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Eläinsuojeluyhdistys auttaa heitteille jääneitä kissoja

Oma koti kodittomalle 

Naaja oli vain 
vajaa viiden viikon 

ikäinen pieni pentu 
saapuessaan 

Rekkujen hoiviin. 
Intensiivisen hoidon 
tuloksena Naajasta 

kasvoi onneksi terve 
ja reipas kissa.

Vuosittain noin 200 kissaa saa uuden kodin Rekku 
Rescuen kautta. Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on jakaa 
valistusta ja muuttaa ihmisten asenteita kissaa kohtaan.  
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Suomessa hylätään vuosittain jopa 20 000 kissaa. Kissoista noin puolet päätyy 
löytöeläintaloihin ja loput kuolevat hylättynä luontoon tai ne lopetetaan ei-toivottuna.

Kaikki Rekku Rescuen kautta 
uuteen kotiin muuttavat 
eläimet mahdotetaan, 
rokotetaan, leikkautetaan 
ja tunnistemerkitään ennen 
luovutusta.

Osa yhdistyksen hoiviin tulevista kissoista ovat eläneet osittain tai 
kokonaan ilman ihmiskontakteja. Tällaisten kissojen kesyttäminen 
vaatii paljon kärsivällistä työtä ja ennen kaikkea aikaa.

Kissan leikkauttaminen on tehokkain ja eettisin keino ehkäistä ei-toivottujen pentujen syntyminen ja kissapopulaatioiden muodostuminen.

E läinsuojeluyhdistys Rekku 
Rescue ry on perustettu 
vuonna 2002 edistämään 
koirien ja myös kissojen 

hyvinvointia ja auttamaan uusien 
kotien löytämisessä kodittomille 
eläimille. 

Yhdistys sai alkunsa muuta-
mien vapaehtoisten halusta aut-
taa Tallinnan vanhaa koiratarhaa 
keräämällä varoja sen olojen pa-
rantamiseen. 

– Alkuun toiminta keskit-
tyi nimenomaan Viron löytö-
eläintarhojen tukemiseen ja 
uusien kotien etsimiseen sekä 
koirille että kissoille. Virossa 
toimintamallit ovat kuitenkin 
vuosien aikana kehittyneet ja 
olot tarhoilla parantuneet niin 
paljon, että yhteistyömme tarve 
on vähentynyt. Kissojen osalta 
olemme keskittyneet toimimaan 
Suomessa ja työmme painopiste 
on kodittomien kissojen määrän 
vähentämisessä valistuksen ja 
leikkaustapahtumien voimin, 
kertoo yhdistyksen tiedottaja 
Millie Anttila. 

Suomessa yhdistyksen tär-
keimmät yhteistyötahot ovat 

Kiikoisten löytöeläinpalvelu 
sekä Löytöeläintalo Sepsis. 
Yhteistyötä myös eläinsuo-
jeluviranomaisten, muiden 
eläinsuojeluyhdistysten sekä 
löytöeläintalojen kanssa. 

Varsinaisia tiloja ei ole, vaan 
kissat asuvat sijoitusperheissä 
pääkaupunkiseudulla siihen asti, 
kunnes niille löytyy se oma koti. 

– Hoitokodissa väliaikaisesti 
asuvasta kissasta saamme kuvaa 
siitä kuinka se käyttäytyy ihmis-
ten kanssa, minkälainen luonne 

Vanhat uskomukset 
pitävät kissaa 
edelleen koiraa 
arvottomampana, 
eikä sen paikkaa 
mielletä samalla 
tavalla ihmisen 
rinnalle kuten koiran.

sillä on ja minkälaiseen perhee-
seen se mahdollisesti sopisi. 

Nykyään rescue-toiminta on 
saanut hyvin julkisuutta ja monet 
ihmiset ovat hyvin halukkaasti 
auttamassa monin keinoin. Toiset 
haluavat auttaa antamalla kissoil-
le koteja. Yhdistyksen kotisivuilla 
esitellään kotia tarvitsevat kissat. 
Ottamalla yhteyttä ja kertomalla 
itsestään, elämäntilanteestaan ja 
kyvystään huolehtia kissasta on 
mahdollisuus saada omaa, rakas-
tavaa kotia tarvitseva kissa. 

Yhdistys perii kissasta kulu-
korvauksen, jolla katetaan sen 
eläinlääkäri- ja hoitokulut. Kissat 
ovat eläinlääkärin tarkistamia, 
rokotettuja, tunnistusmerkittyjä 
sekä steriloituja ja ne ovat saa-
neet perusmadotuksen. Korvaus 
vaihtelee kissan iän ja erityistar-
peiden mukaan 80–190 euron 
välillä.

– Yhdistyksen toimintaa voi 
tukea myös liittymällä jäsenek-
si, ryhtymällä kotihoitajaksi tai 
vaikka lahjoittamalla rahaa toi-
mintamme tukemiseen. Kaikki 
lahjoitukset menevät lyhentämät-
töminä toimintaamme ja kaikki 
yhdistyksemme toimihenkilöt 
tekevät pyyteetöntä vapaaehtois-
työtä eläinten hyväksi, Anttila 
kertoo Rekku Rescuen toimin-
nasta.

Tietämättömyys ja 
monet uskomukset

Miksi kissa sitten jää heitteille, 
mitä kissojen elämäntarinat pi-
tävät sisällään? 

Millie Anttila kertoo, että 
taustalla on usein tietämättö-
myys ja nykyään myös henki-
set ja taloudelliset ongelmat. 
Vanhat uskomukset ja asenteet 
kissaa kohtaan elävät tiukassa, 
vaikka tutkimustietoa kissan hy-
vinvoinnista on nykyään helposti 
saatavissa.

– Kampanjointimme yhtenä 

tärkeänä aiheena on asenteiden 
muuttaminen. Toivomme, että 
valistuksella kissan arvostus lem-
mikkinä koiran rinnalla kasvaa 
ja tieto lisääntyy, kuinka kissasta 
huolehditaan ja ylläpidetään sen 
terveyttä ja hyvinvointia. Yksi 
tärkeä seikka arvostuksen puut-
teessa on kissan halpa hinta, raha 
usein määrittelee eläimen arvon 
ja sitä myöden myös arvostuksen.

Yhdistys auttaa kissoja myös 
valistamalla ihmisiä kissatietou-
dessa. Yhdistys neuvoo, kuinka 
kissoja hoidetaan ja opastusta 
annetaan myös mahdollisissa 
käytösongelmissa. Yhdistys jär-
jestää erilaisia tempauksia, joilla 
ennaltaehkäistään kissojen jou-
tumista kodittomaksi. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kissojen leikka-
us- ja sirutustapahtumat. Näillä 
ehkäistään kissojen ei-toivottua 
lisääntymistä sekä autetaan tun-
nistusmerkinnällä löytämään 
karannut kissa takaisin kotiinsa. 

– Avustamme edelleen myös 
Viron tarhoja toimittamalla sinne 
ruoka- ja tarvikelahjoituksia sekä 
avustamalla myös siellä sirutus- 
ja leikkaustoimintaa. Muutoinkin 

– Yksi tärkeä 
seikka arvostuksen 
puutteessa on kissan 
halpa hinta, raha usein 
määrittelee eläimen 
arvon ja sitä myöden 
myös arvostuksen.

avustamme heitä sekä taloudel-
lisesti että tarjoamalla auttavaa 
kättä esimerkiksi rakennusten 
kunnostamisessa, Anttila kertoo. 

Kissat odottavat 
kotihoidossa

Rescuen kautta uuden elämän 
saavien kissojen määrät vaih-
televat jonkin verran, mutta 
aika vakiintunut määrä on noin 
150–200 kissaa vuodessa. 

Viime vuonna yhdistyksen 
kautta sai uuden kodin 170 kissaa 
sekä 55 koiraa. Vuoden vaihtu-
essa kotihoidoissa odotti omaa 
kotia 42 kissaa. Lisäksi vuonna 
2016 yhdistyksen järjestämissä 
leikkaustapahtumissa leikattiin 
yhteensä 320 kissaa.

– Kissat odottavat kotihoidos-
sa niin kauan, että uusi koti ja 
vastuullinen omistaja löytyvät. 
Välillä aikaa voi kulua päiviä, 
välillä aikaa voi sitten mennä 
kuukausia. Eräs kissa odotti 
kaksi vuotta, ennen kuin se oma 
koti sitten vihdoin löytyi, Anttila 
kertoo.
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