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Eläinten viikolla pidetään huolta pienistäkin 
 
Vuosittain 4.-10. lokakuuta vietettävä Eläinten viikko käynnistyy jälleen tiistaina 
kansainvälisellä eläinten päivällä ja eläinten suojeluspyhimys Franciscus Assisilaisen 
muistopäivällä. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto haluaa muistuttaa Eläinten 
viikolla eläinten hyvästä kohtelusta ja eläinsuojelun tärkeydestä, erityisesti lasten ja 
nuorten arjessa. 
 
Vuonna 2011 SEYn Eläinten viikon tunnuslauseena on "Pidä huolta pienistäkin" ja 
teemana kanien ja pikkujyrsijöiden hyvinvointi ja hoito. Kaneja, jyrsijöitä ja muita pieniä 
eläimiä pidetään usein helppoina lasten lemmikkeinä. Niidenkin hoidossa lapsi kuitenkin 
tarvitsee tietoa ja aikuisten opastusta enemmän kuin usein tiedetään. Pienlemmikkien 
hyvä hoito on tärkeää muun muassa siksi, että kaikki nisäkkäät kokevat kivun, pelon ja 
mielihyvän yhtä voimakkaina – oli kokijana sitten hiiri, koira tai hevonen. Tieto onkin 
avain lemmikin hyvään hoitoon. 
 
SEY on tehnyt kaneista ja pikkujyrsijöistä Pienistä pitäen -tietopaketin, joka on 
suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille. Vihkoset ovat ilmaisia, ja ne on tuotettu 
opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Materiaalin on toimittanut tiedetoimittaja Helena 
Telkänranta. Kouluopetuksen lisäksi aineisto soveltuu käytettäväksi muun muassa 
luonto- ja eläinkerhoissa, partiossa ja 4H-toiminnassa. Vihkosen tueksi avataan Eläinten 
viikolla Lemmikkitieto.fi-palvelu, joka sisältää runsaasti tietoa kanien ja pikkujyrsijöiden 
hoidosta ja hyvinvoinnista. 
 
Eläinten viikkoa juhlistetaan SEYn jäsenyhdistyksissä ympäri maan moninaisin tavoin. 
Eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneille on tarjolla niin seminaareja, leikkimielisiä 
koiranäyttelyjä, avoimia ovia, kulkueita kuin eläintenruokakeräyksiäkin. Mäntsälässä 
Eläinten viikkoa vietetään kissanruokaa keräten. 
 
HEYn Kissa Vieköön! -kissanruokakeräys Mäntsälän S-Marketissa 8.10. 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) järjestää lauantaina 8.10. Kissa vieköön! -
kissanruokakeräyksen Mäntsälän S-Marketissa klo 10-17. Keräykseen voi osallistua 
lahjoittamalla HEYn ostoskärryyn haluamansa määrän kissanruokaa tai muita 
eläintarvikkeita. Keräyksen yhteydessä HEY tarjoaa opastusta ja neuvontaa eläinasioissa 
sekä jakaa Eläinten viikon vihkosta kaikille pieneläinten hyvinvoinnista kiinnostuneille 
ikään katsomatta. 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) 


