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1. Yleistä
HEY-postista
Tämä tiedote on Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattu uutiskirje, HEY-posti. HEYposti ilmestyy aina parittomien kuukausien aikana, yhteensä kuusi kertaa vuodessa, ja sisältää uutisia niin
HEYn toiminnasta kuin SEYstäkin.
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
Kollitempaus 10.3.
HEYn ja Etelä-Hämeen Eläinlääkäriaseman perinteinen Kollitempaus järjestetään sunnuntaina 10.3. EteläHämeen Eläinlääkäriaseman tiloissa Riihimäellä (Merkoksenkatu 10, Riihimäki) alkaen klo 9.00.
Tempauksessa kastroidaan ja sirutetaan yli 4kk ikäisiä terveitä poikakissoja. Ajanvaraukset yhdistyksen
numerosta (045-2318603) 7.3. mennessä. Ilmoittautumalla pikaisesti varmistat kissallesi paikan
tempauksessa!
Hinnat:
• Kastrointi ja sirutus: 55€
• Kastrointi, sirutus ja rokotus: 65€
Leikkaukseen saapuvalle kissalle ei tule antaa ruokaa 12 tuntiin ennen leikkausta. Tuothan kissan
tapahtumaan tukevassa kuljetuslaatikossa ja varaat mukaan lämmintä peitettä, koska leikkauksesta
tultuaan kissa on altis vilustumiselle. Jos kissa rokotetaan leikkauksen yhteydessä, tulisi se madottaa noin
paria viikkoa ennen tapahtumaa. Vain terve ja loisvapaa kissa hyötyy rokotuksesta!
HUOM! Maksu käteisellä tapahtumassa. Huomioithan uuden pitopaikan!
Loput Eläinystävämme 2013 -kalenterit myynnissä tarjoushintaan
Eläinystävämme 2013 -kalentereita on saatavana vielä muutamia kappaleita. Myymme loput kalenterit
tarjoushintaan 6e/kpl (sis. postituskulut). Kalentereita voi tilata yhdistyksen sähköpostiosoitteesta
info@hausjarvenesy.fi. Laitathan viestiin tiedon siitä, kuinka monta kalenteria olet tilaamassa, ja osoitteen,
jonne kalenterit toimitetaan. Lähetämme vastauksena sähköpostin, jossa on tilinumeromme sekä maksettava
summa. Kalenterit postitetaan, kun suoritus näkyy tilillämme.
Kirppu ja kissala
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi vuoden lauantaisin klo 10-14.

	
  

3. Uutisia SEYstä
SEY kampanjoi pentutehtailua vastaan
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Suomen Kennelliitto sekä Suomen Eläinlääkäriliitto käynnistivät
8.12.2012 Älä osta koiraa häkistä -kampanjan, jonka tavoite on lopettaa pentutehtailu. Paras keino
pysäyttää epäilyttävä eläinbisnes on kieltäytyä tukemasta sitä. Ilman ostajia ei pian ole myyjiäkään. Säälistä
ostaminen ei koskaan auta — pelastamalla yhden pennun teet vain tilaa seuraavalle. Kampanja tiedottaa
ihmisiä pimeän pennun hankkimiseen liittyvistä riskeistä ja ohjaa koiranostajia toimimaan oikein.
Ihmisiä kannustetaan levittämään tietoa pentutehtailun vaaroista, jotta haitallinen bisnes saadaan
loppumaan. Älä osta koiraa häkistä -kampanjan www-sivut löytyvät osoitteessa www.halpapentu.fi ja
Facebook-sivulta http://www.facebook.com/alaostakoiraahakista.
SEY kouluttaa uusia kouluvierailijoita
SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille vierailuja teemalla
"Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi". Vierailijat ovat SEYn kouluttamia vapaaehtoisia. Nyt haemme uusia
vierailijoita riveihimme!
SEY järjestää ilmaisen koulutuksen kaikille kouluvierailujen tekemisestä kiinnostuneille. Koulutus
järjestetään Helsingissä SEYn toimistolla lauantaina 2.3.2013. Koulutuksen teemana on kouluyhteistyö ja
vierailujen tekeminen sekä eläinsuojeluasiat. Tutustumme koulutuksessa SEYn tekemään
kouluvierailumateriaaliin. Tavoitteena on löytää yhdessä välineitä ja intoa kouluvierailujen tekemiseen.
Toivomme, että olisit SEYn nykyinen tai tuleva jäsen sekä täysi-ikäisyyden kynnyksellä tai sen jo
reippaastikin ohittanut. Ilmoittautumiset viimeistään 15.2.2013 SEYn nuorisotoiminnan koordinaattori Tiina
Lehtovirralle: tiina.lehtovirta@sey.fi, p. 050-386 6893. Kerro ilmoittautuessasi nimesi, osoitteesi,
puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi sekä mahdollinen erityisruokavalio.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaa tietoa ennen koulutusta. Tervetuloa mukaan toimimaan eläinten
hyvinvoinnin puolesta!

4. Uutisia maailmalta
Hollanti luopuu turkistarhauksesta - järjestöt vaativat Suomea seuraamaan Hollannin esimerkkiä
Hollannin senaatti äänesti minkkien turkistarhaamisesta luopumisen puolesta. Päätöksen myötä
turkistarhaus päättyy Hollannissa kokonaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2024, sillä maa on jo aiemmin
päättänyt luopua kettujen tarhaamisesta.
Hollannin päätös on suuri työvoitto asiaa edistäneelle laajalle kansainväliselle eläinoikeusliikkeelle, sillä
Hollanti on maailman neljänneksi suurin minkkien tuottaja Tanskan, Kiinan ja Puolan jälkeen.
Päätös riemastuttaa myös Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitteen keränneitä kansalaisjärjestöjä.

