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Pakkaset tuovat vilskettä löytöeläintaloille 
 
Lumentulo ja pakkaskelit ovat lisänneet yhteydenottoja löytöeläintaloille ja 
vapaaehtoisille eläinsuojeluvalvojille. Usein soitot koskevat nurkissa sitkeästi pyörivää 
kesykissaa, joka ei kuulu kellekään naapurustossa asuvalle. Kissa on saattanut liikkua 
alueella jo pidempään, mutta pakkaskelien alkaessa se on kiinnittänyt asukkaiden 
huomion pyrkiessään sisään taloihin hakemaan suojaa. 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi 
Mäki muistuttaa, että koditonta kissaa ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan se tulee 
toimittaa kunnan löytöeläinten vastaanottopaikkaan etsimään omaa kotiaan. Oma koti 
löytyy kuitenkin valitettavan harvoin ja useimpien kesykissojen perään ei koskaan 
kysellä. "Jos kissa olisi tunnistusmerkitty mikrosirulla, ei tätä ongelmaa olisi, vaan 
kissan omistajan yhteystiedot löytyisivät heti, kun kissa tulee vastaanottopaikkaan", 
Mäki toteaa. "Siruttaminen ehkäisisi myös kissojen heitteillejättöä", Mäki lisää. 
 
Holtittomasti lisääntyvät kissat ongelmana  
 
Kesykissojen lisäksi eläinsuojeluväkeä työllistävät talven korvalla puolivillit tai täysin 
villiintyneet kissapopulaatiot. Päivi Mäki kertoo ongelman olevan jokavuotinen. "Kun 
kissoja ei leikkauteta, syntyy ei-toivottuja pentueita, jotka usein joutuvat heitteille", Mäki 
toteaa. Ilman ihmiskontaktia kasvaneita villiintyneitä kissoja kukaan ei tunnusta 
omakseen, ja ne jäävätkin helposti eläinsuojeluyhdistysten ongelmiksi. 
 
Mäki peräänkuuluttaa ennen kaikkea lainsäätäjien vastuuta kissojen leikkautusasiassa. 
"Jos eläinsuojelukäyntejä suorittavat eläinlääkärit eivät pysty puuttumaan siihen, että 
taloissa on useita leikkaamattomia kissoja, tulee kissapopulaatioiden aiheuttamat 
ongelmat jatkumaan vuodesta toiseen", Mäki toteaa. "Jos omistaja ei itse ymmärrä 
holtittomasti lisääntyvien kissojen aiheuttamaa ongelmaa, pystyy eläinlääkäri nykyisen 
lainsäädännön nojalla vain suosittelemaan leikkautusta", Mäki kiteyttää. 
 
HEYn Kissa Vieköön! -kissanruokakeräys Mäntsälän S-Marketissa 27.11. 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) järjestää lauantaina 27.11. 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 myös opastusta ja neuvontaa 
eläinasioissa. 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) 


