
YHDISTYS KAIKILLE

ELÄINTEN HYVINVOINNISTA

KIINNOSTUNEILLE!



Tietoa meistä

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry 
eli Jesy on perustettu vuonna 1994. 
Toimimme Forssassa, Jokioisilla, 
Tammelassa, Humppilassa ja 
Ypäjällä.

Yhdistyksemme perustavoite on 
kaikkien eläinten hyvinvoinnin 
edistäminen alueellamme. Tähän 
pyritään tiedottamalla, opastamalla ja 
jakamalla tietoa eläinten lain vaatimasta 
ja asianmukaisesta kohtelusta.

Olemme itsenäinen, voittoa 
tavoittelematon organisaatio. 
Yhdistyksemme toimii täysin vapaa-
ehtoistyön voimin, josta ei makseta 
palkkioita. Toimintamme rahoitus 
perustuu lahjoituksiin, avustuksiin ja 
erilaisissa tapahtumissa saamiimme 
myyntivoittoihin. Kaikki tuotot 
menevät lyhentämättömänä alueemme 
eläinsuojelutyöhön sekä löytöeläinkodin 
toiminnan tukemiseen.

Jokaisella ihmisellä on eettinen, moraalinen ja lainmukainen 
velvollisuus huolehtia eläimistä. Kaikilla eläimillä on 
itseisarvo. Kaikkien eläinten perustarpeista on huolehdittava. 
Jokaisella eläimellä on oikeus veteen ja ruokaan, oikeus olla 
kärsimättä kivusta, vammoista, sairauksista tai pelosta sekä 
oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen.

Tue toimintaamme 
liittymällä jäseneksi
Jäseneksi liittyminen on arvokas 
eläinsuojeluteko ja helppo tapa tukea 
yhdistystämme. Liittyminen ei vaadi 
sinulta osallistumista toimintaan – 
jäsenyyden tarkoituksena on tukea 
yhdistystämme taloudellisesti. Liityttyäsi 
saat vain Jesyn jäsenille tarkoitettuja etuja 
yhteistyökumppaneiltamme. Ajan tasalla 
olevat jäsenmaksut, liittymisohjeet sekä 
jäsenedut löytyvät kotisivuiltamme.

Tule mukaan tekemään 
vapaaehtoistyötä
Kaipaamme joukkoomme jatkuvasti 
lisää eläimistä ja eläinsuojelusta 
kiinnostuneita ihmisiä! Voit olla apuna 
esimerkiksi turvaamassa näkyvyytemme 
erilaisissa lähiseudun tapahtumissa sekä 
tulla mukaan ideoimaan toimintaamme.



Toimintaamme:

• Löytöeläinkoti Käpälämäen tukeminen
• Lahjoituskeräys löytöeläinten hyväksi 

eläinten viikolla 4.-10.10.
• Ystäväeläinten vierailut lasten, vanhusten 

ja vammaisten luona
• Vuoden eläinten ystävän palkitseminen
• Kirjoitus- ja piirustuskilpailut kouluikäisille
• Kouluvierailut
• Lemmikkien sirutuskampanja 
• Tiedottaminen ja kouluttaminen, 

luentojen järjestäminen
• Vähävaraisten lemmikinomistajien avustus
• Match Show’t, koiramarssit jne...

Puutu ajoissa eläimen 
huonoon kohteluun

Jos tiedät ihmisen pahoinpidelleen 
lemmikkiään tai epäilet että eläimen 
muissakin olosuhteissa on puutteita, 
jätä asiasta eläinsuojeluilmoitus suoraan 
alueen valvontaeläinlääkärille tai kunnan-
eläinlääkärille. Jos eläin on välittömässä 
hengenvaarassa, soita hätänumeroon 112.

Haukkuvat koirat: Ota aina ensin yhteyttä koiran 
omistajaan. Voi olla, ettei omistaja edes tiedä koiran 

haukkumisesta hänen poissaollessaan. 

Vinkkejä eläinystävälliseen arkeen

Käytännön eläinsuojelu alkaa eläinten mahdollisimman hyvästä hoidosta ja niiden 
arvostamisesta. Ostopäätöksilläsikin on vaikutusta eläinten oloihin.

• Suosi luomutuotteita ruokaostoksilla. 
• Hanki kattavasti tietoa lemmikkieläimestä 

ennen kuin hankit sellaisen itsellesi. 
• Osta tuotteita, joita ei ole testattu eläimillä. 

Älä osta turkis- tai höyhentuotteita.
• Vie kuumina kesäpäivinä vettä ulos 

luonnoneläimille. 
• Älä koskaan syötä aitauksissa oleville 

eläimille mitään ilman omistajan lupaa.
• Kiinnitä pihapuuhusi linnunpönttö ja 

ruoki lintuja talvisin.

• Lain määräämä koirien kiinnipitoaika 1.3. 
- 19.8. varmistaa rauhan luonnoneläimille 
niiden lisääntymisajan aikana. Pidäthän 
myös kissat poissa maassa pesivien 
lintujen sekä nisäkkäiden poikasten luota!

• Korjaa luonnosta roskat ja lasinsirpaleet, 
jotta ihmiset tai eläimet eivät satuttaisi 
itseään niihin.

• Älä tue eläinturismia. Älä kuvauta itseäsi 
ulkomailla villieläinten kanssa.



Jesy - Jokioisten 
Eläinsuojeluyhdistys ry

esy.jokioinen@gmail.com
Neuvontanumero 0400 945 840

www.jesy.fi
Facebook ja Instagram: esy.jokioinen

Kadonneet, löydetyt ja 
kodittomat eläimet

LÖYTÖELÄINKOTI KÄPÄLÄMÄKI
Honkalankulmantie 162
31630 Minkiö (Jokioinen)
p. 046 878 9196

www.kapalamaki.net 
Facebook: kapalamakijokioinen

Eläinsuojeluilmoitukset

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI 
(FSHKY) MIIA SNECK
miia.sneck@fshky.fi
p. 040 630 0077 (ma – to)


