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Kulkukoiria on jo yhtä paljon kuin brasilialaisia – näin voit ojentaa auttavan 

tassun kodittomille koirille 

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan kaduilla elää globaalisti reilu 

200 000 000 koiraa. Jos kaikki kulkukoirat kerättäisiin samaan maahan, syntyisi niistä 

väkiluvultaan 5. suurin maa ihmisiin suhteutettuna. Belgialainen koiran- ja 

kissanruokamerkki Edgard & Cooper lahjoittaa 10 prosenttia tuotoistaan 

hyväntekeväisyyteen. Se kannustaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä ojentamaan auttavan 

tassun kulkukoiraongelman ratkaisemiseksi. 

Jokainen tietää, mitä ilmaisu “elää koiranelämää” tarkoittaa. Perinteisesti sillä on viitattu kurjiin 

oloihin. Onneksi nykyisin se ei päde koirien valtaenemmistöön länsimaissa. Jos sinulla itselläsi on 

koira, hän viettää varmasti hienoa elämää tasavertaisena perheenjäsenenä. 

Valitettavasti maailmassa on paljon koiria, jotka eivät ole yhtä onnekkaita. Arviot kulkukoirien 

lukumäärästä vaihtelevat 200 miljoonasta aina 600 miljoonaan. Kaduilla eläviä koiria on siis 

vähintään yhtä paljon kuin Brasiliassa on ihmisasukkaita. 

Erityisen huonossa asemassa ovat kehitysmaiden katukoirat, joille on saatavilla vain vähän apua. Ne 

jäävät täysin ilman ruokaa ja terveydenhoitoa, koska niistä huolehtivilla järjestöillä ei ole riittävästi 

varoja ongelman ratkaisemiseksi. Esimerkiksi Sri Lankan kaduilla vaeltaa yli neljä miljoonaa koditonta 

koiraa. Monet niistä menehtyvät erilaisiin sairauksiin tai jäätyään auton alle. Paikalliset asukkaat eivät 

useinkaan jää auttamaan auton tönäisemäksi tullutta koiraa vaan jättävät sen kitumaan 

tienpientareelle. 

Suomessa ja muissa länsimaissa kulkukoirien määrä on lähes olematon verrattuna Venäjän, Itä-

Euroopan ja Aasian maiden tilanteeseen. Tilanne pidetään täällä kurissa eläinsuojelulailla, jossa 

määrätään, että kaikilla kunnilla on oltava paikka, jonne löytöeläimet voidaan toimittaa. Käytännössä 

kaikki Suomessa ilman omistajaa liikkuvat koirat otetaan kiinni, ja niille tarjotaan tarvittava apu. 

Apua kulkukoiraongelmaan 

Irrallaan olevasta koirasta voi ilmoittaa kotimaassa kunnalliseen tai yksityisomisteiseen 

löytöeläinsuojaan. Jos koira liikkuu alueella, jossa se saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, siitä pitää 

ilmoittaa hätänumeroon. Esimerkiksi koiran harhaileminen moottoritien varrella aiheuttaa vakavan 

liikenneturvallisuusriskin. Loukkaantuneesta koirasta tulee ilmoittaa päivystävälle eläinlääkärille, joka 

arvioi hoidon tarpeen. 

Löytöeläinsuojien sekä muiden löytöeläimistä ja kodittomista lemmikeistä huolehtivien tahojen 

toimintaa voi tukea rahallisesti tai lahjoittamalla ruokaa ja tarvikkeita. Tärkeintä olisi tietenkin löytää 

jokaiselle lemmikille pysyvä koti. Adoption lisäksi kokenut koiranomistaja voi harkita sijaiskodin 

tarjoamista. 

Sopivia auttamiskohteita kannattaa etsiä sekä kotimaasta että ulkomailta. Useat löytöeläinkodit 

toimivat täysin lahjoitusvaroilla, joten jokaisella lahjoitetulla eurolla on suuri merkitys eläinten 

elämien säästämisessä. 

Etenkin yritysten kannattaa harkita oman kummikoiran hankkimista tai lahjoituksen tekemistä 

esimerkiksi valtakunnallisena Koiranpäivänä 24.4. 
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Koiran- ja kissanruokabrandi tekee hyvää 

Koiran- ja kissanruokaa valmistavan Edgard & Cooperin perustajat Koen Bostoen, Louis Chalabi ja 

Jürgen Degrande olivat yksimielisiä tavoitteestaan jo suunnitellessaan yritystoimintaa: Jos heidän 

liikeideansa menestyisi, he käyttäisivät osan varoistaan katukoirien auttamiseen. Avustuskohteina 

ovat etenkin aliravitut ja kodittomat koirat. 

Kun yritys aloitti toimintansa viisi vuotta sitten, sen tuotosta päätettiin lahjoittaa 10 prosenttia 

koirien hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuottoa ei ole vielä, mutta Edgard & Cooper ei ole jäänyt 

odottelemaan: Se on lahjoittanut tähän mennessä 35 000 euroa Koirien Hoivaklinikalle Sri Lankassa. 

”Nyt viisi vuotta myöhemmin yrityksemme on päässyt vauhtiin. Me investoimme kuitenkin koko ajan 

liiketoiminnan kehittämiseen, joten emme vielä saa voittoa. Mutta emme halua vitkastella hyvien 

tavoitteidemme toteuttamisessa”, sanoo Louis Chalabi Edgard & Cooperilta ja jatkaa:  

”Tänä vuonna tulemme lahjoittamaan 62 000 euroa hyväntekeväisyyteen, joten lahjoituspottimme 

kasvaa jo 97 000 euroon. Ja tottakai toivomme, että kykenemme tulevaisuudessa auttamaan 

moninkertaisilla summilla koirien ja kissojen hyvinvointia edistäviä organisaatioita.” 

Hoivaa ja valistusta Sri Lankassa 

Vuosina 2017 ja 2018 lahjoitus kohdennettiin Marina Möbiusin perustamalle Koirien Hoivaklinikalle 

Sri Lankassa. Varat investoitiin vuonna 2017 klinikan toiminnan kannalta välttämättömiin 

lääkintävälineisiin. Viime vuonna lahjoituksella paranneltiin keittiötä, jossa tehdään ravinteikasta 

ruokaa aliravituille koirille. Nyt siellä valmistetaan päivittäin noin 500 ateriaa, joissa on tuoretta lihaa 

ja paikallisia hedelmiä kuten banaania. 

Katukoirien auttamisen lisäksi Koirien Hoivaklinikka keskittyy paikallisen väestön valistamiseen. Heitä 

rohkaistaan adoptoimaan koira sekä opetetaan pitämään siitä hyvää huolta ja kohtelemaan sitä 

täysivaltaisena perheenjäsenenä. 

Edgard & Cooper ottaa sähköpostitse ja Facebookissa vastaan ehdotuksia koirien ja kissojen 

hyvinvointia edistävistä organisaatioista, jotka jakavat samat arvot yrityksen kanssa ja tarvitsevat 

lisää lahjoittajia. 

 

Lisätiedot: 

Annika Kujanpää, viestintäkonsultti 

puh. 0400 796 825 

viestinta@edgardcooper.com 

 

Koirien Hoivaklinikka Sri Lankassa: https://www.dogcare-clinic.com/en/ 
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Tietoa Edgard & Cooperista: 

Edgard & Cooper lanseerasi mailman ensimmäisen 100 % tuorelihaperustaisen ja vehnättömän 

kuivanappulan, joka koostuu täysin luonnollisista ja orgaanisista raaka-aineista. Näin koiran 

ravitsemus ja hyvinvointi kohenevat ruoan maukkautta unohtamatta. 

Yritys perustettiin Belgiasssa vuonna 2014. Louis ja Koen ystävystyivät yliopistossa, ja heitä yhdistää 

rakkaus yrittäjyyteen ja koiriinsa Edgardiin ja Cooperiin. Turhautuneina maittavien ja terveellisten 

vaihtoehtojen puuttumiseen lemmikkien valmisruokatarjonnasta he päättivät luoda tuoreuteen ja 

ravitsevuuteen perustuvan tuotevalikoiman. Tavoitteena oli pitää koirat terveinä ja onnellisina 

ravinnon maittavuutta unohtamatta. 

Edgard & Cooper on tuotemerkki, joka panostaa kestävään kehitykseen ja ympäristöön: se käyttää 

ainoastaan 100 % biohajoavia säkkejä kuivanappulatuotteissaan sekä kierrätettäviä tölkkejä 

säilykevalikoimassaan. Yhtiö haluaa tehdä bisnestä sydämellä ja lahjoittaa siksi 10 % tuotoistaan 

koirien hyväksi tehtävään työhön. Tähän mennessä Edgard & Cooper on lahjoittanut 35 000 EUR 

koirien hyväntekeväisyyteen. 

https://fi.edgardcooper.com/ 

Kuvateksti: Edgard & Cooperin perustajat Koirien Hoivaklinikalla Sri Lankassa. Vasemmalta oikealle: 

Jurgen, Louis ja Koen. 

 


