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1. Yleistä
HEY-postista
Pitelet käsissäsi Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattua uutiskirjettä, HEY-postia. HEYposti 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
Juhlavuoden kollitempauksessa kastroitiin 24 kollia
HEYn kollitempaus täytti tänä keväänä peräti 15 vuotta. Juhlatempauksessa 5.3. kastroitiin yhteensä 24 kollia.
Näistä 22 saivat ihonsa alle myös yksilöllisenä tunnisteena toimivan mikrosirun kahden osallistujan ollessa
sirutetut jo aikaisemmin. HEY kiittää kaikkia osallistuneita ja toivottaa onnellista elämää ilman mouruja ja
merkkailuja!
Kesänavaus 28.5.
HEYn perinteinen kesänavaus järjestetään Kissatalolla lauantaina 28.5. klo 10-14. Tule paikalle tekemään
kevään parhaat ja edullisimmat taimiostokset, nauttimaan buffetin antimista sekä tietysti tutustumaan
kissalaan ja kirpputoriimme!
Kesäiset teemalauantait Kirpulla
HEY järjestää viimevuotiseen tapaan teemalauantaitapahtuman jokaisen kesäkuukauden kolmantena
lauantaina. Kesäkuun teemalauantain (18.6.) teemana on lasten ja nuorten eläinharrastukset. Heinäkuun
teemalauantaissa (16.7.) keskitytään kissoihin ja koiriin lemmikkeinä, ja elokuussa (20.8.) vuorossa ovat
pikkujyrsijät ja kanit. Tervetuloa!
Kirppu ja kissala
HEYn kirpputori ja kissala ovat auki läpi vuoden lauantaisin 10-14.

3. Uutisia SEYstä
Netcycler – jokainen uusi käyttäjä on euro eläinsuojelulle
Netcycler on suomalainen, nettipohjainen tavarankierrätyspalvelu, jonka vaihtokaupoissa ei käytetä rahaa, vaan
valuuttana toimivat ylimääräiset tavarat.
SEY saa euron jokaisesta SEYn kautta Netcycler-palveluun rekisteröityneestä ja sivuilla vähintään kerran
käyneestä käyttäjästä. Jos rekisteröityneiden määrä nousee yli 10 000 tukijaan, saa SEY sen jälkeen 50 snt per
uusi käyttäjä. On ehdottoman tärkeää, että SEYn toimintaa tukevat rekisteröityvät palveluun joko SEYn
nettisivuilta löytyvän linkin kautta (http://www.netcycler.fi/?partner=sey) tai kertovat Netcyclerin
rekisteröitymislomakkeella kuulleensa palvelusta SEYltä.

Eduskuntavaalit 2011 – olethan jo tutustunut ehdokkaasi eläinsuojeluasenteisiin?
Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 17.4.2011. Ennakkoäänestys on kotimaassa 6.-12.4.2011.
SEY ja Animalia julkaisivat vaalikyselynsä tulokset 8.3. Eduskunnan Kansalaisinfossa järjestetyssä
tilaisuudessa. Kyselyyn vastasi lähes 420 ehdokasta, ja se paljasti, että puolue määrittää ehdokkaiden
eläinsuojeluasenteita. SEYn tiedotteen voit lukea osoitteesta http://bit.ly/gaBvxt ja SEYn ja Animalian
vaalikyselyn tulokset kokonaisuudessaan sekä järjestöjen vaalitavoitteet järjestöjen yhteiseltä verkkosivulta
www.elainpolitiikka.fi/vaalit2011/
Animalia 50v
Eläinsuojeluliitto Animalian 50-vuotisjuhlavuoden huipennus on kaksipäiväinen suurtapahtuma Eläin!
perjantaina ja lauantaina 1.-2.4. Helsingin keskustassa Lasipalatsin Bio Rexin elokuvateatterissa.
Tapahtumassa on tarjolla mm. elokuvia, keskusteluja, huutokauppa, tuunauspajoja, ohjelmaa lapsille sekä
Animalian juhlakirjan julkistaminen. Tapahtuma on avoin kaikille ja ilmainen. Tutustu juhlaohjelmaan
osoitteessa www.animalia.fi/eläin
SEY onnittelee keski-ikäistä yhteistyökumppaniaan!
SEYn verkkokaupassa kevätuutuuksia
Värikkäät ”Pidän eläimistä − huolta!” -t-paidat aikuisille ja lapsille ovat saaneet rinnalleen ”Pidän eläimistä –
huolta!” -hupparit aikuisille. Paidat ja hupparit ovat Pia Talaslahden suunnittelemia.
SEYn verkkokaupan löydät osoitteesta: http://www.sey.fi/verkkokauppa

