Siili kiikarissa tiedote 15.8.2012:
Siilien hoitajat ja ns. siilirinki
TAUSTAA
Siili kiikarissa -verkkosivujen ja Eurooppalaisen siilin suojelu ja hoito -kirjan myötä
halusimme jakaa – paitsi lajitietoa - myös tutkittua tietoa siilien hoidosta, jotta yhä useampi
hoitosiili selviäisi terveenä luontoon vapautettavaksi. Uneksimme myös ns. siiliringin
luomisesta luonnonvaraisen siilin koko elinalueelle. Jotkut lehdet kirjoittivatkin jo v. 2007
meitä haastateltuaan, että siilirinki oli syntymässä tai jo peräti syntynyt.
Unelmiemme siiliringin toivoimme koostuvan siilien hoitamiseen erikoistuneista ihmisistä,
jotka jatkuvasti keräisivät uusinta tietoa hoidosta, lääkkeistä ja hoitomenetelmistä – ja
jakaisivat tietoa aktiivisesti toisilleen ja muille sitä tarvitseville. Lisäksi olisi erittäin tärkeää,
että siilirinkiläiset tekisivät tiivistä yhteistyötä eläinlääkäreiden kanssa, sillä jokaisen
loukkaantuneen ja sairaan siilin kunto pitäisi arvioida asiantuntemuksella ja kunkin eläimen
hoitosuunnitelma tehdä yksilöllisesti. Ajatuksena oli korkeatasoinen hoito ja hoitoon
sitoutuneet siilien ystävät, joilla olisi aikaa ja resursseja. Oli myös tarkoituksena, että
siilirinkiläiset ohjaisivat siilejä toisilleen hoitoon, mikäli apua tarvitseva eläin sijaitsisi
lähiseudulla tai hoitaja tarvitsisi tilapäistä taukoa/vapautusta hoitotyöstä. Pohdiskelimme
myös, että jotkin hoitajat voisivat keskittyä sellaisten eläinten hoitoon, johon heidän
resurssinsa riittäisivät: joku voisi kuntouttaa ulkoaitauksessa, joku lihottaa, joku hoitaa
emottomia vieroittamattomia poikasia jne.
HOITOTYÖN TODELLISUUS
Luonnonvaraisen eläimen – kuten sairaiden lemmikkienkin – hoito on raskasta ja 24/7
velvoittavaa. Tällaiseen hoitotyöhön on erityisesti mahdollisuus sellaisilla henkilöillä, jotka
eivät tee muuta työtä tai joita perheolosuhteet eivät sido. Taloudellisia resursseja on myös
oltava, koska valtio ei tue luonnonvaraisten eläinten hoitotyötä. Niinpä siilinhoitajien määrä
ensi-innostuksen jälkeen on vähentynyt ratkaisevasti.
Alun innostuksen jälkeen vain kourallinen ihmisiä paneutuu joko ainoastaan siilien
hoitamiseen tai hoitaa siilejä muiden luonnonvaraisten eläinten hoidon ohella. Pääasiassa
siilejä hoitavat niitä löytäneet ihmiset, ensikertalaiset, joilla ei ole käsitystä ko. lajin tai
yleensä luonnonvaraisen eläimen hoitamisesta. Satunnaiset hoitajat osaavat etsiä
asiantuntevaa apua melko harvoin tai neuvoja saatuaan harvoin noudattavat tarkasti
annettuja ohjeita, koska eivät ymmärrä, että eläimen tervehtyminen on mahdollista vain,
jos hoidosta huolehditaan pikkutarkasti. Tällöin siilit yleensä menehtyvät jo hoidon aikana
tai ne päästetään puolikuntoisina vapaaksi ja ne menehtyvät myöhemmin.
TILANNE NYT
Siilirinkiä siis kaivattaisiin kipeästi, mutta sellaista ei ole kunnolla syntynyt.
Omalta osaltamme paneudumme tällä hetkellä lähinnä tiedonvälitykseen Facebookin
Siilikiikarissa -ryhmän, Siili kiikarissa -verkkosivujen ja keskustelun kautta sekä
siilipostia@gmail.com, eurosiili@gmail.com -palautteisiin vastaamalla. Tietenkin myös
toivomme, että mahdollisimman moni löytää tiedonlähteekseen Eurooppalaisen siilin
suojelu ja hoito -kirjan. Vain satunnaisesti ohjaamme jonkun yksittäisen siilin hoidossa. Se

tarkoittaa sitä, että siili viedään ensimmäiseksi eläinlääkäriin, joka määrää mahdolliset
lääkkeet ja lääketieteelliset toimenpiteet ja hoitaja itse vastaa kustannuksista.
Keskustelemme hoitajan kanssa tarpeen tullen päivittäin ja että, hoitaja raportoi meille
siilin tilassa tapahtuvat muutokset ja kehityksen. Ja tietenkin edellytämme, että
neuvojamme noudatetaan, eikä hoitomenetelmiä, lääkeannostuksia tms. muuteta. Vain
tällä tavalla taataan, että siilillä on mahdollisuus tervehtyä vapautuskuntoon. Mikäli
ohjeitamme ei noudateta, vastuu siili tervehtymisestä on hoitajalla. Tällaisessa
tapauksessa on myös kyse hoitajan omista hoitomenetelmistä, joista emme halua
tarpeetonta tai kyseenalaista kunniaa.
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