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janpidossa.
Nautatilojen tarkastuksissa todettiin puutteita eniten vasikoiden hyvinvointiin liittyvissä vaatimuksissa. Yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta
toiseen samoina, ja ne kohdistuvat pääosin pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen sekä tilavaatimuksiin.
Aina valvonnan tulokset ja päätökset eivät tunnu oikeudenmukaisilta. Siksi onkin tärkeää, että myös eläinsuojeluvalvontaa tarkastellaan kriittisesti. Loppuvuodesta toteutettiin ensimmäinen valtakunnallinen harjoitus, jossa selvitettiin, millaista vaihtelua eläinsuojeluvalvonnassa esiintyy (s. 7).
Harjoitusta varten oli valmisteltu kuvitteellinen eläinsuojelutapaus, joka toimitettiin lähes 90 eläinlääkärille. Tammikuussa julkaistun raportin mukaan valvonnassa todettiin paljon hyviä käytäntöjä, mutta päädyttiin myös antamaan
useita suosituksia toiminnan yhtenäistämiseksi ja oikeusturvan lisäämiseksi.
Hyvä niin.
Tässä lehdessä on paljon asiaa eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja jopa
tunteista. Tuottajien ja asiantuntijoiden kokemuksia lukiessa huomaa, että pienilläkin parannuksilla on merkitystä.
Isoja investointeja helpompaa on käyttää aikaa eläinten tarkkailuun ja käsittelyyn. Monesti eläimet esimerkiksi peittävät kipua, mutta osaava hoitaja voi
huomata utaretulehduksenkin poikkeavasta käytöksestä (s. 20).
Eläinlääkäri Iris Kaimion tarjoaman koulutuksen pohjalta kirjoitettu artikkeli antaa paljon ajateltavaa ja käytännön vinkkejä eläinten käsittelyyn. Esimerkiksi kun ymmärtää, kuka on ryhmän pomo tai mitkä eläimet tulevat juttuun erityisen hyvin, eläinten siirrot sujuvat helposti ja vaivattomasti (s. 38).
Vasikan kohtalon taas pitäisi olla koko ketjun yhteinen huoli (s. 29). Toivottavasti vasikasta tulee niin haluttu, että tulevaisuudessa se saa arvoisensa kohtelun.
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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

läinten hyvinvointi herättää tunteita. Eikä pelkästään kuluttajissa.
Viime vuonna laiminlyönnit lisääntyivät reippaasti eläinsuojelutarkastuksissa, osin syynä oli valvonnan kohdistus. Otantaan
perustuvissa tarkastuksissa eniten puutteita havaittiin suoraan
eläinten hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä, eikä esimerkiksi kir-
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