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APUA RODOKSEN KODITTOMILLE ELÄIMILLE 
 
Rodoksella on huomattavan paljon kadulla eläviä kissoja ja jonkin verran vapaana liikkuvia 
koiria. Koiria hylätään myös paljon ja ne päätyvät tarhoille. Suurin tarhoista on kunnan 
ylläpitämä ja se sjaitsee Lindokseen vievän tien varrella Tsairissa. Siellä asustaa noin 350 koiraa. 
Lisäksi saarella on neljä yksityistä tarhaa, joista Lucky Pawsin tarha sijaitsee kunnallisen vieressä.  
 
Koska kodittomien eläinten määrä on suuri, on myös eläinten avuntarve merkittävä. 
Loukkaantuneet, sairaat ja nuoret yksilöt ovat kadulla elävistä kaikkein vaikeimmassa 
tilanteessa.  
 
Tähän oppaaseen olemme koonneet Sinulle vinkkejä miten voit halutessasi auttaa – matkan 
aikana tai sen ulkopuolella.   
 
 

NÄIN VOIT AUTTAA PAIKAN PÄÄLLÄ 
 
PUUTU ELÄINTEN KOHTELUUN 
Mikäli kodittoman eläimen kohtelu on mielestäsi epäasiallista, esim. ravintolassa tai hotellissa, 
puutu asiaan ja kyseenalaista eläinten kohtelu. Eläinten huonoon kohteluun ei välttämättä tule 
muutosta ilman painostusta ja varsinkin turistien palaute koetaan merkittävänä. Palautetta 
kannattaa antaa myös matkanjärjestäjille, oppaille sekä viranomaisille kuten poliisille. Kehota 
myös muita turisteja auttamaan ja puuttumaan epäkohtiin. Turistien sana on painava – 
käytäthän sitä! Palautteesi voit osoittaa tänne: touristcomplaints@mintour.gr 
 
Jaa myös tietoa eläinten hyvästä kohtelusta esim. sosiaalisessa mediassa. Mainosta meitä ja 
paikallisia eläinsuojelun piirissä työskenteleviä tahoja. Tietoisuus meidän ja muiden auttavien 
tahojen olemassaolosta ja työstä lisää eläinten auttamisen mahdollisuuksia.  
 
LAHJOITA RUOKAA JA TARVIKKEITA 
Voit lahjoittaa lomasi aikana koiran- ja kissanruokaa paikallisille koiratarhoille ja kissojen parissa 
työskenteleville yhdistyksille ja yksityisille. Suosi korkealaatuisten ruokien tarjoamista eläimille, 
sillä kadulla ja tarhoilla elävillä eläimillä on yleensä heikompi vastustuskyky, jota ravinteikas 
ruoka edesauttaa lisäämään. Kesähelteillä kissoille kannattaa syöttää kuivamuonaa mutta silloin 
myös tuoreen veden saannista on erityisesti huolehdittava! Ethän jätä ruoka-astioita jälkeesi 
roskaamaan ympäristöä ja muista litistää metallipurkit, jottei kissat loukkaa itseään niihin. 
Kissoille eikä varsinkaan kissanpennuille saa tarjota tavallista maitoa, sillä ne voivat saada 
hengenvaarallisen ripulin maidosta.  
 
LAHJOITA AIKAASI 
Voit auttaa Rodoksella toimivia koiratarhoja menemällä vapaaehtoistyöhön tarhoille. Samalla 
tutustut lähemmin tarhojen toimintaan ja pääset konkreettisesti auttamaan eläimiä. Tarhoilla 
tarvitaan apua varsinkin koirien ulkoiluttamisessa. Kalitheassa sijaitsevalla kissojen 
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syöttöpaikalla otetaan mielellään apua ja ruokaa vastaan, ja myös Malene Drost Rasmussenin 
kissakodissa voi vierailla auttamassa ja leikittämässä kissoja.  
 
AUTA LOUKKAANTUNUTTA TAI SAIRASTA ELÄINTÄ 
Ethän jätä kärsivää, sairasta tai loukkaantunutta eläintä jonkun muun hoidettavaksi, vaan toimi 
ja ota yhteyttä paikallisiin eläintoimijoihin tai eläinlääkäreihin. Voit myös olla yhteydessä 
paikallisiin vapaaehtoisiimme ja tarvittaessa saat yhteyden myös yhdistykseemme esim. 
Facebookin kautta tai lähettämällä sähköpostia. Voit lainata loukkua ja kuljetuskoppia 
yhdistykseltämme tai paikallisilta eläinlääkäreiltä.  
 
Sairaat ja loukkaantuneet eläimet voi toimittaa ajanvarauksetta eläinlääkärille. Ei-kiireellisissä 
tapauksissa kannattaa varata aika. Mikäli kaipaat apua tai neuvoja eläimen käsittelyssä, otathan 
yhteyttä meihin tai paikallisiin yhteyshenkilöihimme. Eläinlääkärimaksut ovat Rodoksella 
huomattavasti edullisemmat kuin Suomessa ja yhteistyöeläinlääkärimme antavat alennusta 
katueläinten hoitokuluista. Kiitos, että välität! 
 
TARJOA KODITTOMALLE ELÄIMELLE KOTI 
Tarhoilla on monia kodittomia koiria ja kissoja, jotka toivoisivat pääsevänsä vielä omaan 
rakastavaan kotiin. Etenkin pentuja hylätään jatkuvasti, joten tarhat täyttyvät eikä uusille 
tulijoille ole tilaa. Siten jokainen adoptio antaa mahdollisuuden uudelle apua tarvitsevalle 
kodittomalle eläimelle. Katso lisätietoja kohdasta ”Adoptoi” ja ”Ryhdy lentokummiksi”. 
 
Jos olet kiinnostunut adoptoimaan kissan tai koiran, ota yhteyttä! Voit myös tutustua 
kodittomiin koiriin ja kissoihin ennen matkaasi kotisivujemme avulla. Tarhoilla toimivat henkilöt 
tuntevat eläinten luonteen ja tavat, joten heiltä voi tiedustella kuka sopisi perheellesi parhaiten. 
Voit myös valita eläimen paikan päällä ja mikäli eläin on lähtökunnossa, voit saada eläimen 
mukaasi tai lentokummin avulla myöhemmin. Paikalliset eläinlääkärit huolehtivat kaikesta, joka 
vaaditaan, että eläin voi matkustaa (passi, mikrosirutus, rokotukset ym.) Me huolehdimme, että 
eläin saapuu Suomeen Traces-terveystodistuksen kanssa ja säädöksiä noudattaen.   
 
RYHDY LENTOKUMMIKSI 
Mikäli voisit toimia lentokummina paluumatkasi aikana, voit kertoa kiinnostuksestasi ryhtyä 
kummiksi. Lentokummi saattaa eläimen Rodokselta Suomeen, jossa eläimen omistajat ottavat 
eläimen haltuunsa. Sunnuntai-iltaan tai maanantaille ajoittuva lento ei sovi lentokummiksi 
ryhtymiselle, koska eläimellä mukana oleva Traces-todistus on kirjoitettava viimeistään 48 
tuntia ennen lentoa, jolloin ajankohta ajoittuu virastoajan ulkopuolelle.  
 
 

NÄIN VOIT AUTTAA MATKASI ULKOPUOLELLA 
 
LAHJOITA AIKAASI JA OSAAMISTASI 
Voit lahjoittaa osaamistasi ja aikaasi yhdistyksemme käyttöön esimerkiksi tekemällä käsitöitä, 
keräämällä huutokaupattavia tuotteita tai olemalla mukana auttavana käsiparina erilaisissa 
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tapahtumissa. Tarvitsemme myös jatkuvasti apua markkinointi- ja tiedotusmateriaalien 
tekemisessä.  
KERRO YHDISTYKSEMME TOIMINNASTA 
Monella on valtava halu auttaa kärsiviä eläimiä, mutta mahdollisuudet ovat rajatut. Tiedon 
jakaminen eläinten tilanteesta Rodoksella sekä yhdistyksemme toiminnasta on erittäin tärkeä 
tukimuoto. Tykkää ja jaa Facebook-sivuamme ahkerasti! Voit myös kertoa lähipiirissäsi olevalle, 
koiraa tai kissaa harkitsevalle mahdollisuudesta adoptoida koditon eläin Rodokselta. 
 
LAHJOITA 
Rahalahjoitukset: 
SAAJA: Rodoksen kodittomat eläimet ry 
IBAN: FI42 1743 3000 0235 50 
VIITE: 1313 tai keräyskohteen mukaan 
Keräysluvan numero RA/2017/301. Voimassa 1.4.2017-31.3.2019. Myöntäjä: Lounais-Suomen 
poliisi 16.3.2017. Toimeenpanoalue: Lounais-Suomi. 
 
Tavaralahjoitukset: 
Voit lahjoittaa meille koirien / kissojen ulko- ja sisäloislääkkeitä sekä tavaraa huutokauppoihin ja 
myyjäisiin. Mikäli haluat tehdä tavaralahjoituksen, ota yhteyttä sähköpostitse 
rhodianstrayanimal@gmail.com. 
 
LIITY JÄSENEKSI 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen 
toimintaa. Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa, yhdeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Jäsenmaksun suuruus on 50 €/yksityishenkilö ja 100 €/yhteisö tai yritys.  
 
Voit myös liittyä yhdistyksemme varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin maksu on 25 €/vuosi.  
 
Jäsenyyttä haetaan kotisivuillamme: https://www.rodoksenkodittomatelaimet.fi/liity-
jaseneksi-become-a-member/ 
 
 
 
 
 

KOTISIVU: www.rodoksenkodittomatelaimet.fi 
FACEBOOK: rhodianstrayanimalfinland 

Puheenjohtaja Sanna Lillbroända-Annala, puh. +358 50 5637651 
Yhteydenotot: Lähetä viesti Facebookissa tai sähköpostitse 

rhodianstrayanimal@gmail.com.  
Voit myös lähettää viestin/soittaa puheenjohtajalle. 
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ADOPTOI 
Rhodes Animal Welfare Societyllä on koiratarha Tsairissa, jonka noin 350 koirille etsitään koteja 
vuoden ympäri. Rodoksella on myös yksityisiä tarhoja, joiden yhteystiedot löydät kohdasta 
”Rodoksella toimivia eläinsuojelutahoja ja vapaaehtoistoimijoita”.  Meidän kauttamme voit 
adoptoida koiran tai kissan. Lisätietoja adoptioon ryhtymisestä ja adoptoitavista eläimistä löydät 
kotisivuiltamme.  
 
Tutustu EU:n ja Eviran tuonti- ja vientimääräyksiin:  
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/koirat-kissat-ja-
fretit/koirat-kissat-ja-fretit-eu-maat/ 

 
YHTEYSTIETOJA RODOKSELLA 

 
YHDISTYKSEN YHTEYSHENKILÖT RODOKSELLA: 
 
Satu Rahikkala, puh. +30 6945887183 
Milla Salo, puh. +30 6948529630 
 
RODOKSELLA TOIMIVIA ELÄINSUOJELUTAHOJA JA VAPAAEHTOISTOIMIJOITA: 
 
Rhodes Animal Welfare Society RAWS (kunnallinen koiratarha Tsairissa) 
Facebook: Rhodes Animal Welfare Society ja Strays of Raws 

Rhodes Animal Welfare Society dogs for adoption 
Facebook: Rhodes Animal Welfare Society dogs for adoption 
Strays of RAWS-vapaaehtoistiimi neuvoo ja auttaa kunnallisen koiratarhan asukkien 
adoptio- ja lentokummiasioissa. Toiminnassa on mukana myös suomalaisia.  
Facebook: Strays of Raws 

Lucky Paws Animal Rescue Rhodes 
Facebook: Lucky Paws Animal Rescue Rhodes 
Stray Gang Rhodes 
Facebook: Stray Gang Rhodes Animal Rescue Team 
Paws & Claws Animal Rescue Rhodes 
Facebook: Paws & Claws Animal Rescue Rhodes 
Kalithea Cats 
Facebook: Kalithea Cats, Rhodes 
Rhodian stray cats – Rhodoskattene (Malene Drost Rasmussenin kissat) 
Facebook: Rhodian stray cats - Rhodoskattene 
 
RODOKSELLA TOIMIVIA ELÄINLÄÄKÄREITÄ (yhdistyksen yhteistyökumppanit lihavoituna): 
 
Rodoksen kaupunki: 
Marika Ioannidou, 61 Konstantinou Megalou, puh. + 30 2241 078444   
Marina Kariki, Canada 90, +30 2241078440 
Giannis Michellarakis, 5 Kónstantinou Ydraiou, puh. +30 2241 035551    
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Alexanros Mpolotos, Elia Venezi 198, puh. +30 2241066800, +30 6945033714 
Xaris Papagregoriou, Konstantinou Megalou 18, puh. +30 22410777726, +30 6948258149 
Kyriaki Polychrona, Mix.Petridi 65, puh. +30 22410 61364, +30 6938230961 
Athina Stefanou, 6 Diagoridon, puh. +30 2241 020611  
Haroula Tsavari, Athinon 91, puh. +30 2241074999, +30 6945956729 
Tsampika Valsami, Afxentioy Grigoriou 14, puh. +30 2241077776 
Dr. Pet, Ethnikis Antistasis 62, puh. +30 2241 078300 
 
Afantou: 
Spiridoula Nicoli, puh. +30 2241051022, +30 6985850548 
Archangelos: 
Anna Roussou, puh. +30 2244023723, +30 6938410987 
Ialyssos: 
Danae Psoma, puh. +30 22410 71180, +30 6972768765 
Ixia:  
Tharreni Giannouraki, Herakleidon, puh. +30 2241096929, +30 6946542350 
Karakonero: 
Kyriakos Persianis, Delphon 14, puh. +30 2241035055, +30 6944678628 
Kremasti: 
Panagiotis Margies, 36 Niriidon, puh. +30 69 48258149 
Katholiki Stergenaki, Ioannou Zigdi, puh. +30 2241090522, +30 6946817793 
 
ELÄINTEN RUOKAA: 
Eläinten ruokaa voit ostaa markettien lisäksi eläinlääkäreiltä sekä lemmikkikaupoista ja tukusta. 
Tässä muutama esimerkki: 
 
Epigasos (lemmikkikauppa)    Zouroudis (tukkuliike) 
Prophet Amos Street, Faliraki Rhodes  Asgorou, Faliraki Road (Lidliä vastapäätä)  
Puh. +30 2241085059 (09:00-19:00)   Puh. +30 2241065824 
Sähköposti: info@epigasos.com,    Sähköposti: zouroudikal@gmail.com 
pigasosemporiki@gmail.com 
 
Limnos Petshop 
Afxentiou grigoriou 2, Ródos 
+30 2241023148, +30 2241091801 
Email: info@petshoplimnos.gr 
 

TURISTIPOLIISI: puh. +30 22410 27423 tai +30 22410 23329, ttourrodou@astynomia.gr 

ELÄINYSTÄVÄLLINEN TAKSI: Marios, puh. +30 6958930126 (05-17), Holidaystaxi 
www.holidaystaxi.eu (suomenkielistä palvelua ja nettiajanvaraus)     
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