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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
Vuosikokous 7.4.
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 7.4. klo 15
Oitin Osuuspankin kerhohuoneella. Tervetuloa!
HEYn Kollitempauksessa kastroitiin 32 kissaa
HEYn perinteisen kollitempaus järjestettiin sunnuntaina 10.3. Etelä-Hämeen Eläinlääkäriaseman tiloissa
Riihimäellä. Tempauksessa kastroitiin 32 kissaa, joista 30 myös sirutettiin tempauksen yhteydessä (kahdella
osallistujalla oli mikrosiru jo entuudestaan). Lisäksi tempauksessa rokotettiin ne kolleista, jotka eivät olleet
vielä saaneet rokotusta tai joiden edellisestä rokotuksesta oli kulunut jo vuosi.
Kirppu ja kissala
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi vuoden lauantaisin klo 10-14.

3. Uutisia SEYstä
Eläinrakas tyhjennysmyynti SEY Shopissa
Nyt voit ostaa suosittuja SEYn printtituotteita alennetuin hinnoin. Tyhjennysmyynti alkoi Löytöeläinpäivänä
2.3. ja päättyy Koiranpäivään 24.4.2013. SEY Shopin löydät osoitteesta:
http://www.sey.fi/tue_toimintaa/osta_verkkokaupassa
Ostamalla eläinaiheisia tuotteitamme autat meitä auttamaan!
Kysy Ellulta! Elaintaito.fi -sivustolla
SEYn lasten ja nuorten elaintaito.fi -sivuilla starttasi vuoden alussa uusi palsta. Voit kysyä ELLUlta mieltä
askarruttavia kysymyksiä eläimiin ja eläinten hyvinvointiin liittyen. ELLU ottaa selvää ja vastaa kysymyksiin
joka viikko.
Lähetä kysymyksesi osoitteessa http://www.ellukortti.fi/nuoret/elaintaito-sivut/elaintietoa/kysy_ellulta

	
  

Ulkokoirien pidossa on puutteita
SEY kartoitti vuoden 2012 aikana ulkona pidettävien koirien elämänlaatua SEYn omille vapaaehtoisille
eläinsuojeluvalvojille ja -neuvojille suunnatulla kyselyllä. Kysely osoitti, että ulkokoirien tilanne ei ole
kehuttava - suurimpia ongelmia ovat virikkeettömyys ja tekemisen puute, epäkelvot kopit ja puutteellinen
vesihuolto.
Lue lisää:
http://www.sey.fi/ajankohtaista/tiedote_ulkokoirien_pidossa_on_paljon_puutteita_suurin_ongelma_on_koirie
n_virikkeeton_elama.4748.news

4. Uutisia maailmalta
Kosmetiikan eläinkokeet historiaan
11.3.2013 astui voimaan EU:n laajuinen kosmetiikan eläinkokeiden kielto. Kosmetiikan eläinkokeet sekä
eläimillä testatun kosmetiikan myynti ovat siis tästä lähtien EU-alueella kiellettyjä. Kyseessä on
eläinsuojelujärjestön työvoitto ja suuri askel eläinten hyvinvoinnille.
Eläinkoekiellon valvonnassa on puutteita. Kuluttajalle varmin tapa varmistua tuotteen
eläinkokeettomuudesta on valita tuote, jonka valmistaja on sitoutunut eläinkokeettomuuteen ja jonka
eläinkokeilla testaamattomuus on varmistettu.
Eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt ylläpitävät verkossa eläinkokeettoman kosmetiikan tuotelistoja.
Kansainvälinen lista löytyy verkkosivulta http://www.gocrueltyfree.org/shopper

