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Taantuma näkyy myös löytöeläintaloilla 
 
Taloudellinen taantuma näkyy myös löytöeläintalojen arjessa löytöeläinten määrän 
kasvuna. Vaikka aikuisia kissoja on kuluneen vuoden aikana otettu talteen Hausjärven 
eläinsuojeluyhdistys ry:n (HEY) toimesta suunnilleen sama määrä kuin aikaisempinakin 
vuosina, on tiineiden kissojen ja pentueiden määrä ollut rajussa kasvussa.  
 
HEYn ylläpitämälle Oitin kissatalolle tuli kesällä 2009 peräti kolminkertainen määrä 
pentueita aikaisempiin vuosiin verrattuna. Joukossa oli myös useampi orpopentue. 
 
Oma koti löytyy vain harvoin 
 
Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on lakisääteinen löytöeläinten vastaanottopaikka, 
jonne karkurit tulee toimittaa. Mäntsälän löytöeläimet toimitetaan Mäntsälän 
Pieneläinhoitolaan Sälinkäälle, jossa eläimet odottavat omistajan löytymistä 15 
vuorokauden ajan. Lakisääteisen ajan jälkeen uutta kotia vailla olevat eläimet jatkavat 
matkaansa esimerkiksi Oitin kissatalolle tai Riihimäelle Onnentassuun.  
  
Valitettavan harva löytökissoista pääsee takaisin omaan kotiinsa. Omille teilleen 
lähtenyttä kissaa ei osata useinkaan kysellä löytöeläinten vastaanottopaikoista, vaan sen 
oletetaan palaavan reissuiltaan takaisin itsekseen ennemmin tai myöhemmin. 
 
Myös kotikissa voidaan mikrosiruttaa 
 
Kissojen mikrosirutus on yleistynyt viime vuosina. Suurimmalla osalla 
löytöeläinpaikoista on mikrosirujen lukulaite, jonka avulla kissan nahan alla olevasta 
mikrosirusta saadaan luettua kissan tunniste.  
 
Tunnisteen avulla kissan omistaja voidaan löytää helposti, kunhan omistaja on 
muistanut päivittää yhteystietonsa mikrosirurekisteriin. Mikrosiru onkin edullinen tapa 
taata kissan pääsy takaisin kotiin sen tullessa talteenotetuksi. 
 
Kissojen leikkauttaminen ehkäisee ei-toivottuja pentueita 
 
Kotikissat tulevat sukukypsiksi noin puolen vuoden iässä, yksilöstä riippuen jopa 
aikaisemminkin. Jos kissaa ei ole tarkoitus käyttää jalostukseen, on se muistettava 
leikkauttaa hyvissä ajoin.  
 
Kissan pitäminen sisäkissana ei ole riittävä peruste leikkauttamisen lykkäämiselle, sillä 
kiima stressaa kissaa ja saattaa aiheuttaa myös virtsamerkkailua. Merkkailu on 
tyypillistä myös sukukypsille leikkaamattomille kolleille. 
 
 



HEY järjestää Oitissa Kollitempauksia, joissa kollikissan voi leikkauttaa edullisesti. 
Seuraava Kollitempaus järjestetään keväällä 2010. 
 
Kissa vieköön! - ruoka-apua kodittomille kissoille 
 
HEY järjestää lauantaina 17.10. Kissa vieköön! -ruokakeräyksen Mäntsälän S-
marketissa klo 10-18. 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 Oitin kissatalon toimintaa. 
 
SEYn Eläinten viikko 4.-10.10. 
 
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) Eläinten viikkoa on vietetty totuttuun 
tapaan 4.-10.10. Tämän vuoden Eläinten viikon teemana on Kyvykäs eväkäs - kalakin 
tuntee ja oppii! Lisätietoja Eläinten viikosta löytyy osoitteesta: 
http://www.sey.fi/elainsuojelu/elainten_viikko/2009_kyvykas_evakas/ 
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Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0400 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) 
 


