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1. Yleistä 
 
HEY-postista 
 
Tämä tiedote on Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattu uutiskirje, HEY-posti. 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 yhdistyksen jäsenille suoraan 
sähköpostiin. Jos et ole ilmoittanut jäseneksi liittymisen yhteydessä sähköpostiosoitettasi, voit lisätä sen 
tietojesi yhteyteen lähettämällä sähköpostia SEYn jäsenrekisterin ylläpitäjälle (sey@sey.fi). 
 
HEY-postia voit lukea myös HEYn nettisivuilta osoitteesta: www.hausjarvenesy.fi 
 
 
2. HEYssä tapahtuu 
 
HEYn kollitempauksessa kastroitiin 25 kollia 
 
HEYn 17.3. järjestetyssä kollitempauksessa kastroitiin ja sirutettiin 25 kollia. Lisäksi kollit saivat tarvittaessa 
rokotteen leikkauksen yhteydessä. HEY kiittää kaikkia tempaukseen osallistuneita ja muistuttaa kollien 
lisäksi myös tyttökissojen leikkauttamisen tärkeydestä! 
 
HEYn vuosikokous 25.3.2012 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 25.3.2012 klo 
15 Oitissa Osuuspankin kerhohuoneella. Tervetuloa! 
 
HEY-posti uudistuu 
 
HEYn jäsenistön sähköinen uutiskirje uudistuu vuoden 2012 aikana. Nyt voit vaikuttaa HEY-postin sisältöön 
kertomalla, mistä asioista haluaisit HEY-postista lukea. Kiinnostavatko paikalliset uutiset, SEYn toiminta vai 
kenties joku aivan muu asia? Sisältöehdotuksia ja ideoita voi lähettää HEYn info-osoitteeseen: 
info@hausjarvenesy.fi. 
 
Kirppu ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi vuoden lauantaisin klo 10-14. 
 
 
3. Uutisia SEYstä 
 
Hill'sin Sentti kilosta SEYlle -keräyskampanjan tuotto 11 000 euroa 
 
Hill`sin ja Bernerin juhlavuoden keräyksen ”Sentti kilosta SEYlle” tulos on julkistettu. Keräyskampanjan 
tulos oli huikeat 11 000 euroa. 
 
Hill’s ja Berner Oy päättivät vuoden 2011 alussa tukea SEYn eläinsuojelutyötä lahjoittamalla jokaisesta 
vuoden aikana myydystä Hill’s -eläinruokakilosta 1 sentin SEYlle.  
 
SEY kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneita sekä kaikkia Hill'sin tuotteita ostaneita. Kampanjan tuotto 
käytetään SEYn eläinsuojeluvalvojien ja -neuvojien toiminnan tukemiseen. 
 
Lahjoitussumma julkistettiin SEYn Valvojapäivillä Helsingissä 28.1. 



 
Hanna Heino on Vuoden Eläinsuojeluvalvoja 2011 
 
SEYn historian ensimmäiseksi Vuoden Eläinsuojeluvalvojaksi valittiin pälkäneläinen Hanna Heino. Hanna on 
suuren sydämen ihminen ja eläinsuojelutoimija. Palkintopuheessa Hannaa kiitettiin erityisesti taidostaan 
saada koko yhteisö mukaan toimimaan eläinsuojelun puolesta. Tästä erinomaiseksi esimerkiksi käy 
Kangasalan laiminlyödyn nautakarjan hoidon järjestäminen vapaaehtoisvoimin. 
 
Hanna Heino valittiin Vuoden Eläinsuojeluvalvojaksi 28.1.2012 Helsingissä pidetyillä Valvojapäivillä. 
Valvojapäivät ovat liiton vuosittain vapaaehtoisille eläinsuojeluvalvojilleen ja -neuvojilleen järjestämä 
täydennyskoulutus. 
 
Hanna Heino aloitti SEYn vapaaehtoisena eläinsuojeluvalvojana 2009. Hänen vastuualuettaan ovat Pälkäne, 
Kangasala, Sahalahti, Kuhmalahti ja Valkeakoski. 
 
 
4. Maailmalla tapahtuu 
 
Kreikka kielsi eläinsirkukset 
 
Kreikasta kuuluu vaihteeksi hyviä uutisia. Kreikka uudistaa eläinsuojelulainsäädäntöään, ja sen yhteydessä 
kaikkien eläinten käyttö sirkuksissa ja kiertävissä eläinnäyttelyissä tullaan kieltämään. Suomessa 
sirkuksessa saa edelleen käyttää koiria, kotikissoja, merileijonia, poneja, kesyhevosia ja -aaseja. 


