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tervetuloa lukemaan manimaliaa, 
eläinsuojeluliitto animalian uutta 
nuortenlehtistä. tässä lehdessä 
kerrotaan, miten voit eri tavoin 
vaikuttaa eläinten oikeuksiin sekä 
ympäristön hyvinvointiin.

Se, miten eläimet Suomessa voivat, riippuu meistä ih-
misistä. Eläinten oikeuksiin ja niiden toteutumiseen 
vaiku� aa käytännössä kaksi asiaa: polii� iset päätök-
set sekä tavallisten kulu� ajien teot. Toisin sanoen va-
linnoilla niin äänestyskopissa kuin kaupan hyllyjen 
välillä voi, ja pitää, vaiku� aa.

Tavallinen kulu� aja voi tehdä helposti pieniä te-
koja eläinten puolesta. Voi valita eläinkokee� omasti 
testa� uja kosmetiikkatuo� eita. Voi jä� ää eläinkun-
nan tuo� eet, kuten lihat, maidot ja kananmunat os-
tama� a. Ja voi ostaa vaa� eita, joissa ei ole esimerkiksi 
turkiskoristeita huppua reunustamassa.

Suurempia tekoja eläinten puolesta voivat tehdä 
poliitikot, yrityspamput ja teollisuuden edustajat. Ai-
van itsestään päätökset eivät kuitenkaan ole eläinten 
oikeuksia edistäviä, vaan eläimille parempia oloja pi-
tää meidän kaikkien vaatia. On tärkeää, e� ä eläimistä 
pidetään meteliä: eläinten riisto jatkuu niin kauan 
kuin laki sen sallii. 

Tarvitaan sinun panostasi. Tarvitaan kaverisi pa-
nosta. Siis: aktivoidu. Kyseenalaista. Ota selvää. Pidä 
ääntä. Muuta maailmaa.

Helsingissä kesähelteillä 2013,
Salla Tuomivaara
Toiminnanjohtaja, Eläinsuojelulii� o Animalia

Animalia on Suomen johtava 
eläinsuojelujärjestö. Ani-
malia perustettiin vuonna 
1961. Järjestön päätoiminta-
kohteita ovat maatalouden 
eläimet, turkiseläimet sekä 
koe-eläimet. Mahdollisuuk-
sien mukaan Animalia toimii 
myös muiden eläinten 
oikeuksiin liittyvien kysy-
mysten, kuten eläinten 
viihdekäytön parissa.

Eläimet eivät voi pu-
hua omasta puolestaan: ne 
tarvitsevat ihmisiä, jotka 
pitävät eläimistä ääntä. 
Lue lisää toiminnastamme 
tästä lehdestä sekä osoit-
teesta www.animalia.fi , liity 
jäseneksi ja tule mukaan 
toimintaan!

Taitto ja kuvitus: 
Vera Liinasaari

Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Suvilahdenkatu 4, 
00500 Helsinki
Puh 09 720 6590
www.animalia.fi 
animalia@animalia.fi 

Tekoja eläinten puolesta
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 3 Sisällys

 4  Kauneutta ilman kärsimystä

 6  Pelasta maailma 
 –pure papuja!

 8  Vegeilijöistä on moneksi

10  Kärsimys ei pue ketään

11  Totta vai tarua 
 turkistarhauksesta

11 Kenkää

12  Kynä, paperi ja eläimet

13  Ulkonäköä terveyden 
 kustannuksella
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Erinomainen asia on, e� ä kosmee� isiin tar-
koituksiin tehtävät eläinkokeet ovat EU:ssa 
jo kielle� yjä. Samoin on kielle� yä tuoda EU-
alueelle myyntiin kosmetiikkaa, joka on EU:n 
ulkopuolella testa� u eläinkokeilla. Kielto ei 
valite� avasti ole kuitenkaan aukoton: teolli-
suuden oman arvion mukaan jopa 90 % kos-
metiikkateollisuuden käy� öön tulevista uu-
sista ainesosista on todellisuudessa testa� u 
eläinkokein muun kuin kosmee� isen käytön 
takia, useimmiten lääketieteen nimissä. Li-

säksi kieltoa ei tällä hetkellä valvota tarkasti, 
vaan eläinkokee� omuudesta rii� ää yrityksen 
oma ilmoitus. Kielto ei myöskään koske tuot-
teita, jotka on testa� u eläinkokein valtion toi-
mesta, kuten esimerkiksi Kiinassa.

Takuuvarmasti eläinkokee� oman kosme-
tiikan löytäminen on helpointa, kun seuraa 
Animalian eläinkokeettoman kosmetiikan 
listaa. Lista perustuu kansainväliseen stan-
dardiin, jossa jokaisen siihen hakeutuvan yri-
tyksen on käytävä läpi puolueeton auditointi, 

voiko eläinkokeetonta kosmetiikkaa löytää kohtuuhinnalla? 
testataanko kosmetiikkatuotteita ylipäätään enää eläimillä? 
luonnonkosmetiikkahan on aina eläinkokeetonta, onhan?

K auneutta ilman kärsimystäK auneutta ilman kärsimystäK auneutta

Eläinkokeettoman 
kosmetiikan lista 
löytyy osoitteesta

animalia.fi /kosmetiikkalista

Eläinkokeettoman 

kuvat istockphoto
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jossa eläinkokee� omuus varmistetaan. Yritys 
ei itse saa tehdä eikä tee� ää eläinkokeita, eikä 
myöskään ostaa ainesosia, jotka jokin toinen 
yritys on testannut eläimillä.

Luonnonkosmetiikka kuulostaa ee� iseltä 
valinnalta. Osa luonnonkosmetiikkamer-
keistä onkin hakeutunut Animalian eläinko-
kee� omalle kosmetiikkalistalle, mu� a auto-
maa� isesti luonnonkosmetiikkaserti� kaa� i 
ei takaa, e� ä yrityksen tuo� eet olisivat täysin 
eläinkokee� omia. Serti� kaa� ien vaatimuk-
sista kun löytyy aukko, jonka mukaan yritys 

Kauneuden tähden tehdään myös muita eläinkokeita: 
suosiotaan jatkuvasti kasvattavien botuliitoksiiniruiskeiden 
jokainen myyntierä on aina testattava eläimillä sen myrkyllisyyden 
määrittämiseksi. Joka vuosi satojatuhansia hiiriä kuolee näissä 
kokeissa. Tunnetuin ryppyjen silotukseen käytettävä merkki on Botox.

Kauneuden tähden tehdään myös muita eläinkokeita: 
suosiotaan jatkuvasti kasvattavien botuliitoksiiniruiskeiden 
jokainen myyntierä on aina testattava eläimillä sen myrkyllisyyden 
määrittämiseksi. Joka vuosi satojatuhansia hiiriä kuolee näissä 

voi ostaa ainesosia, jotka jokin muu yritys on 
testannut eläimillä.

Kosmetiikan lisäksi eläinkokein testa� ui-
hin tuo� eisiin voi törmätä muutoinkin. Suuri 
eläinkokein tutki� ava ryhmä ovat erilaiset 
kodinpuhdistusaineet: siivotessa ja pyykkiä 
pestessä kanna� aakin mie� iä, voisiko vaihtaa 
pesuaineet eläinten ja ympäristön kannalta 
parempiin vaihtoehtoihin. Näitäkin merkkejä 
voi tutkia Animalian eläinkokee� oman kos-
metiikan listalta.

Eläinkokeettomia kosmetiikkatuotteita 
löytyy oikeastaan jokaisesta hintaluokasta, eli 
eläinkokee� oman kosmetiikan valitseminen eläinkokee� oman kosmetiikan valitseminen 
ei väl� ämä� ä ole iso satsaus rahallisesti. Lis-ei väl� ämä� ä ole iso satsaus rahallisesti. Lis-
tan edullisimpia shampoo- tan edullisimpia shampoo- 
ja saippuamerkkejä löytää ja saippuamerkkejä löytää 
jopa tavallisista ruoka-jopa tavallisista ruoka-
kaupoista muutamalla kaupoista muutamalla 
eurolla.eurolla.

Eläinkokeettoman kosmetiikan 
standardiin sitoutuneet yritykset 
saavat käyttää pupulogoa!
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Kasvissyönti lisääntyy: suomalaisista 
kasvissyöjiä on nykyään 3-5 %. Nuorten 
keskuudessa prosen� iosuus on kaksin-
kertainen. Syitä kasvissyönnin aloi� ami-
selle on monia – yhdelle syy on tervey-
dellinen, toiselle se on uskonnollinen. 
Monelle pääasiallinen syy lope� aa lihan-
syönti on ee� isyys eli eläinten ja ympä-
ristön huomioiminen.

Nykyinen eläintuotanto on kaukana 
nostalgisesta näkymästä lätissä piehta-
roivasta siasta tai laitumella makoilevasta 
vasikasta. Tavallisessa sikalassa voi ny-
kyään olla tuhansia sikoja, joilla on tilaa 
alle neliömetri eläintä kohti. Lihanaudat 
vie� ävät elämänsä ahtaissa ritiläpohjai-
sissa ryhmäkarsinoissa. Kanoistakin on 
jaloste� u nopeasti kasvavia broilereita, 
jotka elävät elämänsä tämän aukeaman 
kokoisessa tilassa. Eläintuotannon tosi-
asioista kuultuaan moni onkin päätynyt 
valitsemaan kasvissyönnin.

Myös ympäristön kannalta lihan-
syönti on ongelmallista. Eläinten teho-
tuotannon päästöt edistävät ilmaston-
muutosta toiseksi eniten heti liikenteen 
jälkeen.

Päästöjä syntyy mm. eläinten rehun 
tuo� amisesta, maan muokkaamisesta ja 
lannoi� amisesta sekä eläinten kulje� ami-
sesta. Lisäksi tuotantoeläimet tuo� avat 
melkoisen määrän jätöksiä, joista ilmaan 
vapautuu ilmastonmuutosta edistävää 
metaania.

Kaiken edellä mainitun osalta päästäi-
siin huoma� avasti pienemmin päästöin, 
jos lihansyönnistä siirry� äisiin kasvispai-
no� eisempaan ruokavalioon. Syömällä 
enemmän kasviksia, tai vaihtamalla ko-
konaan vegeksi, olet siis sekä ilmaston 
e� ä eläinten asialla ja edistät myös omaa 
tervey� äsi!

Kasvissyönti lisääntyy: suomalaisista 
kasvissyöjiä on nykyään 3-5 %. Nuorten 

 Pelasta maailma 
 – pure papuja!
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Vapauta valin-
noilla –esi� eessä 
kerrotaan ter-
veellisen kasvis-
ruoan koostami-
sesta sekä lyhy-
esti tehotuotan-
non vaikutuksista eläin-
ten hyvinvointiin ja ympäristöön. 
Esi� eestä löydät myös vinkkejä eläin-
peräisten tuo� eiden korvaamiseen ja 
tietysti myös herkullisia ja helppoja 
vegaanisia reseptejä! Esite� ä voit ti-
lata Animalian toimistolta. 

an
im
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Animalia suosittelee 
seuraavia kasvissyöntiin 
liittyviä linkkejä:

Vapauta valinnoilla –kampanjan 
sivuilta löytyy runsaasti tietoa 
eläineettisestä kuluttamisesta 
sekä myös runsaasti kasvisruoka-
reseptejä:

vapautavalinnoilla.fi 

Kasvisruokablogeja suomeksi:

chocochili.net
kamomillankonditoria.blogspot.fi 
keittiojapuutarha.blogspot.fi 
pidempikorsi.tumblr.com
vegaaninenversio.blogspot.fi 

Englanniksi:

fi ndingvegan.com
theppk.com
theveganstoner.com
vegalicious.org

Lista Suomessa myytävistä 
vegaanisista tuotteista:

vegaanituotteet.net
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?
Salla: En syö mitään lihaa, en edes 
kalaa. Munia ja maitotuo� eita syön 
vähäisesti. 

Miro: Olen pescovegetaristi, eli syön kasvipe-
räisten ruokien lisäksi maitotuo� eita, kanan-
munia ja kalaa. 

Hans: Noudatan vegaanista ruokavaliota eli 
en syö mitään eläinperäistä. Ruokavalioni 
koostuu pääasiassa härkäpavuista, linsseistä, 
kaurahiutaleista, pähkinöistä, hedelmistä, vi-
hanneksista ja proteiinijauheista. 

S: Salaatit! Etenkin ruokaisat salaatit, 
tykkään kun voi lai� aa vaikka pastaa 
ja mozzarellaa tai halloumia ja pähki-

nöitä salaa� iin! 

M: Feta-rucola-oliivi-pizza. 

H: Linssikei� o, jossa on kookosmaitoa.

S: Koska eläimillä on niin huonot 
tuotanto-olosuhteet. Lihateollisuus 
kulu� aa paljon ja sillä on suuri ympä-

ristövaikutus. Tavallaan voisi siis sanoa, e� ä 
kasvissyönti on ekologinen valinta.

1 2

3

vegeilijöistä on moneksi

?1.?? millainen ?kasvissyöjä olet??kasvissyöjä olet??2.?2.?? lempiruokasi? ?3. miksi kasvissyönti ? miksi kasvissyönti ?on sinulle tärkeää??on sinulle tärkeää???4.?? anna vinkki ??kasvissyöjäksi ??aikovalle!?
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M: En halua tukea eläinten kär-
simystä. Halusin myös pienentää 
ekologista jalanjälkeäni, ja lihan-
tuotanto aiheu� aa valtavia määriä 
esimerkiksi metaanipäästöjä. 

H: Vegaanius on tärkeää, koska se 
on yksinkertaisesti oikein: eläinten, 
ympäristön eikä ihmisten tarvitse 
kärsiä. Maailmassa tuotetaan jo lii-
kaa lihaa ja siitä kärsivät myös ihmiset, 
etenkin tulevaisuudessa. Tätä menoa 
nälänhätä tulee olemaan entistä pa-
hempi ongelma.

4

 En halua tukea eläinten kär-
simystä. Halusin myös pienentää 
ekologista jalanjälkeäni, ja lihan-
tuotanto aiheu� aa valtavia määriä 

 Vegaanius on tärkeää, koska se 
on yksinkertaisesti oikein: eläinten, 
ympäristön eikä ihmisten tarvitse 
kärsiä. Maailmassa tuotetaan jo lii-
kaa lihaa ja siitä kärsivät myös ihmiset, 
etenkin tulevaisuudessa. Tätä menoa 
nälänhätä tulee olemaan entistä pa-

S: Kokeile aluksi tu� uja kasvis-
ruokia, jo� a kasvisruokailu tuntuu 

turvalliselta, eikä kaikki ole heti 
uu� a. Ota selvää asioista ja jätä ennakko-
luulot taakse! Myös vähitellen eteneminen 
au� aa: Esimerkiksi kaksi kasvisruokapäivää 
viikossa on hyvä aloitus.

M: Päätä haluatko luopua kaikista eläin-
kunnan tuo� eista, tutki eri ruoka-aineiden 
ravintosisältöjä, varsinkin lempiruokiesi, ko-
keile uusia ruokia! Nauti!

H: Ei kannata muu� ua sekasyöjästä kas-
vissyöjäksi yhdessä yössä. Pikkuhiljaa se on 
helppoa ja kroppakin ehtii to� ua muutok-
seen. Hitaasti hyvä tulee. Jos et osaa lai� aa 
ruokaa, se kanna� aa opetella. Älä välitä mui-
den vääristyneistä käsityksistä kasvissyöntiä den vääristyneistä käsityksistä kasvissyöntiä 
kohtaan.kohtaan.
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Aktiivisen kampanjoinnin ja muotivirtaus-
ten muutosten myötä kokoturkkien suosio 
on hiipunut länsimaissa. Taistelua turkiksia 
vastaan ei ole kuitenkaan vielä voite� u, sillä 
aitoja turkiksia käytetään yhä enemmän pie-
ninä paloina vaa� eiden ja asusteiden somis-
teina. Tyypillisiä ovat turkissomisteet takkien 
hupuissa ja hihoissa. Myös kengistä saa� aa 
löytyä turkiksia. Vaikka palat olisivat pieniä, 
ovat ne suurelta osalta vastuussa siitä, e� ä tur-
kisbisnes yhä kanna� aa. 

Jätä ostama� a tuo� eet, joissa on aitoja tur-
kissomisteita. Aito turkis saatetaan muokata 
hyvin epäaidon näköiseksi, joten varmista 
aina myös tekoturkkien materiaali.

Kun huomaat kaupassa turkissomistei-

sia vaa� eita, kerro 
kauppiaalle kohte-
liaasti, että toivot 
kaupan lopettavan 
aitojen turkisten 
myynnin ja sitou-
tuvan jatkossa tur-
ki� omuuteen. Lista 
yrityksista, jotka ovat jo sitoutuneet olemaan 
myymä� ä aitoja turkiksia, löytyy osoi� eesta 
www.turki� omatliikkeet.� .

Animalia ajaa turkistarhauksen lakkaut-
tamista Suomessa viimeistään vuoteen 2025 
mennessä. Lue lisää turkistarhauksesta ja sen 
ongelmista osoi� eesta 
www.animalia.� /turkistarhatonsuomi.

Kärsimys ei pue ketään

Turkittomuuteen 
sitoutuneen vaate-
liikkeen tunnistat 
tästä merkistä!
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Väite: Turkistarhaus työllistää kymmeniä 
tuhansia suomalaisia.
Tuomio: Tarua! Turkisalan oman selvi-
tyksen mukaan turkisala työllistää vain rei-
lut 4000 suomalaista. Heistäkin suuri osa 
työllistyy ns. välillisesti, eli lukuun lasketaan 
mukaan esimerkiksi turkistarhoille rehua 
tuovat kuorma-autokuskit, turkishuutokau-
pan kausityöntekijät ja turkislobbareiden 
toimistosihteerit.  

Väite: Suomessa turkiseläimet voivat tosi 
hyvin.
Tuomio: Tarua! Yli puolella suomalaisista 
tarkastetuista turkistarhoista esiintyy eläin-
suojelulain rikkomuksia – siitä huolima� a, 
e� ä turkiseläimiä koskeva lainsäädäntömme 
on lepsumpaa kuin esimerkiksi Ruotsissa. 
Turkistarhausta ei voi toteu� aa tavalla, joka 
takaa eläinten hyvinvoinnin, sillä villit eläi-
met eivät sopeudu pieniin häkkeihin. Silmä- 
ja jalkavammat ovat tarhoilla yleisiä, ja tur-
kistarhojen salakuvissa nähdään jatkuvasti 
tarhoissa pitkään viruneita kuolleita eläimiä.

Väite: Suomalaisten enemmistö kannat-
taa nykyisenlaisen turkistarhauksen jatka-
mista.
Tuomio: Tarua! Maaseudun Tulevaisuus 
– lehti, joka ei varmasti ole eläinsuojelu-
liikkeen asialla – tutki asiaa syksyllä 2012. 
Gallupin tulos oli selvä: vain joka neljäs 
kanna� aa nykymuotoista turkistarhausta. 
Kolme neljäsosaa haluaa, e� ä eläimillä olisi 
selvästi paremmat olot tai tarhaus lopetet-
taisiin kokonaan. 

Väite: Jos Suomi lakkau� aa turkistarhauk-
sen, tarhaus siirtyy muualle.
Tuomio: Ei tietoa. Asiaa ei ole tutki� u. 
On siis mahdollista, e� ä lyhyellä tähtäi-
mellä turkistarhaus voisi lisääntyä jossain 
muualla. Pidemmällä aikavälillä vaikut-
tavampaa on, e� ä Suomi lähe� ää selvän 
viestin: me emme hyväksy turkistarhausta, 
vaikka se tuokin rahaa. Eläinten hyvä koh-
telu on rahaa tärkeämpää.

Totta vai tarua turkistarhauksesta?

Mistä sopiva kenkä eläimiä ja ympäristöä kun-
nioi� avalle kulu� ajalle? Monet eläinten ystä-
vät valitsevat kengät, joissa nahka on korva� u 
tekonahalla, öljykankaalla, hampulla tai jollain 
muulla kestävällä materiaalilla. Suomessa on 
useita ekokauppoja, joiden valikoimiin kuu-
luu vegaanikenkiä. Myös tavallisista kaupoista 
voi löytyä edullisia tekonahka- ja kangasken-
kiä, joskin näistä voi tiukkojen vegaanien kiu-

saksi löytyä pieniä osia nahkaa ja ei-vegaanista 
liimaa. 

Entä si� en nahkakenkä? Nahan parkitsemi-
nen on saastu� ava prosessi ja sen tuotanto tu-
kee osaltaan lihantuotantoa. Toisaalta nahka-
kengät voivat kestää keinoversioita pidempään. 
Jos päädyt ostamaan nahkakengät, pidä niistä 
hyvää huolta! Älä myöskään unohda, e� ä eko-
logisimmat kengät löytyvät kirpputoreilta.

kistarhojen salakuvissa nähdään jatkuvasti 

Mistä sopiva kenkä eläimiä ja ympäristöä kun-

tarhoissa pitkään viruneita kuolleita eläimiä.

saksi löytyä pieniä osia nahkaa ja ei-vegaanista 
liimaa. 

tarhoissa pitkään viruneita kuolleita eläimiä.

saksi löytyä pieniä osia nahkaa ja ei-vegaanista 

telu on rahaa tärkeämpää.telu on rahaa tärkeämpää.telu on rahaa tärkeämpää.
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Mitä eläimet merkitsevät sinulle?
Eläimet ja luonto ovat intohimoni ja inspiraa-
tioni. Luonto on ollut vahva osa elämääni jo 
lapsesta lähtien ja yritän pitää suhteen siihen 
edelleen vahvana liikkumalla mahdollisim-
man paljon ulkona ja ennen kaikkea pitämällä 
aistini avoinna. Olen jatkuvasti utelias oppi-
maan uu� a. Tiedonjanoni ja “taiteellinen” 
työskentelyni kulkevat käsi kädessä. Jos näen 
vaikka lepakon yötaivaalla, se voi jo seuraa-
vana päivänä olla sarjakuvahahmo tai maa-
laus.

Mikä kiroilu� aa eniten ihmisen 
toiminnassa?
AHNEUS!

Pärjääkö rehuilla?
Pärjää mainiosti! Kokkaustaitoni ovat aika 
surkeat. Kokatessa kun ei saisi sählätä ihan 
niin vauhdilla, kuin piirtäessä. Ehkä kehityn 
vielä siinäkin taiteenlajissa...

Millan maailmanpelastusvinkki
Pysähdy hetkeksi. Aja� ele omilla aivoillasi 
ja uskalla kyseenalaistaa. Mieti vaihtoehtoja 
tehdessäsi ostoksia. Kierrätä. Kannusta muita 
samaan.

Terveiset eläimille ja niiden ystäville
Peace and love! ;)

milla paloniemi on sarjakuvataiteilija, joka on tullut tun-
netuksi etenkin kiroileva siili -sarjakuvastaan. muita hänen 
tuotoksiaan ovat kettu ja minä sekä lemmikkiaiheinen  sekä lemmikkiaiheinen tassu-
tellen. en vain osaa –sarjakuvablogissaan milla  –sarjakuvablogissaan milla 
käsittelee usein ekologisia aiheita, käsittelee usein ekologisia aiheita, 
eläimiä ja kasvissyöntiään.

Kynä, paperi ja eläimet
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Monia lemmikkieläinlajeja jalostetaan ulko-
muodon tai käy� ötarkoituksen perusteella. 
Erityisesti koirat ovat saaneet osansa voi-
makkaasta ulkomuotojalostuksesta: niille 
on jaloste� u äärimmäisiä piirteitä, jotka 
aiheu� avat eläimille hyvinvointiongelmia. 

Eläinjalostuksessa olisi aina ensisijai-
sesti huomioitava eläimen terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpito. Tyypillisiä jalostuk-
sen tuomia ongelmia ovat esimerkiksi pään 
muodon aiheu� amat hengitysvaikeudet, 
ihotulehduksille altistava poimuille kerään-
tyvä iho, silmävaivoille altistavat kiertyvät 
silmäluomet, ihosairaudet sekä nivel- ja 
luusto-ongelmat. Miltä luulet, e� ä esimer-
kiksi englanninbulldogista tuntuu hengit-
tää, kun sen henkitorvi on vain noin kol-
masosan paksuinen normaaliin henkitor-
veen verra� una?

Kun valitset koiraa, valitse sellainen, 
joka on mahdollisimman terve ja joka ky-
kenee liikkumaan ja elämään kuten koiran 
kuuluukin. Harkitse kodin tarjoamista löy-
töeläimelle tai muusta syystä kodi� omaksi 
jääneelle lemmikille, sillä ne tarvitsevat aina 
kipeästi uusia, huolehtivia omistajia!

Ulkonäköä terveyden 
kustannuksella
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1 Syö enemmän kasvisruokaa 
tai vaihda kokonaan vegeksi!

2 Shoppaa harkiten: Älä osta aitoja turkiksia 
tai turkissomisteita sisältäviä tuotteita. 

Suosi eläinkokeettomia kosmetiikkatuotteita!

3 Liity Animalian jäseneksi ja tilaa Animali-
asta esitteitä ja muuta materiaalia kave-

reillesi jaettavaksi. Yhdessä voimme vaikuttaa!

4 Pidä ääntä eläinten puolesta: 
esitelmät, ainekirjoitukset, 

tutkielmat ja aamunavaukset ovat 
loistavia tapoja tuoda eläinten asiaa esille!

5 Anna yrityksille palautetta: Pyydä niitä luopumaan 
aidoista turkiksista, lisäämään valikoimiinsa eläinkokee-

tonta kosmetiikkaa tai kasvissyöjille sopivia vaihtoehtoja!

6 Allekirjoita eläinten puolesta 
käynnistettyjä vetoomuksia ja 

suosittele ja jaa netissä eläinsuojelu-
aiheisia juttuvinkkejä!

7 Lähde mukaan Animalian 
alueosastotoimintaan ja liity 

seuraamaan Facebook-sivujamme!

Joukossa on voimaa: Animalian nuorisojäsenenä saat neljä kertaa 
vuodessa Animalia-lehden ja jäsenkirjeen. Lisäksi saat jäsenkortin, jolla saa 
etuja eläinystävällisistä liikkeistä. Lue lisää: www.animalia.fi 

Eläinsuojeluliitto Animalian jäsen 2013

Nimi

Kortin kääntöpuolella lista jäsenetuyrityksistä 
Katso päivitetty lista www.animalia.fi!

 
Eläinystävän 

polku
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Jos kunnassasi ei vielä ole 
kasvisruokapäivää, 
mitä voit tehdä?

Kasvisruokapäivän ottamisesta 
käyttöön päättää kunnanval-
tuusto. Ole siis yhteydessä toden-
näköisesti myötämielisesti asiaan 
suhtautuvaan kunnanvaltuutet-
tuun ja ehdota, e� ä hän alkaisi 
edistää asiaa kunnassasi. Jos itsel-
läsi rii� ää aktiivisuu� a, tarjoudu 
auttamaan tiedon keräämisessä 
ja jakamisessa aiheesta muillekin 
kunnanvaltuutetuille sekä kun-
nan asukkaille. Pyydä valtuute� ua 
käymään elainpolitiikka.�  –sivus-
tolla ja tutustumaan sieltä löyty-
viin materiaaleihin aiheesta. Yh-
teistyössä on voimaa, joten mitä 
useampi valtuute� u ajaa asiaa, sitä 
varmemmin se saadaan läpi!

el
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Osa kaupungeista ja kunnista on o� anut käyt-
töön viikoi� aisen kasvisruokapäivän. Lähes 
kaikkialla ajatus liha� omasta päivästä on he-
rä� änyt ensin vastustusta, mu� a pienen to-
tu� eluajan jälkeen keskustelu on laantunut ja 
kasvisruoka on ote� u normaaliksi osaksi kou-
luruokaa. Kasvisruoka edistää kiista� a sekä 
tervey� ämme e� ä 
vähentää ympäris-
tökuormitusta ja 
eläinten kärsi-
myksiä, joten 
asian edistä-
minen todella-
kin kanna� aa!

tervey� ämme e� ä 
vähentää ympäris-
tökuormitusta ja 

tervey� ämme e� ä 
vähentää ympäris-
tökuormitusta ja 

elainpolitiikka.fi 

kasvisruokaa
kouluihin!kouluihin!kouluihin!

15animaliaM



Liity eläinten ystävien joukkoon! 
Mitä enemmän Animaliassa on jäseniä, sitä enemmän 

järjestöllämme on sananvaltaa. Liity siis sinäkin Animalian 
jäseneksi. Ollaan yhdessä eläinten puolella!

Vuosimaksut:
Nuorisojäsenyys 20 € (alle 18-vuotiaille)

Tukijäsenyys 32 €
Vähävaraisen jäsenyys 25 €

Jäsenetuina saat huisin hienon Animalia-lehden 
neljä kertaa vuodessa sekä jäsenkortin, jolla saat alennuksia 
eläinystävällisistä liikkeistä. Kaikki jäsenet saavat myös neljä 

sähköistä kirjettä vuodessa. 

Liity jäseneksi osoitteessa: 
animalia.fi /tue-työtämme 

tai ota yhteyttä toimistoomme: 
p. 09-720 65 90 tai animalia@animalia.fi .

Tule vapaaehtoiseksi! 
Tarvitsemme jatkuvasti vapaaehtoisia osallistumaan 
tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, tiedon 

jakamiseen ja tuottamiseen sekä erilaisiin rutiinitehtäviin. 
Pienikin panostus eläinten puolesta on tärkeä!

Tutustu tarkemmin kotisivuillamme 
animalia.fi /vapaaehtoiset tai kysy lisää 
sähköpostitse: nuoriso@animalia.fi .

Pienikin panostus eläinten puolesta on tärkeä!

Tutustu tarkemmin kotisivuillamme 
animalia.fi /vapaaehtoiset tai kysy lisää 
sähköpostitse: nuoriso@animalia.fi .


