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Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys kastroi jälleen kolleja 
 
Kuluvana vuonna 20-vuotisjuhlia viettävä Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) 
kastroi jälleen kollikissoja yhteistyössä Etelä-Hämeen Eläinlääkäriaseman (EHEL) 
kanssa. Jo kuudettatoista vuotta perätysten järjestettävä tempaus on päästänyt vuosien 
varrella yli viisisataa poikakissaa palleistaan. Vuodesta 2006 alkaen kollitempaukseen 
osallistuvat kissat on myös tunnistusmerkitty mikrosirulla. 
 
HEYn puheenjohtaja Päivi Mäki kertoo kollitempauksen syntyneen tarpeesta kannustaa 
kissanomistajia leikkauttamaan kollikissansa ja osallistumaan osaltaan niin 
kollitappeluiden kuin ei-toivottujen pentueiden vähentämiseen alueella. "Häiriötä 
aiheuttavista ja nurkkiin ruikkivista leikkaamattomista kolleista tulee yhteydenottoja 
joka kevät", SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoisena 
eläinsuojeluvalvojanakin toimiva Mäki toteaa. "Leikkaamattomilla kolleilla on myös 
roolinsa villiintyneiden kissapopulaatioiden synnyssä ja laajenemisessa", Mäki 
muistuttaa. 
 
Turvasiru kaupan päälle 
 
HEYn kollitempauksen osallistujat tunnistusmerkitään leikkauksen yhteydessä 
mikrosirulla, jonka sisältämä numerosarja viedään yhdessä omistajan yhteystietojen 
kanssa keskitettyyn valtakunnalliseen Turvasiru-rekisteriin. Päivi Mäen mukaan HEYn 
kissatalolle tuotujen sirutettujen löytökissojen määrä on hitaassa nousussa, vaikka 
kotikissoja tunnistusmerkitään sirulla edelleen melko harvakseltaan. "Monet ajattelevat, 
ettei sisäkissalle ole tarpeen laittaa tunnistusmerkintää", Mäki toteaa. Vahinkoja sattuu 
kuitenkin myös huolellisimmillekin kissanomistajille. 
 
HEYn kollitempauksessa kastroitavat kissat saavat tunnistusmerkinnän ja Turvasiru-
rekisteröinnin kaupan päälle. "Haluamme jakaa tietoa tunnistusmerkinnän tärkeydestä 
ja kannustaa omistajia varmistamaan yhteystietojensa löytyminen kissan kadotessa ja 
päätyessä löytöeläinten vastaanottopaikkaan", Mäki kertoo. Mäen mukaan sirusta onkin 
hyötyä sekä omistajalle että löytöeläinten kanssa toimiville tahoille. 
 
Juhlavuoden kollitempauksessa vielä paikkoja jäljellä 
 
HEYn ja EHELin kollitempaus järjestetään lauantaina 17.3. klo 9.00 alkaen 
Hausjärvellä, Oitin kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti). Paikkoja on vielä jäljellä 
useammalle kastrointia kaipaavalle kollille. 
 



Tempauksessa kastroidaan terveitä, yli neljän kuukauden ikäisiä poikakissoja. 
Ilmoittautumisia tempaukseen otetaan vastaan yhdistyksen puhelinnumerossa: 045-
2318603. Lisätietoja kollien kastrointitempauksesta löytyy HEYn kotisivuilta 
(www.hausjarvenesy.fi). 
 
--- 
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) 


