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Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry juhlii 20-vuotista taivaltaan
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n (HEY) tarina sai alkunsa vuonna 1992 Oitissa
kesäpaikkaa pitäneen Ailikki Fågelin kutsuttua kymmenkunta hausjärveläistä
eläinrakasta ihmistä pohtimaan, miten eläinten oloja saisi parhaiten paikkakunnalla
kohennettua. Tapaamisen tuloksena syntyi vireä ja aktiivinen eläinsuojeluyhdistys, joka
juhlii kuluvana vuotena 20-vuotista taivaltaan. Yhdistyksen toiminta on vuosien varrella
saanut monia muotoja, ja toiminta-alue on laajentunut kattamaan Hausjärven lisäksi
myös Mäntsälän. HEY on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsenyhdistys.
Löytöeläinten hyvinvointi toiminnan ytimessä
HEYn toiminnan ytimessä on yhdistyksen perustamisajoista lähtien ollut löytöeläinten
hyvinvoinnin edistäminen ja löytöeläinkäytäntöjen kehittäminen. Yhdistyksellä on
löytöeläinsopimus Hausjärven kunnan kanssa alueen löytökissojen ja muiden
pieneläinten (pois lukien koirat) vastaanotosta. Yhdistyksen löytöeläintalo sijaitsee Oitin
keskustassa, ja sen kautta kulkee vuosittain noin 80 kissaa. Kaikki yhdistyksen kautta
kodin saavat kissat hoidetaan kuntoon, madotetaan, rokotetaan, kastroidaan /
steriloidaan sekä tunnistusmerkitään mikrosirulla ennen luovuttamista uuteen kotiin.
Vuonna 2003 HEY aloitti ensimmäisenä eläinsuojeluyhdistyksenä Suomessa
pentukissojen varhaiskastroinnin. Sittemmin varhaiskastrointi on käytäntönä
vakiintunut useissa muissakin eläinsuojeluyhdistyksissä. Yhdistyksessä on tehty
pioneerityötä myös mikrosiruun perustuvan tunnistusmerkinnän saralla. Mikrosirusta
tuli yhdistyksen ensisijaisesti käyttämä tunnistusmerkintätapa vuonna 2005.
Tapahtumilla tietoutta eläinsuojeluasioissa
Löytöeläintoiminnan lisäksi HEY järjestää vuosittain tapahtumia, joilla edistetään
eläinten hyvinvointia ja jaetaan tietoutta eläinsuojeluasioissa. Perinteisin tapahtumista
on vuodesta 1996 alkaen vuosittain järjestetty kollikissojen kastrointitempaus, joka
toteutetaan jälleen kuluvana keväänä. Lauantaina 17.3. järjestettävään tempaukseen
otetaan ilmoittautumisia vastaan yhdistyksen puhelinnumerossa: 045-2318603.
Kollitempauksen lisäksi HEYn juhlavuosi tulee sisältämään lapsille ja nuorille
suunnattuja kursseja ja kilpailuja, kissanruokakeräyksiä, eläinsuojeluaiheisten
materiaalien jakamista ja kannatustuotteiden myymistä markkinoiden yhteydessä sekä
juhlavuoteen liittyvien tapahtumien järjestämistä yhdistyksen löytöeläintalolla Oitissa.
Yhdistyksellä on myös kaksi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kouluttamaa

	
  

kouluvierailijaa, jotka vierailevat kutsusta kouluilla kertomassa lapsille ja nuorille
eläinsuojelusta ja eläinten hyvinvoinnista.
Lisätietoja Kollitempauksesta ja muista tapahtumista: www.hausjarvenesy.fi
--Lisätietoja:
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0440 599 574
Tiedottaja Anna Pienimäki, p. 050 461 9692
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY)
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, kouluttaen sekä huolehtimalla
Hausjärven löytöeläimistä (kissat)

