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1. Yleistä 
 
HEY-postista 
 
Pitelet käsissäsi Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattua uutiskirjettä, HEY-postia. HEY-
posti ilmestyy aina parittomien kuukausien aikana, yhteensä kuusi kertaa vuodessa, ja sisältää uutisia niin 
HEYn toiminnasta, SEYstä kuin maailmaltakin. 
 
HEY-posti lähetetään kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille suoraan sähköpostiin. Jos et ole ilmoittanut 
jäseneksi liittymisen yhteydessä sähköpostiosoitettasi, voit lisätä sen tietojesi yhteyteen lähettämällä 
sähköpostia joko HEYlle (info@hausjarvenesy.fi) tai suoraan SEYn jäsenrekisteriin (sey@sey.fi). 
 
HEY-postia voit lukea myös HEYn nettisivuilta osoitteesta: www.hausjarvenesy.fi 
 
 
2. HEYssä tapahtuu 
 
Teemalauantai aiheesta lemmikkien hyvinvointi 17.7. 
 
HEY järjestää lauantaina 17.7. teematapahtuman lemmikkien hyvinvoinnista ja vastuullisesta lemmikin 
omistamisesta. Tapahtuma järjestetään Oitin kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen 
ohjelmassa on tietoiskuja lemmikin valintaan, turvamerkitsemiseen ja kesäiseen ensiapuun liittyen. 
Teematapahtuma kuuluu HEYn kesän 2010 teematapahtumasarjaan, joka käynnistyi 19.6. kierrätysteemalla. 
Kesän kolmas teematapahtuma järjestetään 21.8. (teemana elonkorjuu ja valmistautuminen talveen). 
 
Sepänmäen maalaismarkkinat 8.8. 
 
HEY osallistuu totuttuun tapaan Sepänmäen maalaismarkkinoille Mäntsälän Hirvihaarassa Sepänmäen 
käsityömuseolla sunnuntaina 8.8. klo 10-14. HEYn kojusta löydät niin esitteitä kuin myyntituotteitakin, mm. 
leivonnaisia, hilloja ja käsitöitä. Tervetuloa maalaismarkkinoiden tunnelmaan! 
 
Teemalauantai aiheesta elonkorjuu 21.8. 
 
HEY järjestää lauantaina 21.8. teematapahtuman teemalla elonkorjuu ja valmistautuminen talveen. Tapahtuma 
järjestetään Oitin kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on tietoiskuja säilöntään, 
luonnonvaraisten eläinten talvehtimiseen ja talviruokintaan liittyen. Teematapahtuma kuuluu HEYn kesän 2010 
teematapahtumasarjaan. 
 
Kirpputori ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi kesän lauantaisin 10-14. 
 
 
3. Uutisia SEYstä 
 
SEYn verkkokaupassa Pia Talaslahden suunnittelemia uusia, kesäisiä t-paitoja! 
 
Verkkokaupan myyntituotevalikoima kasvaa ja monipuolistuu! Uudet ”Pidän huolta – eläimistä!” -t–paidat 
aikuisille ja lapsille ovat saapuneet myyntiin SEYn verkkokauppaan. Paidat ovat Pia Talaslahden suunnittelemia 
ja niitä on saatavilla valkoisella ja mustalla pohjavärillä – naisten lady fit –mallisena sekä miesten väljempänä 
versiona. 
 
Hanki itsellesi tai lahjaksi ”Pidän huolta –eläimistä” –paita ja sekä tutustu muihin SEYn verkkokaupan 
tuotteisiin täältä: http://www.sey.fi/verkkokauppa 



”ELÄIMEN JA IHMISEN YSTÄVYYS” – eläinsuojeluteemainen leiri 13-16 -vuotiaille 1.-6.8.2010 
 
SEYn ja Parasta Lapsille ry:n leirillä keskustellaan, toimitaan ja ideoidaan, jotta eläinten ja ihmisten välistä 
ystävyyttä voitaisiin entisestään syventää - eläinten ehdoilla. Leirille voi hakea 13-16 -vuotiaat nuoret eri puolilta 
Suomea. Lisätietoa, hakuohjeita ja -kaavakkeita saa Parasta Lapsille ry:n kautta: www.parastalapsille.fi, 
pl(at)parastalapsille.fi sekä puhelimitse p. 09-350 8630. Myös SEYn nuorisotoiminnan koordinaattori vastailee 
mielellään kysymyksiin, joten otathan yhteyttä joko elina.sipila(at)sey.fi tai 050-386 6893. 
 
Mikrosirutusta kissoille ja koirille – Sipoossa ja Helsingissä  
 
SEY ja Moymore Oy järjestävät mikrosirutusiltamat Sipoossa ja SEYn Helsingin toimistolla kissoille ja koirille. 
 
 • 25.8.2010 klo 17.00 alkaen osoitteessa Vaahteranmäentie 7B, 04150, Martinkylä 
 • 1.9.2010 klo 17.00 alkaen SEYn toimistolla Kotkankatu 9, 4. krs., 00510 Helsinki 
 
Hinta 20 euroa. Hinta sisältää sirutuksen sekä liittymisen Turvasirurekisteriin www.turvasiru.fi 
 
Lisätietoja: 
Leena Glans p. 050 323374 sekä 
Heidi Rissanen p. 044 2021818 
 
Ilmoittautumiset: 
Heidi Rissanen p. 044 2021818 
Heidi.rissanen@wippies.fi 
 
Tue eläinsuojelua ja turvaa lemmikkisi! Tapahtuman tuotto käytetään eläinten hyväksi! Huom! Vain 
käteismaksu! 
 
SEY on nyt Sharewoodissa – ole sinäkin! 
 
Sharewood.org on uusi, hyvää tekevä yhteisö, jossa auttaminen on helppoa ja hauskaa, ja Sinulle käyttäjänä 
täysin ilmaista. Hyvän mielen lisäksi saat Sharewood.orgista hemmottelua, elämyksiä sekä mainoksia sinua 
kiinnostavista aiheista. 
 
Sharewood.org ohjaa mainostavilta yrityksiltä tulevia varoja järjestökumppaneilleen, kuten SEYlle. Muita 
järjestökumppaneita ovat mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Syöpäsäätiö, Elämä on Parasta Huumetta ry ja 
WWF. 
 
Sharewood on nyt avattu suurelle yleisölle! Kutsu myös ystäväsi mukaan, niin avun määrä moninkertaistuu. 
 
Klikkaa oheista linkkiä ja rekisteröidy: http://sharewood.org 
 
 
4. Maailmalla tapahtuu 
 
Jo yli 20 000 eläintä autettu Haitin maanjäristysalueella 
 
Haitin eläinten hyväksi annettuja lahjoitusvaroja on käytetty mm. loukkaantuneiden tuotantoeläinten sekä 
koirien ja kissojen hoitamiseen sekä ruokkimiseen. Järistysalueen koirille on annettu lisäksi rabiesrokotuksia. 
Toukokuun loppuun mennessä ARCH on auttanut 20214 eläintä Haitissa: koiria 4657, kissoja 1818, 
hevosia/aaseja 275, nautoja 1428, sikoja 5084, lampaita/vuohia 5667, kanoja 1159, muita 126 kpl. Rabiesta ja 
pernaruttoa vastaan on rokotettu 13153 eläintä. 
 
Kun tieto Haitin maanjäristyksen tuhoista selvisi, liittyi SEY Maailman eläinsuojeluliiton WSPA:n ja 
Kansainvälisen eläinsuojelurahaston IFAW:n perustamaan Haitin eläinten auttamiseksi tarkoitettuun 
kansainväliseen koalitioon (ARCH). ARCH lähetti välittömästi asiantuntijansa järistysalueelle auttamaan eläimiä. 
SEY on WSPA:n jäsen. 
 
SEY lahjoitti katastrofirahastostaan 3000 euroa käytettäväksi Haitin maanjäristysalueen eläinten auttamiseen. 
 
Lisätietoa koalition työstä ja Haitin eläinten tilanteesta (englanniksi): 
http://animalsindisasters.typepad.com/wspa/ 


