
	  
	  
ELÄINSUOJELU-UUTISIA 7/2010 
 
Eläinten viikkoa vietetään niin kouluissa kuin löytöeläintaloissakin 
 
Kuluvalla viikolla vietettävä Eläinten viikko pyrkii lisäämään lasten ja nuorten, miksei 
vanhempienkin, tietoutta eläimistä ja eläinten hyvinvoinnista. Eläinten viikko on 
vuosittain 4.-10. lokakuuta vietettävä kansainvälinen teemaviikko, jonka ensimmäinen 
päivä on samalla Kansainvälinen eläinten päivä ja eläinten suojeluspyhimyksen 
Franciscus Assisilaisen muistopäivä. Suomessa Eläinten viikkoa on vietetty omalla 
kansallisella teemallaan vuodesta 1959 alkaen SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten 
liiton organisoimana. 
 
Sikahyvä elämä? 
 
Vuoden 2010 Eläinten viikon teemaeläimenä on sika. Sikahyvä elämä? –kampanjan 
tavoitteena on muistuttaa suomalaisia sikojen hyvinvointiongelmista, päivittää käsityksiä 
sioista eläimenä sekä rohkaista kuluttajia käyttämään valtaansa sikojen hyvinvoinnin 
edistäjinä. SEY on tehnyt Eläinten viikon viettoa varten yhdessä Eläinsuojeluliitto 
Animalian  kanssa tieto- ja tehtäväpaketit alakouluikäisille sekä yläkoulu- ja 
lukioikäisille sioista ja sikaloista. Nämä vihkoset ovat ilmaisia ja ne on tuotettu opetus- 
ja kulttuuriministeriön tuella. Materiaalin on toimittanut tiedetoimittaja Helena 
Telkänranta.  
 
Eläinten päivänä 4.10. avataan lisäksi SEYn ja Animalian tuottama www.sikatieto.fi  –
sivusto, jonka tavoitteena on toimia tietopankkina kaikille sioista ja sikaloista 
kiinnostuneille, tavallisista kuluttajista sikayrittäjiin.  
 
Eläinsuojeluyhdistykset ja löytöeläintalot kiireisinä Eläinten viikolla 
 
Eläinten viikko näkyy myös paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintalojen 
arjessa. SEYn paikallisyhdistykset järjestävät Eläinten viikon tapahtumia, kuten 
keräyksiä, kampanjoita ja kouluvierailuja, lukuisilla paikkakunnilla eri puolilla maata. 
Tapahtumilla pyritään muistuttamaan niin lapsia kuin aikuisiakin eläinten 
hyvinvoinnista ja avustamaan paikallisten löytöeläintalojen toimintaa syksyn 
kynnyksellä. 
 
HEYn ja Tokmannin kissanruokakeräys Järvenpään Tarjoustalossa lauantaina 9.10. 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) ja Tokmanni järjestävät Eläinten viikon 
lauantaina 9.10. Kissa vieköön! -kissanruokakeräyksen Tokmanni-konsernin 
myymälässä Järvenpään Tarjoustalossa klo 10-18. Keräykseen voi osallistua 
lahjoittamalla HEYn ostoskärryyn haluamansa määrän kissanruokaa tai muita 
eläintarvikkeita. Keräyksen yhteydessä HEY tarjoaa myös opastusta ja neuvontaa 
eläinasioissa. Keräyksellä tuetaan HEYn ylläpitämän löytöeläintalon toimintaa. 
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Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0440 599 574 
Tiedottaja Anna Pienimäki, p. 050 461 9692 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) 
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys 
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella 
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, kouluttaen sekä huolehtimalla 
Hausjärven löytöeläimistä (kissat) 


