
	
	
ELÄINSUOJELU-UUTISIA 2/2017 
 
Katit kuntoon -tempaus käynnistää Hausjärven 
Eläinsuojeluyhdistyksen juhlavuoden 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys täyttää kuluvana vuonna 25 vuotta. Jo 
neljännesvuosisadan ajan eläinten puolia pitänyt yhdistys perustettiin vuonna 1992 
eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneiden hausjärveläisten toimesta. Yhdistyksen toiminta 
on vuosien varrella muuttanut muotoaan löytöeläintalotoiminnasta ennaltaehkäisevään 
eläinsuojelutoimintaan, ja samalla toiminta-alue on laajentunut Hausjärven ohella 
Mäntsälään. Yhdistys tekee yhteistyötä Hausjärvellä, Mäntsälässä, Riihimäellä, 
Järvenpäässä ja Pornaisissa sijaitsevien eläinlääkäriasemien kanssa ja on SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsen. 
 
Ennaltaehkäisevän eläinsuojelutoiminnan edistäjä 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys keskittyi ensimmäisinä vuosinaan löytöeläinten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vuonna 2003 yhdistys aloitti ensimmäisenä 
eläinsuojeluyhdistyksenä Suomessa kissanpentujen varhaiskastroinnin. Sittemmin 
varhaiskastrointi on käytäntönä vakiintunut useissa muissa eläinsuojeluyhdistyksissä. 
Yhdistyksessä tehtiin pioneerityötä myös mikrosiruun perustuvan tunnistusmerkinnän 
saralla. Mikrosirusta tuli yhdistyksen ensisijaisesti käyttämä tunnistusmerkintätapa 
vuonna 2005. 
 
Vuonna 2013 yhdistyksen ylläpitämä löytöeläinkoti sulki ovensa, ja yhdistys suuntasi 
voimavaransa ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön. Syksyllä 2013 yhdistys pilotoi 
mikrosirutusyhteistyötä kolmen eläinlääkäriaseman kanssa Hausjärvellä, Mäntsälässä ja 
Riihimäellä. Sirutusyhteistyö vakinaistettiin vuoden 2014 alussa ja nykyisellään 
yhteistyötä tehdään peräti viidellä paikkakunnalla: Hausjärvi, Järvenpää, Mäntsälä, 
Pornainen ja Riihimäki. Yhdistys tarjoaa kampanjassa mukana olevilla 
eläinlääkäriasemilla muun operaation yhteydessä vieraileville siruttamattomille kissoille 
ja monirotuisille koirille mikrosirun ja rekisteröinnin valtakunnalliseen Turvasiru-
rekisteriin. Lisäksi yhdistys järjestää yleisöluentoja eläinten hyvinvointiin liittyvistä 
aiheista sekä kannustaa kissojen kastrointiin ja sterilointiin leikkaustempauksin. 
 
Katit kuntoon maaliskuun aikana 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen 25. juhlavuosi käynnistyy Katit kuntoon -
leikkaustempauksella. Tempaus toteutetaan yhdistyksen kolmella 
yhteistyöeläinlääkäriasemalla: ELL Pirjo Pirjola (Hausjärvi), Järvenpään 
eläinlääkäriasema Jär-Vet ja Eläinlääkäriasema Tassutalo (Mäntsälä). Tempaus 



toteutetaan aikavälillä 15.3.-31.3. ja siihen ilmoittaudutaan eläinlääkäriasemilla 
keskiviikosta 15.3. alkaen. Yhdistys tukee tempausaikana tehtäviä maatiaiskissojen 
kastrointeja ja sterilointeja maksamalla osan leikkauskuluista omistajien puolesta. Tuen 
sisältävä kampanjahinta vaihtelee eläinlääkäriasemittain. Lisätietoja tempauksesta on 
yhdistyksen verkkosivuilla: www.hausjarvenesy.fi. 
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Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0440 599 574 
Tiedottaja Anna Uski, p. +45 60 22 93 69 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) 
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys 
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella 
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen ja kouluttaen 
 


