
 

Aamunavaus eläinten suojelusta 
 

Hyvää huomenta! Tänään pohdimme eläinten oikeuksia ja suojelua.  

Voit aluksi miettiä hetken, mitä sinulle tarkoittaa eläinten hyvinvointi ja millaisia oikeuksia 

eläimillä on. Eläinten oikeuksia ja hyvinvointia turvataan laeissa ja sopimuksissa. Eläimen 

voi katsoa voivan hyvin, kun se saa sen elää lajinmukaisten tarpeiden mukaan sekä eläimen 

kokemus sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta on hyvä. Kuitenkin harrastus- ja 

lemmikkieläimiä, luonnonvaraisia ja tuotantoeläimiä kohdellaan eri tavoin. Kohtelutapoihin 

vaikuttavat myös esimerkiksi kulttuuri ja uskonto. Millaisia suhtautumistapoja sinulla on 

erilaisiin eläimiin, miten oma uskonto- tai kulttuuritaustasi vaikuttavat?  

Suomen eläinsuojelun ja Nuorten Akatemian Nuoret mukaan! -hankkeessa nuoret tekivät 

nuorille kyselyn vapaaehtoistyöstä ja eläinsuojelusta. Mutta mitä vapaaehtoistoiminta 

tarkoittaa? Kansalaisareena määrittelee, että vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa 

toimintaa, jota tehdään palkatta omasta vapaasta tahdosta hyödyttämään toisia ihmisiä, 

eläimiä tai yhteisöjä. Vapaaehtoistoiminta nähdään keinona vaikuttaa ja osallistua, lisätä 

yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia sekä tukea kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa. Se 

hyödyttää niin vapaaehtoista itseään kuin ympäröivää yhteiskuntaakin.  

Kyselyn tuloksissa selvisi, että yli puolet reilusta kahdesta sadasta vastaajasta oli tehnyt 

joskus vapaaehtoistyötä. Suurin osa nuorista tahtoi tehdä vapaaehtoistyötä juuri eläinten 

puolesta. Nuorille tärkeää vapaaehtoistoiminnassa olivat konkreettiset toimet eläinten 

puolesta, toimintaan osallistumisen matala kynnys ja joustavuus.   



Eläinsuojelutyötä tekevät erilaiset eläinsuojeluyhdistykset, mutta jokaisen yksilön tekemillä 

valinnoilla on väliä. Muiden valintoja ei tule tuomita tai syyllistää, jokainen pieneltäkin tuntuva 

teko on merkittävä. Kaikilla ihmisillä on lisäksi velvollisuus auttaa hädässä olevaa eläintä. 

Konkreettisia toimia eläinten olojen parantamisesta ovat esimerkiksi lemmikkieläinten 

parempi kohtelu, roskien kerääminen luonnosta, eläinsuojeluyhdistysten toimintaan 

osallistuminen, löytöeläinten tai luonnonvaraisten eläinten auttaminen, some-kampanjat ja 

vetoomuksien allekirjoittaminen sekä omien kulutusvalintojen muuttaminen. Omia 

kulutusvalintoja voivat olla esimerkiksi eläintestattujen tuotteiden välttäminen, 

lemmikkieläimen vastuullinen valinta ja ruokavalion muuttaminen 

ympäristöystävällisemmäksi, kuten eläinperäisten tuotteiden syömisen vähentäminen ja 

luomutuotteiden lisääminen.  

Voitte luokissa jatkaa keskustelua, mitä voitte tehdä itse ja luokkanne kanssa eläinten 

oikeuksien ja olojen parantamisen puolesta.  Voisitteko esimerkiksi käydä yhdessä 

siivoamassa lähimetsästä roskia tai suunnitella kampanjan eläinten oikeuksien 

parantamiseksi?  

 

Hyvää koulupäivää! 

 

Vinkki: Aamunavaus sopii erityisen hyvin hyödynnettäväksi loppuvuodesta, sillä 4.–10.10. 

vietetään Eläinten viikkoa. Kansainvälistä Eläinten päivää vietetään 4.10.   

 

Lisätietoja SEYn ja Nuorten akatemian Nuoret mukaan! -hankkeesta: 

https://sey.fi/osallistu-ja-vaikuta/nuorille/nuoret-mukaan-hanke/  
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