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Hausjärven koululaiset pohtivat eläinten hyvinvointia
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys jakoi kevään päätteeksi Hausjärven koululaisille Nuori
eläinten ystävä -palkintoja sekä kunniamainintoja piirustus- ja kirjoituskilpailussa, jossa
pohdittiin eläinten hyvinvointia. Yhdistyksen 20-vuotisjuhlakilpailu järjestettiin
kuluneen kevään aikana, ja siihen osallistuivat Hausjärven kunnan alakoulut sekä
yläkoulu.
Hyvä elinympäristö onnellisuuden lähteenä
Juhlakilpailu järjestettiin alakoululaisille piirustuskilpailuna, jonka teemana oli
Onnellinen eläin. Eläinten onnellisuutta lähestyttiin kilpailutöissä niin luonnonvaraisten
eläinten, tuotantoeläinten kuin lemmikkienkin näkökulmasta. Erityisesti töissä
korostuivat puhtaan elinympäristön, riittävän ravinnon, lajikumppaneiden sekä hyvien ja
lajinomaisten pito-olosuhteiden vaikutus eläinten onnellisuuteen..
Piirustuskilpailussa Nuori eläinten ystävä -palkinnon saivat Henna Ahlgren, Johannes
Jussila ja Sara-Aurora Karlsson Eskon koulusta, Emilia Hämäläinen, Anna Liljefors ja
Arttu Montonen Karan koulusta, Oona Roosa Kallionpää, Nea Paananen ja Aino
Ruottu Monnin koulusta, Riikka Jokelainen, Hilla Keijonen ja Nea Virtanen Oitin
koulusta sekä Adam Oliver Sandell, Vili Toivonen ja Taru Tuominen Ryttylän
koulusta. Esiopetuksen Nuori eläinten ystävä -palkinto myönnettiin Oitin koulun
Eleonora Koistiselle. Lisäksi kilpailussa jaettiin kunniamaininnat Minttu Nurmelle
(Eskon koulu), Ossi Kalliomäelle (Karan koulu), Ukko Alamutkalle (Monnin koulu),
Jenna Husulle (Oitin koulu), Amanda Rajamäelle (Oitin koulu) sekä Vilma Perttalalle
(Ryttylän koulu). Piirustuskilpailussa palkitut työt ovat näytteillä Hausjärven
pääkirjastossa Oitissa.
Ihmisten vastuu eläimistä huomion kohteena
Kirjoituskilpailuun osallistuneet yläkoululaiset kirjoittivat Hyvinvoiva eläin -aiheesta
vapaasti otsikoiden. Eläinten hyvinvointia pohdittiin kilpailutöissä ennen kaikkea
ihmisten ja eläinten yhteiselon näkökulmasta. Kirjoituksissa toistuivat kantavina
teemoina ihmisen vastuu ottamastaan lemmikistä sekä perehtyneisyys käsiteltävän
eläinlajin tarpeisiin ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.
Kirjoituskilpailussa Nuori eläinten ystävä -palkinnot jaettiin Antti Kupariselle
(Suomalainen maatiaiskana), Emilia Niklanderille (Päivä marsuna), Juulia Saloselle
(Rakas koirani Sulo) ja Riikka Suorannalle (Suojelusenkeli). Kunniamaininnan kilpailussa

	
  

saivat Mikael Hedman (Päivä lemmikkieni kanssa) ja Katariina Laukkanen (Mieti, ennen
kuin otat lemmikin). Kirjoituskilpailussa palkitut työt julkaistaan Hausjärven
Eläinsuojeluyhdistyksen sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton nettisivuilla
(www.hausjarvenesy.fi, www.sey.fi).
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