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Rescueyhdistys Kulkurit ry:n yksi keskeisimmistä 
toimintaperiaatteista on tukea sterilointeja kohdemaassamme 
Romaniassa ja sitä kautta vähentää kodittomien eläinten määrää 
eettisesti, humaanisti ja pysyvästi, kestävän kehityksen keinoin. 

Panostamme laajamittaisiin sterilointiprojekteihin ja tavoitteenamme on lisätä 
tietoisuutta sterilointien tärkeydestä kodittomien eläinten kannanhallinnassa. 

Romaniassa elää tällä hetkellä arvioilta noin 2- 5 miljoonaa koditonta koiraa, ja 
uusia koiria syntyy ja hylätään kaduille jatkuvasti. Maan poliittinen johto sekä 
paikalliset viranomaiset ovat vuosikymmenten ajan yrittäneet ratkaista 
ongelmaa epäeettisiä, todellisuudessa tehottomia tapoja käyttäen, siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Erilaiset brutaalit massahävitysoperaatiot ovat 
jatkuneet vuosia aina säännöllisesti uusiutuen. 

Catch-Spay-Release 

Yhden steriloimattoman nartun ja kaikkien sen jälkeläissukupolvien on laskettu 
kykenevän tuottamaan nartun sukukypsyysaikana, keskimäärin kuudessa 
vuodessa, yhteensä 67 ooo pentua. 

Steriloinnit ovat ainoa toimiva ja eettinen tapa populaation kasvun 
hillitsemisessä ja ajan myötä pysäyttämisessä. Kun mahdollisimman monta 
koiraa steriloidaan, saadaan ajan myötä aikaiseksi tilanne jossa koirat elävät 
omilla elinalueillaan rauhallisempina, steriloituina ja laumat häviävät pikkuhiljaa 
koirien ikääntyessä ja laumojen harventuessa luonnollisesti. 

Pitkäjänteisillä sterilointiprojekteilla yhdistettynä valistustyöhön on saatu aikaan 
positiivisia tuloksia mm. Virossa, jossa kodittomien eläinten määrät ovat 
vähentyneet radikaalisti viimeisten vuosien aikana, eikä kaduilla eläviä koiria 
juurikaan enää ole. 

Tähän perustuu Kulkurienkin käyttämä Catch- Spay- Release metodi. Koirat 
otetaan kiinni, steriloidaan, ja palautetaan omalle elinalueelleen, oman laumansa 
pariin. Jokainen yksilö pitää oman paikkansa laumassa mutta koska lauman 
kaikki eläimet ovat steriloituja, eivät ne enää lisäänny. Sterilointi en ansioista 
koirat myös elävät terveempinä. 

Rescueyhdistys Kulkurit ry tekee jatkuvasti töitä 
mahdollistaakseen mahdollisimman monen koiran 
steriloinnin Romaniassa. 

Steriloinnit ovat yksi tärkeimmistä toimintamme osa-alueista, ja haluamme olla 
osana kulkukoiraongelman ratkaisemista kestävällä ja tehokkaalla tavalla. 
Teemme töitä tilanteen parantamiseksi pitkäjänteisesti ja etsimme jatkuvasti 
uusia kohteita projekteillemme. 

Pidämme yllä useita sterilointiprojekteja jatkuvasti. Näihin projekteihin kuuluu 
sekä jatkuvia että kertaluontoisia projekteja. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan 
Romanian paikallisväestön asenteisiin ja ehkäisemään uusien koirien 
hylkäämistä kadulle tarjoamalla ilmaisia sterilointeja vähävaraisille ihmisille. 

Lisätietoa sterilointiprojekteistamme ja sterilointien tärkeydestä osoitteesta 
www.kulkurit.fi/steri loi n n it 

Kaikki toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja toimintamme 
mahdollistavat tukijamme. Voit liittyä tukijoidemme joukkoon ja auttaa 
kodittomia koiria tekemällä lahjoituksen Rescueyhdistys Kulkurit ry:n 
lahjoitustilille Fl73 1029 3000 3566 41 viitteellä 2299. Kaikki tällä viitteellä tehdyt 
lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä sterilointiprojektien 
tukemiseen Romaniassa. 

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Rescueyhdistys 
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