
	  
	  
HEY-POSTI 6/2013 
 
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 
HEYn toiminnasta ja tietoja tulevista tapahtumista. 
 
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 
 
Kissojen lokakuu saa jatkoa 
 
Suuren suosion saavuttanut Kissojen lokakuu -sirutuskampanja saa jatkoa. Palautteet kampanjaan 
osallistuneilta eläinlääkäriasemilta olivat niin positiiviset, että HEY on päättänyt jatkaa sirutuskampanjaansa 
loppuvuoden 2013 ja ensi vuoden 2014 ajan ja tarjoaa kampanjassa mukana olevilla eläinlääkäriasemilla 
steriloitaville / kastroitaville kissoille ja siruttomille monirotuisille koirille Turvasirun kaupan päälle! 
Kampanja laajenee käsittämään myös rokotettavaksi tuotavat kissat, jotka antavat asentaa sirun ilman 
rauhoitusta. Lisätietoja turvasirusta osoitteesta: www.turvasiru.fi. 
 
Varaa aika terveelle lemmikillesi: 
 
Hausjärvi 
 
    Eläinlääkäri Pirjo Pirjola 
    p. 0400 306 005 
    Ajanvaraus: ma-pe 8.15-9.30 
 
Mäntsälä 
 
    Mäntsälän eläinlääkäriasema 
    p. 020 769 1760 
    Ajanvaraus: ma-to 8.00-20.00, pe 8.00-16.00, la 9.00-14.00 
 
Riihimäki 
 
    Etelä-Hämeen Eläinlääkäriasema 
    p. 019 737 100 
    Ajanvaraus: ma-pe 7.30-19.00 
 
 
Joulumyyjäiset Oitin yläkoululla 14.12. 
 
HEY osallistuu perinteisiin joulumyyjäisiin Oitin yläkoululla lauantaina 14.12. klo 12-14. Myytävänä on 
muun muassa joulukransseja ja lahjaideoita. Tervetuloa! 
 
HUOM! Kirppu on auki normaalisti 14.12.  
 



Eläinystävämme 2014 -kalenteri on oiva joululahja! 
 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummien, Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen, Pääkaupunkiseudun 
Eläinsuojeluyhdistyksen ja Jokioisten eläinsuojeluyhdistyksen yhteistä Eläinystävämme-kalenteria vuodelle 
2014 on vielä jäljellä. Kalenteri sopii joululahjaksi niin pienelle kuin isollekin eläinrakkaalle ystävälle! 
 
Kalenteria voi tilata myös yhdistyksen sähköpostiosoitteesta (info(at)hausjarvenesy.fi) hintaan 8€/kpl + 
postituskulut. 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.  
 
 
Hausjärven löytöeläinten vastaanottopaikka muuttuu 
 
Hausjärven löytöeläinten vastaanottopaikka on muuttunut. 1.11.2013 alkaen Hausjärven alueen 
pieneläinten (kissat, koirat, muut) vastaanottopaikkana toimii Onnentassu Riihimäellä. 
 
 
Kirppu 
 
HEYn kirpputori on avoinna läpi vuoden lauantaisin klo 10-14. Kirpputorin tuottamat varat käytetään 
eläinsuojelutyöhön, kuten sirutuksiin ja virkamiehiä avustaviin loukutus- ja kuljetustehtäviin. 


