyä mukaan uuden kodin etsintään. 
 
Nyt tulisikin kaikkien jotka jostain syystä joutuvat etsimään uutta kotia omalle 
lemmikilleen olemaan tarkkoina kenelle eläimensä luovuttavat. 
Kannattaa ehdottomasti käydä itse viemässä eläin uuteen kotiin, varmistaa 
kodin tarjoajan henkilöllisyys sekä tehdä eläimestä kirjallinen 
luovutussopimus ehtoineen. 



Ja totta kai kannattaa pitää yhteyttä myös jatkossa uuteen omistajaan jotta 
voi varmistua että kaikki on kunnossa. 
Aina kannattaa luottaa vaistoihinsa; jos vähänkään epäilys herää niin on 
parempi olla luovuttamatta eläintä. 
Tällaisissa tapauksissa kannattaa myös olla yhteydessä paikalliseen poliisiin, 
kunnaneläinlääkäriin tai lääninhallituksen eläinsuojeluvalvojaan. 
Heidän tehtävänään on selvittää onko kyse mahdollisesti eläinsuojelullisesti 
arveluttavasta toiminnasta. 
 
Kannattaa myös kysyä paikallisten eläinsuojeluyhdistysten mahdollisuudesta 
auttaa etsimään eläimelleen uutta, vastuullista kotia. 
 
Eläinsuojeluyhdistys ESKO ry 
 
Eläinsuojeluyhdistys ESKO ry on käytännön eläinsuojelutyötä yhdessä 
viranomaisten apuna tekevä aktiivinen yhdistys. 
Toimialueena Satakunta ja Varsinais-Suomi mutta apua viedään myös alueen 
ulkopuolelle resurssien mukaan. 
ESKO ry:llä on Eskon Eläinkoti joka ottaa vastaan kaikkia eläimiä. 
ESKO ry tekee eläinkuljetuksia, eläinten hoitotehtäviä, toimittaa rehuja, 
kustantaa eläinlääkäri- ja lääkintäkuluja jne. 
 
ESKO ry auttaa sekä ihmisiä että eläimiä! 
 
Mikäli haluat olla mukana auttamassa eläimiä niin ota yhteyttä! 
 
 
 
”Kukaan ei tee suurempaa virhettä kuin se joka ei tee mitään koska voi tehdä 
vain niin vähän”. 
 - Edmund Burke- 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Eläinsuojeluyhdistys Esko ry/ Eskon Eläinkoti 
www.eskory.suntuubi.com 
esko.ry@gmail.com 
 
Länsi-Suomen lääninhallituksen eläinsuojeluvalvoja Tanja Koski, 
050-338 448 9 tai 050-912 360 4 


