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Vuoden 2019 aikana EHK:n sidosryhmätoiminnan painopisteet ovat 1) Nuoret ja 

opiskelijat, 2) Villieläinseminaarin yhteistyötahot, 3) Eläinten lopetukseen ja 

teurastukseen liittyvä contact point -toiminta, 4) Mediayhteydet (kirjolohisivuston 

puitteissa), ja 5) Yhteydet poliitikkoihin, kun hallitus ja ministerit ovat vaihtuneet kevään 

vaalien jälkeen. 

1) Nuoret ja opiskelijat  

Keväällä 2019 järjestetään EHK-opiskelijapaneeli. Paneeliin kutsutaan 

keskustelemaan eläinten hyvinvoinnista ja EHK:n toiminnasta kiinnostuneita nuoria. 

Heitä värvätään mukaan luentovierailuilla sekä omien kontaktien kautta.  Paneelin 

aluksi pyydetään osallistujia täyttämään sovellettu versio EHK brändikyselystä,  ja 

itse paneelissa esitellään lyhyt yhteenveto tuloksista. Osallistujilta pyydetään 

keskustelua varten kysymyksiä ja toiveita eläinten hyvinvointitieteestä ja EHK:n 

toiminnasta.  Paneeli voidaan mahdollisuuksien mukaan uusia säännöllisin väliajoin. 

 

Kevään aikana tavataan MTK:n maaseutunuoria (Meri Remes) ja MTK:n 

koulutusvastaavaa (Susanna Aro). Keskustellaan siitä, mitä annettavaa EHK:lla olisi 

heille ja päinvastoin, ja millaista käytännön yhteistyötä tulevaisuudessa voitaisiin 

tehdä. 

 

Maaseutunuorten kautta kartoitetaan myös tilavierailukohteita ja pyritään vuoden 

aikana käymään yhdellä tai kahdella tilalla vierailemassa. Kotieläintuottajia voidaan 

myös mennä tapaamaan esim. MTK:n järjestämiin tapahtumiin. 

 

2)  Villieläintoimijat 

Syksyllä 2019 keskitytään NordCAW- ja EHK 10v-juhlaseminaarien aiheisiin, villien 

eläinten hyvinvointiin. Sidosryhmiä lähestytään ennen seminaaria mm. kutsumalla 

heitä seminaarin puhujiksi, kommenttipuheenvuoroin pitäjiksi, panelisteiksi ja 

seminaariyleisöksi. Erityisesti ollaan yhteyksissä Luken luonnonvaraisten eläinten 

tutkijoihin, Riistakeskukseen, Metsästäjäliittoon, erä- ja metsästyslehtiin, WWF:ään, 

Luonto-liittoon, Suomen luonto -lehteen, Maaseudun Tulevaisuuteen, MTK:hon, 

Rewilding Finland -järjestöön, Lumimuutos Osuuskuntaan sekä muihin soveltuviin 

järjestöihin ja toimijoihin.   

 

3) Eläinten lopetuksen ja teurastuksen contact point -toiminta 

Eläinten teurastuksen ja lopetuksen contact point -toiminnassa tehdään vuosittain 

yksi käynti teurastamoon tai eläimiä lopettavaan yritykseen. Toimijakäynnillä 

keskustellaan eläinten hyvinvoinnista lopetuksen, tainnutuksen ja teurastuksen 

yhteydessä, jaetaan tutkimuksiin perustuvaa tietoa, kerrotaan EHK:n hyvän 



toimintatavan oppaista ja Euroopan Elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n 

materiaaleista, sekä kuunnellaan toimijoiden tarpeita ja kehittämisideoita eläinten 

hyvinvoinnin edistämiseksi niiden elämän lopussa. 

Contact Point -toimintaan sisältyy kerran vuodessa EFSA:n järjestämä 

eurooppalaisten contact point -toimijoiden kokous. Kokouksia ennen ollaan 

yhteydessä suomalaisten teurastamojen tarkastuseläinlääkäreihin ja muihin 

substanssiviranomaisiin saaden heiltä kokouksissa tarvittavaa tietoa. Kokousten 

jälkeen tiedotetaan tarkastuseläinlääkäreitä sekä Ruokaviraston ja maa- ja 

metsätalousministeriön substanssivirkamiehiä kokouksessa käsitellyistä asioista. 

Kokousaiheista voidaan myös julkaista kirjoitus EHK-blogissa.  

4) Mediayhteydet 

Alkuvuodesta kontaktoidaan mediaa joulukuussa 2018 julkaistun Kirjolohisivuston 

puitteissa (eläintieto.fi/kirjolohi). Esitellään EHK:n toiminta ja kirjolohisivut lyhyesti ja 

tarjoudutaan auttamaan, antamaan lisätietoa ja etsimään haastateltavia toimittajia 

kiinnostaviin aiheisiin. Huomioidaan erityisesti maakuntalehdet, Maaseudun 

Tulevaisuus sekä ennestään tunnetut, eläinaiheista kiinnostuneet toimittajat. 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan toimittajatapaaminen/tapaamisia, joissa 

voidaan keskustella EHK:n toiminnasta ja toimittajia kiinnostavista aiheista 

tarkemmin. 

 

5) Yhteydet poliitikkoihin 

Loppuvuoden aikana ollaan yhteydessä poliitikkoihin, kun uusi hallitus 

ministereineen on valittu. Pyritään tapaamaan maa- ja metsätalousministeri ja 

esittelemään hänelle EHK:n toimintaa ja ajankohtaisia aiheita eläinten 

hyvinvoinnissa. Eduskunnan eläinsuojeluryhmää tiedotetaan eläinten hyvinvointiin 

liittyvistä aiheista. Tarjotaan kansanedustajien ja tutkijoiden seura TUTKAS:lle 

puheenvuoroa eläinten hyvinvointitutkimuksesta. 

Aikataulu 

Tammi Toimittajat, media (kirjolohisivusto) 
Helmi EHK-opiskelijapaneeli 
Maalis Maaseutunuoret 
Huhti Tilavierailu 
Touko MTK koulutusvastaava 
Kesä Contact point -kokous 
Heinä  
Elo Tilavierailu 
Syys Villieläintoimijat 
Loka NordCAW ja EHK 10v -seminaarit 
Marras TUTKAS? 
Joulu maa- ja metsätalousministeri? 

 


