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ELLU-eläintaitokoulutus saapuu Mäntsälään
Oma lemmikki on monen lapsen suurin haave. Lemmikin hoitaminen on vastuullista
puuhaa, jossa tarvitaan niin tietoa, taitoja kuin aikuisenkin apua. Jos haave on
muuttumassa todellisuudeksi ja perheeseen harkitaan lemmikin hankintaa, kannattaa
omistajuutta harjoitella jo etukäteen tutustumalla lajiin, sen hoitovaatimuksiin ja
lemmikin kanssa harrastamiseen. Tiedon kartuttaminen lemmikin ominaisuuksista
sitouttaa lasta lemmikin vastuulliseen hoitamiseen myös ensihuuman haihduttua.
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tarjoama ELLU-koulutuskokonaisuus on
laadittu vastaamaan lasten ja nuorten eläintaitotarpeisiin. Kokonaisuus koostuu yleisiä
lemmikkitaitoja sisältävästä peruskurssista sekä lajikohtaisista kursseista, joilla kullakin
tutustutaan lähemmin tietyn lemmikkieläinlajin hoitoon ja ominaisuuksiin. Vuonna
2008 käynnistyneen koulutuskokonaisuuden kursseja järjestetään SEYn paikallisten
jäsenyhdistysten toimesta ympäri Suomen. Kurssien ohjaajat ovat SEYn kouluttamia
lemmikkieläintaitojen asiantuntijoita.
Eläintaitojen ajokortti lapsille ja nuorille
ELLU-koulutuskokonaisuuden työryhmässä toimineen Hausjärven
Eläinsuojeluyhdistyksen tiedottajan Anna Pienimäen mukaan kokonaisuus syntyi
tarpeesta luoda eläintaitojen ajokortti lapsille ja nuorille. "Lapset ja nuoret haluavat
hoitaa lemmikkejään oikein, mutta tietoa ei ole ollut koostetusti saatavilla mistään etenkään kurssimuotoisena", Pienimäki toteaa. SEYn nimeämä työryhmä tarttui toimeen
asian tiimoilta ja laati aiheesta mittavan paketin 10-16-vuotiaiden ikäryhmälle. Samassa
yhteydessä käynnistettiin ELLU-kouluttajien rekrytointi ja perehdytys.
Nykyisellään ELLU-kouluttajia on runsaassa 20:ssä eläinsuojeluyhdistyksessä ympäri
Suomen ja kursseja järjestetään 5-10 kappaletta vuodessa. Mäntsälässä ELLUkoulutusta järjestetään Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen toimesta syksystä 2012
alkaen. Kouluttajana toimii kokonaisuutta suunnittelemassa ollut Anna Pienimäki.
Eläintaitoja lapsille Mäntsälässä syksyllä 2012
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys järjestää yhteistyössä Mäntsälän Kansalaisopiston
kanssa ELLU-peruskurssin Mäntsälässä syyslukukaudella 2012 (maanantaisin 17.9.19.11.2012 klo 18.00-19.30). Kurssilla tutustutaan lemmikkieläinten hyvinvointiin ja
sen tunnistamiseen sekä vastuulliseen lemmikin omistamiseen. Lisäksi kurssilla
esitellään yleisimpiä lemmikkieläinlajeja ja luodaan katsaus lemmikkien käsittelyyn,

	
  

hoitoon ja virikkeellistämiseen. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa 10-12-vuotiaille lapsille
ja sille ilmoittaudutaan Mäntsälän Kansalaisopiston nettisivuilla, toimistossa tai
soittamalla numeroon 040 314 5371. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa 23.8.2012 klo 18.
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Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY)
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