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Kalojen kyvyt yllättävät

K alojen maailma on monella tavalla erilainen 
kuin ihmisten. Ensinnäkin kalat asuvat ve-
dessä. Toiseksi niiden aistit ja elinympäristö 
eroavat meidän ihmisten maailmasta 
niin paljon, että joskus meidän on vaikea 

ymmärtää kaloja. Silti kalat ovat tuntevia otuksia siinä 
missä muutkin eläimet. 

Suomen luonnossa veden alla on yleensä hämärää, 
syvemmällä jopa pimeää. Talvella, kun jää ja lumi 
peittävät järviä ja merta, kalojen maailma pimenee 
entisestäänkin. Silti kalat tietävät paljon siitä, mitä ni-
iden ympärillä tapahtuu. Veden liikkeiden perusteella 
ne huomaavat, milloin muita kaloja liikkuu lähellä. Ve-
dessä kulkee myös hajuja ja ääniä - ja kalat haistavat 
ja kuulevat ne hyvin.

Kala kuulee, ääntelee ja tuntee

Vaikka kalat näyttävät siltä kuin niillä ei 
olisi korvia, ne kuulevat melko samalla 
tavalla kuin me. Kaloilla on nimittäin 
päässään samantapaiset kuuloluut 
kuin meilläkin. 

Useimmat kalat kuulevat vain mata-
lia ääniä. Esimerkiksi turska kuulee 
parhaiten sellaiset äänet, jotka ovat 
matalia kuin bassokitara. Poikkeuk-
siakin on. Muun muassa monnit kuulevat 
myös kimeitä ääniä.
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Vedessä on paljon kuunneltavaa. Järvi tai meri näyt-
tää päältä katsoen hiljaiselta, mutta veden alla äänet 
kulkevat tehokkaasti. Vedessä äänet kantautuvat 
kauemmas kuin ilmassa. Aaltojen kohina, moottori-
veneen mölinä tai sukeltavan linnun loiskahdus kuu-
luvat kalojen korviin usein silloinkin, kun me veden 
yläpuolella emme niitä kuule.  

Kalat päästävät 
myös ääniä. Esi-
merkiksi jotkin 
kalat ”laulavat” 
samasta syystä 
kuin linnut. 
Ne houkuttel-
evat naaraita 
luokseen. Ka-
lan laulu vain 
kuulostaa aika 
erilaiselta kuin 
linnunlaulu. Kun 

turskat kutevat, ne laulavat ja niiden laulu kuulostaa 
ihan kaukana pörisevältä mopolta. 

Vaikka äänet kantautuvat vedessä kauas, 
näkyvyys on huono. Sameimmissa ve-
sissä kalakaan ei näe kuin alle metrin 
päähän. Kaloilla on silti hyvä näkö. 
Erityisen eteviä ne ovat huomaamaan 
pienenkin valonkajastuksen tilanteessa, 
jossa meidän mielestämme olisi jo pilk-
kopimeää. 
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Vedessä kulkeutuu myös hajuja, ja kaloilla on tarkka 
hajuaisti. Hajun perusteella ne löytävät itselleen ruo-
kaa ja huomaavat lähellä vaanivan petokalan. Lisäksi 
kaloilla on eräs aisti, jota meillä ihmisillä ei ole. Se on 
niin kutsuttu kylkiviiva-aisti. Sen avulla kala tuntee pie- 
netkin veden liikkeet ja huomaa, jos jokin toinen kala 
tai muu eläin liikkuu sen lähellä.
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5 syytä olla kala: 
1.  hyvä kuulo ja mahdollisuus kuulla vedenalaisen maailman 
 kaukaa kantautuvia ääniä
2.  mopolta kuulostava lauluääni (ainakin jos on turska) 
3.  hyvä näkö ja kyky nauttia pienestäkin valonsäteestä (auttaa   
 talven pimeydessä)
4.  tarkka hajuaisti 
5.  kylkiviiva-aisti, jolla voi havainnoida lähestyvän ihmisen   
 näkemättä häntä. 

kylkiviiva

sierain

silmä
kidukset

rintaevä
vatsaevä

peräevä

pyrstöevä

selkäevä

Kalan anatomia
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Kalanpoikasten koulu

Tutkijat ovat vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana 
alkaneet kunnolla selvittää, kuinka hyvin kalat oppivat 
ja muistavat asioita. Tulos on ollut tutkijoillekin yllä-
tys! Kalat ovat paljon taitavampia kuin aikaisemmin on 
luultu.

Tietysti akvaarioharrastajat ovat jo varhain huoman-
neet, kuinka lemmikkikalat oppivat lukemaan merkkejä 

lähestyvästä ruokahetkestä.  Kun ruoka-
purkki ilmestyy näkyviin tai akvaa-

rion lamppua siirretään ruokintaa 
varten, kalat säntäävät pinnan 
tuntumaan odottamaan. 

Jo muutaman millin mittaiset, 
lähes läpinäkyvät pienet kalan-
poikaset uivat pinnalle kärk-
kymään ateriaa. 

Kalat oppivat paljon muutakin. 
Ne muun muassa tottuvat ihmisiin. 

Luonnossa kalat varovat petokaloja ja 
muita isoja otuksia. Akvaariossa kalat kuiten-

kin oppivat, että lasin takana pällistelevä ihminen on 
vaaraton. 

Jos samankokoinen hylkeen naama ilmestyisi luonnossa 
yhtä lähelle, kala pakenisi viivana. 

Vaikka ihmisnaamaan totutaan, äkilliset liikkeet voivat 
kuitenkin säikyttää kalan. Äkillinen liike tarkoittaa 



usein pedon hyökkäystä ja sitä pitää nopeasti paeta. 
Siksi akvaarion lähellä kannattaa liikkua rauhallisesti. 
Pelästynyt kala voi paetessaan törmäillä akvaarion 
seiniin, kiviin ja pohjahiekkaan ja satuttaa itsensä. 

Sananlaskun mukaan viisas oppii virheistään ja vielä 
viisaampi oppii muiden virheistä. Kalapoikanenkin oppii 
tarkkailemalla muita kaloja. Muun muassa petokaloja 
opitaan varomaan niin, että huomataan toisten kalojen 
pakenevan, kun vedessä on pedon hajua. 

Oppimisesta ja muistamisesta on kaloille hyötyä myös 
ruoan etsimisessä. Aiemmin luultiin, että kalat luon-
taisesti tietävät, mikä on niille sopivaa syötävää ja 
mistä sitä löytyy. Nykyään tiedetään, että kalan pitää 
oppia itse monia ruoan löytämiseen tarvittavista tie-
doista ja taidoista. Kalat oppivat sekä kokeilemalla että 
katsomalla muiden samanlajisten kalojen esimerkkiä.

Tutkijoille on vasta hiljattain selvinnyt, että kalalla 
on luonne. Saman lajin samanikäiset ja 
samannäköiset kalat voivat käyttäy-
tyä hyvinkin eri tavoilla. Kun yksi 
ahven ui rohkeasti tutkimaan uu-
sia tilanteita, toinen pujahtaa 
pakoon huomatessaan pienen-
kin liikkeen. Ne ovat aivan 
kuin koirat ja kissatkin, mutta 
karvojen sijasta niitä koristavat 
suomut.
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Auts, kalaankin sattuu

Moni onkija on varmaan miettinyt, tunteekohan kala 
kipua. Sätkiikö kala koukussa siksi, että siihen sattuu 
vai toimiiko se kuin kone tuntematta mitään? 

Totuus on, että kalat tuntevat 
kipua kuten muutkin eläimet – ja 
ihmiset. Voi vain kuvitella, miltä 
kielen läpi mennyt koukku tuntuu! 

Jo kalojen käyttäytymisestä 
huomaa, että kipu vaikuttaa 
niihin. Ne yrittävät välttää kipua. 
Eräässä tutkimuksessa kirjolohien 
huuliin ruiskutettiin etikkahap-
poa, joka kirvelee huulilla. Kalat 
yrittivät ensin hieroa huuliaan 
pohjaa vasten. Kun se ei autta-

nut, ne jäivät makaamaan pohjalle itseään huojuttaen. 
Samalla tavalla tekevät jotkin muutkin eläimet silloin, 
kun niillä on paha olo, jolle ne eivät mahda mitään. 

Mutta kun kaloille annettiin kipulääkettä, ne lakkasivat 
huojumasta ja uivat takaisin tavallisiin puuhiinsa. Kalat 
siis tosiaan tuntevat kivun. Harmi, ettei kaikille ongit-
taville kaloille voi antaa kipulääkettä!

Tieto siitä, että kalaankin sattuu, on tärkeä kalasta-
jille ja akvaarion omistajille. Kun saaliskaloja käsit-
telee oikein ja akvaariokaloja hoitaa hyvin, säästetään 
eläintä turhalta tuskalta. Hyvä kalastaja tai akvaarion 
omistaja huolehtii aina siitä, että kalat joutuvat kär-
simään mahdollisimman vähän.
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TestaaTestaa  

                  mitä luonnonkalaa muistutat eniten mitä luonnonkalaa muistutat eniten 

1. Ulkonäöltäni olen
A.  aika lyhyt ja pyöreähkö
B.  pitkä ja solakka 
C.  pieni ja hoikka
D.  komea ja ylvään näköinen. 

2. Luonteeltani olen 
A.  herkkä, mutta osaan olla  
 myös piikikäs
B.  erakkomainen, tykkään  
 viettää paljon aikaa yksin
C.  seurallinen ja vilkas
D.  tarkka reviiristäni. 

3. Syön 
A.  monipuolisesti enkä nirsoile
B.  paljon, olen lihan   
 suursyömäri
C.  paljon napostelupaloja 
D.  paljon kalaruokaa.

Valitse seuraavista kohdista eniten sinua kuvaava vaih-
toehto. Laske lopuksi mitä kirjainta sait eniten. 

4. Kasvan ystäviini nähden 
A.  hyvin hitaasti
B.  nopeasti 
C.  vähän, olen pieni ja  
 sellaiseksi jään
D.  paljon, kasvan isommaksi   
 kuin kukaan muu. 

5. Urheilussa pidän 
A.  joukkuelajeista 
B.  tuskin mistään, tykkään  
 ottaa rennosti
C.  siitä, että pysyn hyvässä   
 kunnossa 
D.  siitä, että minusta tulee   
 lihaksikas. 

6. Unelmamökkini olisi 
A. ihan missä vaan Suomessa 
B. järvenrannalla
C. meren rannalla 
D. Lapissa.

Eniten A-vastauksia
Olet ahven eli perca fluviatilis, Suomen tunnetuimman ja yleisimmän 
kalalajin edustaja.  
Eniten B-vastauksia
Hauki on kala ja niin olet sinäkin. Latinankieliseltä nimeltä olet Esox lucius. 
Eniten C-vastauksia 
Clupea harengus membras eli silakka on kalalaji, jota sinä edustat. 
Eniten D-vastauksia 
Lohi on kuninkaallinen kala. Latinaksi sinua kutsutaan Salmo salariksi.
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 Perustetaan akvaario 

I han kuin ihmisille, myös kaloille on tärkeää, 
minkälaisessa kodissa ne asuvat. Akvaarion kool-
la, veden laadulla ja yhdessä pidettävien kala-
lajien valinnalla on suuri vaikutus siihen, miten 

kalat viihtyvät. Kalat eivät itse pysty vaikuttamaan 
oloihinsa eivätkä kertomaan, jos asiat ovat huonosti. 
Akvaarion omistajan tiedot ja teot ratkaisevat, mil-
laista kalojen elämästä tulee. 

Tieto on valttia

Ennen akvaarion hankkimista kannattaa hankkia paljon 
tietoa. Sitä saa parhaiten akvaariokirjoista ja akvaario-
liikkeistä. Liikkeiden välillä on eroja. Toisissa ollaan 
erittäin hyviä ja asiantuntevia. Toisissa taas saattaa 
olla sellaisiakin myyjiä, jotka eivät tiedä kovin paljon 
akvaarioista. 

Netistä löytyviin tietoihin kannattaa suhtautua 
varovaisesti. Netissä on oikeaakin tietoa, mutta myös 
paljon virheellistä tietoa ja huonoja neuvoja. Kaik-
kiin netin keskustelupalstoilla annettuihin akvaarion-
hoitovinkkeihin ei kannata luottaa.

Akvaariota suunniteltaessa hyvä lähtökohta on hankkia 
mahdollisimman iso akvaario. Kalojen lukumäärä taas 
on hyvä pitää melko pienenä. Tällä tavalla akvaario on 
helpompi pitää puhtaana. Kalat eivät myöskään tykkää 
asua tungoksessa. 
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1.  Mahdollisimman iso ja iskun-  
 kestävä akvaario
2.  Puhdasta, huoneenlämpöistä   
 vettä
3.  Rauhallinen ja varjoisa paikka
4.  Tukeva alusta
5.  Ohut kerros soraa (ei terävä-  
 reunaista eikä valkoista)
6.  Taustakuva tai tumma tausta-  
 paperi
7.  Piilopaikkoja: kiviä, karahkoja   
 ja kantoja
8.  Kasveja
9.  Kaloja

10.  Suodatin
11.  Lamppu
12.  Lämpömittari
13.  Magneettipuhdistin
14.  Haavi
15.  Vesiletku puhdistamista varten
16.  Pohjanpuhdistin
17.  Imupumppu
18.  Kalanruokia, valittuna kala-  
 lajien mukaan
19.  Vedenparannusainetta lisät-  
 täväksi uuteen veteen veden  
 vaihdon yhteydessä

13

Akvaarioharrastajan  

tulisi hankkia kaloja 

varten kaikenlaisia 

vempaimia sekä järjestää 

kaloille mukava paikka 

elää. Tässä lista siitä, 

mitä ainakin pitäisi  

ottaa huomioon.



Kalojen valitseminen

Kaikkia kalalajeja ei voi laittaa samaan akvaarioon. 
Jotkin kalat eivät tule toimeen tiettyjen toisten lajien 
kanssa.  

Esimerkiksi tiikeribarbit ja serpatetrat eivät sovi sel-
laiseen akvaarioon, jossa on kaloja, joilla on suuret 
evät. Suurieväisiä kaloja ovat mm. lehtikalat, rihmaka-
lat ja taistelukalat. Tiikeribarbit ja serpatetrat nimit-
täin yrittävät näykkiä ja syödä tällaisten kalojen eviä. 
Evistä näykityn kalan elämä on koko ajan stressaavaa, 
vähän kuin koulukiusatulla.  

On myös sellaisia kalalajeja, joiden koiraat eivät siedä 
toisia saman lajin koiraita, vaan ajavat niitä takaa. 
Näin heikommat koiraat joutuvat elämään elämänsä 
kasvien seassa piileskellen. Esimerkiksi taistelukala-
koiraita voi laittaa vain yhden akvaarioon. Naaraita voi 
sen sijaan olla useampikin.

Samaan akvaarioon tulisi myös ottaa vain sellaisia kala-
lajeja, joilla on samanlaiset vaatimukset veden laadun 
suhteen. Kolme kaloille tärkeintä veden ominaisuutta 
ovat lämpötila, happamuus ja kovuus. Happamuudesta 
käytetään myös nimitystä pH. Hyvissä akvaariokirjoissa 
kerrotaan jokaisen kalalajin kohdalla, mikä on lajille 
paras lämpötila, pH ja kovuus. 

Lämpötila on tärkeä, koska kalat ovat vaihtolämpöisiä. 
Niiden oma ruumiinlämpö on sama kuin ympärillä  
olevan veden lämpö. Jokaisella kalalajilla on oma ihan-
nelämpötilansa. Jos veden lämpö poikkeaa siitä kovin 
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G.

B.

E.
H.

C.

F.
I.

A.kardinaalikala B.kiilakylki C. kultakala D. lehtikala E. miekkapyrstö 
F. miljoonakala G. täpläpartamonni H. neontetra I. taistelukala 

            Tunnetko
            Tunnetkosuosituimmat akvaariokalat?

suosituimmat akvaariokalat?
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monta astetta, kala voi sairastua ja kuolla. Lämpötilan 
seuraamista varten akvaarioon tarvitaan lämpömittari. 
Akvaarioliikkeistä saa akvaariolämmittimiä, joilla vettä 

voi lämmittää. Yleensä asunnoissa on kuitenkin 
tarpeeksi lämmin eikä lämmitintä tarvita. 

Oman kraanaveden happamuus eli pH 
kannattaa tarkistaa soittamalla vesilai-
tokseen. Myöhemminkin happamuutta 
kannattaa tarkkailla mittaamalla sitä 

akvaarioliikkeistä saatavilla mittareilla. 

Ennen hankittavien kalalajien lopullista 
valintaa kannattaa ensin laittaa akvaario valmiiksi, 
niin että siellä on pohjahiekat, kasvit, vedet ja veden-
parannusaine. Sitten akvaarion annetaan seistä noin 
viikon ajan, mitataan pH ja katsotaan, mitä kalalajeja 
sen puolesta on mahdollista hankkia. 

Joillain kaloilla on myös omia erityistarpeita 
ympäristön suhteen. Muun muassa imumonnit tarvitse-
vat piilokseen esimerkiksi puujuurakon, jonka uumeniin 
ne pääsevät kätkeytymään. Osa imumonnilajeista 
tarvitsee puun, jota voivat jyrsiä, pitääkseen ruoansu-
latuksensa kunnossa.

Kasvitiheiköt ovat tärkeitä monille kalalajeille, jotta 
ne tuntevat olonsa turvalliseksi. Jos akvaariossa ei ole 
tarjolla mitään suojapaikkaa, jotkin kalat ovat koko 
ajan pelokkaita. 
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Puhdistus ja hoito

Koska kalat elävät vedessä koko ajan, veden on oltava 
tarpeeksi puhdasta. Tärkeä osa akvaarion hoitoa onkin 
se, että osa vedestä vaihdetaan puhtaaseen tarpeeksi 
usein, vähintään kerran kuussa. Vesi nimittäin likaan-
tuu ruoantähteistä ja kalojen ulosteista. 

Jos akvaarion vesi on likaista, kalojen elämä on vähän 
samanlaista kuin jos me joutuisimme elämään jatku-
vasti huoneessa, jossa haisee pahalta. Likainen vesi voi 
myös saada kalat sairastumaan.

Kun vettä vaihdetaan, kätevin väline veden poistami-
seen on akvaarioliikkeistä saatava letku, johon on 
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liitetty pohjaliejun imuroimiseen sopiva osa. Uuden 
veden tulisi olla huoneenlämpöistä ennen kuin se lai-
tetaan akvaarioon.  

Akvaarioliikkeistä saa vedenparannusaineita, jotka 
tekevät vedestä kaloille terveellisempää. Sitten vesi 
lisätään akvaarioon vähän kerrallaan, varoen pelästyt-
tämästä kaloja, esimerkiksi letkun kautta valuttamalla.

Jos kala sairastuu, se on yleensä helppo huomata sen 
käyttäytymisestä. Kala saattaa nököttää pitkiä aikoja 
paikallaan, vaikka se olisi aikaisemmin ollut vilkas. 
Usein sairaassa kalassa myös näkyy pilkkuja tai muuta 
ylimääräistä. 

Akvaarioliikkeistä on saatavilla lääkkeitä moniin ka-
lojen sairauksiin. Usein syynä sairastumiseen ovat 
huonot olot ja siksi kannattaa ensin katsoa, että kaikki 
on kunnossa akvaariossa. Jotkin sairaudet paranevat jo 
sillä, että osa akvaarion vedestä vaihdetaan.
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Eniten a- tai b-vastauksia
Kalat eivät sovi sinulle lemmikiksi. Olisiko joku muu 
eläinlaji sopivampi?

Eniten c-vastauksia
Akvaario voisi sopia sinulle harrastukseksi. Kerää kui-
tenkin vielä paljon tietoa ennen kuin hankit kaloja.

Onko sinusta akvaarioharrastajaksi 

1. Siivoan
a. niin harvoin kuin mahdollista
b. toisinaan, kun on pakko
c. olen oikea siivousintoilija. 

2. Tärkeintä lemmikkieläimessäni on, että voin
a. viettää sen kanssa aikaa
b. ottaa sen syliin
c. ihailla ja hoitaa sitä. 

3. Jos lemmikkini sairastuu 
a. hermostun ja pyydän jonkun tekemään asialle jotain
b. luovun eläimestä
c. otan yhteyttä asiantunteviin ihmisiin ja hoidan lem-
mikin kuntoon. 

5. Suomut ovat mielestäni  
a. ällöttäviä
b. kiehtovia ja haluan silittää niitä 
c. ei sen kummempia kuin iho tai karvapintakaan. 

Testaa
Testaa
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Kalastetaan oikein

K alat tuntevat kipua siinä missä muutkin eläi-
met. Hyvä kalastaja tuottaa saaliilleen mahdol-
lisimman vähän kärsimystä. Näin määrää myös 
Suomen laki. Eläinsuojelaissa sanotaan, että 

turhan kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kiellettyä.

Kalastajan tulisi tarkistaa verkot ja katiska vähintään 
kerran päivässä, että kalat eivät joudu kärsimään 
kohtuuttoman kauan. Vaikka katiskassa kalat eivät 

tartu kiinni mihinkään kuten 
verkossa, myös pitkä katis-
kassa vietetty aika on kaloille 
tuskallinen. Osa kaloista 
vahingoittuu koettaessaan 
päästä pois katiskasta.

Virvelillä tai ongella ka-
lastavan on hyvä muistaa, 
että koukku on kiinni kalan 

herkimmässä osassa eli suussa. Mitä nopeammin kala 
nostetaan ylös, sitä lyhyemmän aikaa se ehtii tuntea 
kipua. Kalan ”väsyttäminen” niin, että sille annetaan 
välillä lisää siimaa ja välillä taas kelataan lähemmäs, ei 
ole urheilukalastusta vaan eläimen kiusaamista.

Kun kala on otettu verkosta, katiskasta tai koukusta, 
hyvä kalastaja tappaa sen saman tien. Kuiville jou-
tuminen on nimittäin kaloille tuskallinen kokemus. Ne 
tukehtuvat ilmaan. Myös kidusten kuivuminen ja jää-
tyminen tuottaa kaloille kipua.
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Tapa kala oikein

Pienet kalat (esim. ahven, kiiski ja särki)
Ota lujasti kiinni pyrstöstä. Lyö pää kalliota tai kiveä
vasten niin kovaa, että kala kuolee ensimmäisellä iskulla.
Isot kalat (esim. hauki, lahna) 
Iske puukalikalla päälakeen silmien taakse, että kalalta
menee taju. Leikkaa kurkku auki puukolla. Valuta veri.

Kaloilla on huono onni sikäli, että ne eivät osaa huutaa  
– ainakaan äänellä, jonka me voisimme kuulla. Jos 
verkosta tai siiman päästä kuuluisi huutoa, kalastajien 
olisi helpompi muistaa, että kalat ovat tuntevia eläimiä.



Ruokakaupan kalatiskillä

M oni kasvissyöjäksi ryhtymisestä haaveileva 
pohtii, söisikö kuitenkin vielä kalaa. Valin-
ta on oma, mutta muutama asia kannattaa 
pitää mielessä. 

Useimmat kaupoissa myytävät kalat ovat eläneet 
elämänsä luonnossa vapaina. Siltä osin ne ovat eläneet 
paremman elämän kuin esimerkiksi siat ja broilerit, 
joita kasvatetaan ahtaissa oloissa. 

Toisaalta kaupoissa myytävät kalat ovat peräisin am-
mattikalastajilta, jotka kalastavat suuria määriä ker-
rallaan. Kaloja ei useinkaan ole tainnutettu, vaan ne 
ovat joutuneet kuolemaan hitaasti.

Kasvatetulla kalalla, kuten kirjolohella, asiat ovat päin-
vastoin. Niiden kuolema on yleensä ollut aika nopea, 
mutta ne ovat viettäneet elämänsä ahtaissa altaissa. 
Kalanviljely rasittaa myös ympäristöä enemmän kuin 
luonnonkalojen kalastaminen.
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Ammattikalastus voi olla haitallista myös luonnolle. 
Joitain merikaloja on kalastettu liikaa. Siksi 
ne ovat vähentyneet meristä huolestut-
tavasti. Tällaisia lajeja ovat muun 
muassa turska ja tonnikalapihveihin 
käytetty tonnikalalaji. Jos kalaostok-
silla haluaa suosia luonnon kannalta 
parempia valintoja, kotimainen kala 
on yleensä parempi kuin ulkomailta 
kalastettu.
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Suojele luontoa – suojele kaloja 
Kalat voivat hyvin, kun niiden elinympäristö voi hyvin. 
Älä siis koskaan roskaa tai vahingoita ympäristöä. 
Tässä ohjeita, joiden avulla säästät luontoa ja kaloja: 

• Käytä vain tarvittava määrä pesuaineita.
• Suosi luontoystävällisiä tuotteita
• Syö mieluummin kalastettua suomalaista kalaa kuin  
 kasvatuskalaa.
• Valitse luomutuotteita aina kuin mahdollista.
• Käytä lähellä tuotettuja tuotteita.
• Huolehdi, että lemmikkieläinten ulosteet päätyvät   
 kuivalle metsäalueelle eikä vesistöihin.
• Lajittele jätteet ja estä jätteiden syntymistä.  
• Suosi julkisia kulkuvälineitä, pyöräilyä ja kävelyä.   
 Et tarvitse autokyytiä joka paikkaan. Osa liikenteen  
 päästöistä päätyy sateiden mukana vesiin.

Eläinten viikko

SEY on tuottanut Eläinten viikolle jo vuodesta 1990 ilmaisen 
eläinaiheisen aineistopaketin, jota opettajat voivat tilata opetus-
tarkoituksiin.

Eläinten viikkoa vietetään vuosittain 4.-10.10. Lokakuun neljäs 
päivä on eläinten suojeluspyhimys Franciscus Assisilaisen muis-
topäivä ja kansainvälinen eläinten päivä. Eläinten viikon viet-
tämisen SEY aloitti vuonna 1959. Vähitellen siitä on tullut 
eläinsuojelijoiden ja kaikkien eläinten ystävien yhteinen tapahtu-
maviikko. Eläinten viikko on levinnyt muuallekin maailmaan. SEYn 
jäsenyhdistykset ympäri maata järjestävät omia tapahtumiaan 
Eläinten viikolla.


