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Kollien kastroinnilla kevätjuoksut kuriin 
 
Kevään kynnyksellä painiskellaan useassa naapurustossa tutun ongelman kanssa: 
leikkaamattomat kollipojat kulkevat ympäri kulmakuntaa ja aiheuttavat häiriötä 
ruikkimisellaan ja mouruamisellaan. SEYn vapaaehtoisena eläinsuojeluvalvojana toimiva 
Päivi Mäki kertoo, että etenkin maalis-huhtikuussa tulee runsaasti ilmoituksia 
leikkaamattomien kollien aiheuttamasta häiriöstä. "Monesti valitukset koskevat samoja 
kolleja vuodesta toiseen", Mäki toteaa. 
 
Kollien kevätjuoksut näkyvät myös löytöeläintalojen arjessa. Kevään korvalla 
löytöeläintaloihin tuodaan runsaasti leikkaamattomia kolleja, jotka ovat lähteneet 
reissun päälle eivätkä enää löydä takaisin omaan kotiin. "Kollin majoittautuessa 
vieraaseen pihapiiriin ja alkaessa nujakoimaan perheen omien kissojen kanssa tulee 
yleensä perheen mitta nopeasti täyteen", kertoo Mäki. Mäki muistuttaa, ettei pihalla 
kuljeskelevaa kesykissaa saa lain mukaan vahingoittaa, vaan se tulee toimittaa kunnan 
löytöeläintaloon etsimään omaa kotiaan, jos sen omistaja ei ole tiedossa. 
 
Kastroinnilla hyvinvointia kissalle ja omistajalle 
 
Kollin kastrointi on hyväksi sekä kissalle että omistajalle. "Kastroitu kissa ei mourua ja 
ruiki samaan tapaan kuin kastroimaton, ja se pysyy kotona ja poissa nujakoista 
paremmin. Myös naapuruston kissavastaisuus vähenee kun kolleista ei ole häiriötä", 
Mäki tiivistää. "Koska kastroitu kolli kuluttaa vähemmän energiaa, tulee sen ruoka-
annoksia pienentää, ettei lihomista pääse tapahtumaan", Mäki muistuttaa. 
 
Kastrointi kannattaa Päivi Mäen mukaan tehdä jo ennen kuin kissa on varsinaisessa 
kolli-iässä. "Kolli kannattaa kastroida viimeistään puolen vuoden iässä", Mäki toteaa. 
"Meillä on varhaiskastroinnista puhtaasti positiivisia kokemuksia, ja samoja tuloksia on 
saatu myös eläinlääketieteellisissä seurantatutkimuksissa, joita on tehty jo yli 
kymmenen vuoden ajan", Mäki kertoo. 
 
Yhteistyöllä kolleista kastraatteja 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n (HEY) ja Etelä-Hämeen Eläinlääkäriaseman (EHEL) 
yhteisiä kastrointitempauksia on järjestetty jo noin 15 vuoden ajan. Kastrointiin 
kannustetaan tarjoamalla operaatio tempauksen yhteydessä tavallista huokeammalla 
hinnalla. Samalla kollit saavat myös turvasirun sekä tarvittaessa rokotuksen. 
 
HEYn ja EHELin vuotuinen kastrointitempaus järjestetään lauantaina 20.3. 
Hausjärvellä, Oitin kissatalolla. Tempaukseen otetaan kastroitaviksi terveitä, yli 4kk 
vanhoja poikakissoja. Lisätietoja kollien kastrointitempauksesta löytyy HEYn kotisivuilta 
(www.hausjarvenesy.fi). Ilmoittautumisia tempaukseen otetaan vastaan yhdistyksen 
puhelinnumerossa 045-2318603. 
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Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0400 599 574 
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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) 


