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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 
 
Eläinten viikkoa vietetään jälleen 4.-10.10. 
 
Eläinten viikkoa vietetään 4.-10.10. teemalla kanien ja pikkujyrsijöiden hyvinvointi ja hoito. Alakoululaisille 
suunnattua Eläinten viikon opasta on saatavilla HEYn kirpputorilta ja tapahtumista. HEY juhlistaa Eläinten 
viikkoa järjestämällä kissanruokakeräyksen Mäntsälän S-Marketissa. 
 
Kissa vieköön! -keräys Mäntsälän S-Marketissa 8.10. 
 
HEY järjestää paljon kiitosta keränneen Kissa vieköön! -keräyksen Mäntsälän S-Marketissa Eläinten viikon 
lauantaina 8.10. klo 10-17. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla HEYn ostoskärryyn haluamansa määrän 
kissanruokaa tai muita eläintarvikkeita. Keräyksen yhteydessä HEY tarjoaa myös opastusta ja neuvontaa 
eläinasioissa. Ruokakeräyksellä tuetaan HEYn ylläpitämän Oitin kissatalon toimintaa. Tervetuloa!  
 
Eläinystävämme-kalenteri 2012 julkaistaan Eläinten viikolla 
 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n, Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n ja Eläinten Auttajat ry:n yhteinen 
Eläinystävämme-kalenteri vuodelle 2012 julkaistaan Eläinten viikolla. Kalenteri maksaa 8€ ja sitä myydään 
muun muassa HEYn kirpputorilla, Kissa vieköön! -keräyksen yhteydessä Mäntsälän S-Marketissa, Mäntsälän 
Mustissa ja Mirrissä sekä Riihimäen Faunataressa. 
 
Kirppu ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat auki läpi vuoden lauantaisin 10-14. 
 
 
3. Uutisia SEYstä 
 
Virkeyttä virikkeillä - osallistu Lemmikin hienoin koti -kilpailuun 
 
Onko virikkeiden askartelu mielipuuhaasi? Oletko rakentanut lemmikillesi ennennäkemättömän upean 
asumuksen? Onko juuri sinun lemmikilläsi ehkä Suomen hienoin koti? 
 



Ota edustavia valokuvia lemmikkisi kodista ja lähetä ne yhteystietojesi kera osoitteeseen sey@sey.fi otsikolla 
”Lemmikin hienoin koti”. Voit myös mielellään kertoa muutamalla sanalla lemmikistäsi ja sen asumuksesta. 
Toimi nopeasti: valokuvia otetaan vastaan 3.10. saakka. 
 
Kilpailuehdokkaat julkaistaan Eläinten viikolla osoitteessa www.lemmikkitieto.fi. Kilpailun voittaa eniten ääniä 
saanut ehdokas. Voittaja saa 100 euron lahjakortin lemmikkitarvikeliikkeeseen. Lisäksi kaikkien kilpailuun 
osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.  Esiraati karsii tarvittaessa osallistujien määrää. 
 
SEYn juhlaseminaari 6.10.2011 
 
SEY järjestää 110. juhlavuotensa kunniaksi sidosryhmäseminaarin Eläinten viikolla 6.10.2011. 
 
Helsingin Paasitornissa pidettävän seminaarin teemana on hyvinvointimerkinnät ja tarkoituksena kartoittaa 
eläinperäisten tuotteiden hyvinvointimerkintöjen nykytilannetta sekä saattaa yhteen eri alojen toimijoita 
keskustelemaan asiasta. Lisätietoja seminaarista toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniöltä: helina.ylisirnio@sey.fi 
 
 
3. Maailmalla tapahtuu 
 
EU vaarassa lipsua kosmetiikan eläinkoekiellosta 
 
SEY sekä eläinsuojeluliitto Animalia ovat järkyttyneitä Euroopan komission tuoreesta raportista, jonka mukaan 
kosmetiikkateollisuus ei ole kehittänyt tietyille eläinkokeille vaihtoehtoja aiemmin sovitun aikataulun 
mukaisesti. On vaara, että tämä avaa kosmetiikkateollisuudelle takaportin lykätä kosmetiikkateollisuuden 
eläinkoekieltoa usealla vuodella. Kosmetiikkateollisuuden eläinkoekiellon viimeisen vaiheen on määrä astua 
voimaan vuonna 2013, mutta komission raportin mukaan kosmetiikkateollisuus ei ehdi saamaan kaikkia jo 
sovittuja korvaavia menetelmiä käyttöön ennen vuotta 2019. 
 
EU:n häkkikanalakielto on vaarassa - Suomessa uudistustyö on aikataulussa 
 
Vuoden 2012 alussa tulee voimaan direktiivi, joka kieltää perinteiset häkkikanalat EU-maissa. Uusi laki 
parantaa satojen miljoonien kanojen hyvinvointia, sillä se kieltää kokonaan varustelemattomien verkkohäkkien 
käytön munantuotannossa. Viimeisimmät EU-komission keräämät tiedot kuitenkin osoittavat, että kielto ei tule 
toteutumaan täysimääräisenä kaikissa EU-maissa, vaan moni merkittävä maa uhmaa häkkikanalakieltoa. 
Esimerkiksi Ranskassa yli kuutta miljoonaa ja Puolassa yli neljää miljoonaa kanaa tullaan pitämään 
lainvastaisissa häkeissä vuodenvaihteen jälkeen. Suomessa uudistustyö on aikataulussa, ja direktiivin 
vaatimukset tulevat täyttymään vuoden loppuun mennessä. 


