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Eläinten viikolla tutustutaan kanojen hyvinvointiin 
 
Vuosittaista Eläinten viikkoa vietetään jälleen 4.-10. lokakuuta. Viikko alkaa lokakuun 
neljäntenä päivänä Maailman Eläinten päivällä, joka on samalla myös eläinten 
suojeluspyhimys Franciscus Assisilaisen muistopäivä. SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto muistuttaa Eläinten viikolla niin lapsia kuin aikuisiakin 
eläinten hyvästä kohtelusta ja eläinsuojelun tärkeydestä arkisen aherruksen keskellä. 
 
Missä sinun kanasi on? 
 
SEYn vuoden 2012 Eläinten viikon teemaeläimenä on kana ja tunnuslauseena "Missä 
sinun kanasi on?". Kana on Suomen kolmanneksi yleisin lintu. Munijakanoja ja 
lihakanoja eli broilereita on maassamme yli 10 miljoonaa mutta niitä pääsee näkemään 
vain harvoin. SEY johdattaa eläinten viikon teemallaan lapset ja nuoret - miksei 
aikuisetkin - kanojen vähemmän tunnettuun maailman ja kertoo, millainen eläin kana 
on ja millaisessa elinympäristössä kanat Suomessa elävät. 
 
SEY on tehnyt kanoista ja kanaloista Tervetuloa kanalaan! -tieto- ja tehtäväpaketin, joka 
on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille. Vihkoset ovat maksuttomia, ja niitä voi 
tilata SEYn toimistolta osoitteesta sey@sey.fi. Materiaalin on toimittanut toimittaja ja 
luomutilan emäntä Laura Rantanen. Kouluopetuksen lisäksi aineisto soveltuu 
käytettäväksi mm. luonto- ja eläinkerhoissa, partiossa ja 4H-toiminnassa. Vihkosen 
tukena toimiva ja sen sisältöä laajentava verkkosivusto www.kanatieto.fi julkaistaan 
Eläinten viikon alussa. 
 
Eläinten viikon toimintaa Mäntsälässä ja Järvenpäässä 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) järjestää lauantaina 6.10. 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 kanojen hyvinvoinnista kiinnostuneille ikään 
katsomatta. Keräyksellä tuetaan HEYn ylläpitämän löytöeläintalon toimintaa. 
 
Eläinten viikon tiistaina 9.10. HEY järjestää yhteistyössä Moymore.net 
Lemmikkitarvikekaupan kanssa Kulkukissan tie -kissaillan klo 17-19. Kissailtaa 
vietetään Moymoren tiloissa Järvenpäässä. Illan ohjelmassa on luento kulkukissan tiestä 
ojanpohjalta kotisohvan komistukseksi (HEYn puheenjohtaja ja SEYn vapaaehtoinen 
eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki) sekä tutustumista HEYn toimintaan.  
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Lisätietoja: 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry 
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) 


