
	  
	  
ELÄINSUOJELU-UUTISIA 3/2011 
 
Eläinsuojelu ei ole vain aikuisten asia 
 
Suurin osa lapsista ja nuorista on päivittäin tekemisissä eläinten kanssa joko kotonaan, 
ystävien ja sukulaisten luona tai harrastusten muodossa. Eläinten hyvinvoinnista 
huolehtiminen on luonnollinen osa eläinten kanssa toimimista - eläimet kaipaavat 
ruokaa ja juomaa sekä asianmukaista hoitoa. Vaikka vastuu eläimistä on viime kädessä 
aina aikuisella, osallistuvat useat lapset ja nuoret päivittäin eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseen omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Eläinten hyvää hoitamista ei aina mielletä varsinaiseksi eläinsuojelutoiminnaksi. 
Ennaltaehkäisevä eläinsuojelutoiminta perustuu kuitenkin juuri hyvään eläintenpitoon - 
eläintietouden hankkimiseen, sen jakamiseen sekä eläinten lajinmukaiseen hoitoon. 
Moni lapsi ja nuori tekee ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä osana harrastuksiaan tai 
päivittäistoimintojaan. Lisäksi useat eläinsuojelujärjestöt tarjoavat lapsille ja nuorille 
suunnattua vapaaehtoistoimintaa eläinten parissa. 
 
Teemavuodella vauhtia vapaaehtoistoimintaan 
 
Ruohonjuuritason eläinsuojelutoiminta, kuten suurin osa muustakin 
hyväntekeväisyystoiminnasta Suomessa, pyörii pitkälti vapaaehtoisten varassa. Vuonna 
2011 vietetään EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuotta. Vuoden tavoitteena on tuoda 
esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, lisätä sen arvostusta sekä saada uusia 
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Erityisesti teemavuosi pyrkii tavoittamaan nuorison. 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten lapsille ja 
nuorille suunnattu vapaaehtoinen eläinsuojelutoiminta tarjoaa mahdollisuuden edistää 
eläinten hyvinvointia laillisesti ja turvallisessa ympäristössä. Toimintamuotoja on useita 
eläintaitokursseista leireihin ja löytöeläintoiminnassa avustamiseen. Toiminnan 
tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten eläintaitoja ja antaa valmiuksia eläinten 
auttamiseen erilaisissa tilanteissa. 
 
Eläinsuojelu tutuksi lapsille ja nuorille 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) järjestää lauantaina 18.6. teematapahtuman 
lapsille ja nuorille suunnatusta eläinsuojelutoiminnasta. Tapahtuma järjestetään Oitin 
kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on tietoiskuja 
eläinsuojelukursseista ja muista eläinsuojelun toimintamuodoista. Teematapahtuma 
käynnistää HEYn kesän 2011 teematapahtumasarjan, joka koostuu kolmesta 



tapahtumasta. Kesän muut teematapahtumat järjestetään 16.7. (teemana koirien ja 
kissojen lajinmukainen virikkeistäminen) ja 20.8. (teemana kanit ja jyrsijät). 
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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) 


