
	
	
ELÄINSUOJELU-UUTISIA 2/2018 
 
Eläinten viikolla perehdytään vastuulliseen lemmikin hankintaan ja 
hoitoon 
 
Vuosittaista Eläinten viikkoa vietetään 4.-10. lokakuuta. Suomessa Eläinten viikon 
tapahtumia järjestävät SEY Suomen Eläinsuojelu ja sen jäsenyhdistykset ympäri maan. 
Viikon teemana on tänä vuonna vastuullinen lemmikin hankinta. Eläimen 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu ennen kaikkea oikeanlainen ravinto ja 
terveydenhoito mutta myös sosiaalistaminen ja positiivinen virikkeistäminen sekä 
lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen. Lemmikin hankinta merkitseekin 
sitoutumista eläimen hoitoon jokaisena päivänä koko sen loppuiäksi sekä sen elämän 
arvokkaaseen päättämiseen, kun sen aika on. 
 
Yhteistyö on voimaa 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys käynnistää yhteistyön Eläinlääkäriasema KIRSUn 
uuden Pornaisten toimipisteen kanssa osana Eläinten viikon juhlintaa. 
Eläinlääkäriasema KIRSUn kantavana ajatuksena on lemmikin kokonaisvaltaisesta 
terveydenhuollosta huolehtiminen ennaltaehkäisevästi. KIRSUn eläinlääkäri ELL 
Marianna Dykas muistuttaa, että lemmikin terveyden edistäminen hoitotoimilla pelkän 
sairauden hoidon sijaan helpottaa sekä lemmikin että omistajan elämää, ja terve 
lemmikki elää pidempään. “Myös tunnistusmerkintä on tärkeä, koska usein se saattaa 
olla ainoa apukeino, jolla karannut lemmikki löytää kotiin”, Dykas toteaa. 
 
Eläinten viikolla tempaistaan monella taholla 
 
Alkaneen yhteistyön ja Eläinten viikon kunniaksi Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys 
lahjoittaa mikrosirun ja rekisteröinnin Turvasiru-rekisteriin kaikille KIRSUN Pornaisten 
toimipisteessä lokakuun aikana kastroitaville ja steriloitaville kissoille. KIRSU puolestaan 
tekee sirutustoimenpiteen veloituksetta leikkausoperaation yhteydessä. KIRSUn 
Pornaisten toimipiste vastaanottaa potilaita torstaisin (sopimuksen mukaan) Fast Dogin 
tiloissa, Makasiinikuja 1. Ajanvaraukset arkiaamuisin 9-10, puh. 09 851 3005 / 050 467 
1101. 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys järjestää 4.10.-15.10. Katit kuntoon -
leikkaustempauksen kahdella yhdistyksen yhteistyöeläinlääkäriasemalla: ELL Pirjo 
Pirjola (Hausjärvi) ja Eläinlääkäriasema Tassutalo (Mäntsälä). Tempaukseen otetaan 
ilmoittautumisia vastaan mukana olevilla eläinlääkäriasemilla 4.10. alkaen. Yhdistys 
tukee tempausaikana tehtäviä maatiaiskissojen kastrointeja ja sterilointeja maksamalla 
osan leikkautuskuluista omistajien puolesta. Tuen sisältävä kampanjahinta vaihtelee 



eläinlääkäriasemittain. Leikattavat kissat saavat mikrosirun ja rekisteröinnin Turvasiru-
rekisteriin veloituksetta leikkauksen yhteydessä.  
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys järjestää yhdessä ELL Pirjo Pirjolan kanssa kissojen 
rokotus- ja maatiaiskissojen sirutustempauksen lauantaina 6.10. klo 10-13 ELL Pirjo 
Pirjolan vastaanotolla (Asemantaustantie 121, Oitti). Yhdistys kustantaa tempauksen 
yhteydessä rokotettaville maatiaiskissoille (pois lukien pentueet) mikrosirun ja 
rekisteröinnin Turvasiru-rekisteriin.  
 
Lisätietoja tempauksista on Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen nettisivuilla 
(www.hausjarvenesy.fi). 
 
--- 
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 
 


