
 
 
HEY-POSTI 1/2010 
 
1. Yleistä 
 
Hallituksen terveiset 
 
Pitelet juuri käsissäsi ensimmäistä Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattua uutiskirjettä, 
HEY-postia. HEY-posti ilmestyy jatkossa aina parittomien kuukausien aikana, yhteensä kuusi kertaa vuodessa, 
ja sisältää uutisia niin HEYn toiminnasta, SEYstä kuin maailmaltakin. 
 
HEY-postin ensimmäinen numero jaetaan kaikille HEYn jäsenille vuoden 2010 jäsenkirjeen mukana 
tulostetussa muodossa. Jatkossa 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 jatkossa myös HEYn nettisivuilta osoitteesta: www.hausjarvenesy.fi 
 
Antoisia lukuelämyksiä toivottaen,  
 
HEYn hallitus 
 
 
2. HEYssä tapahtuu 
 
Koirien perustottelevaisuuskoulutus 27.4. - 25.5. 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry järjestää koirien perustottelevaisuuskoulutuksen Oitissa. Koulutuksen 
aikana harjoitellaan perusliikkeitä sekä koiran ja ohjaajan välistä kontaktia. Koulutus koostuu viidestä 
koulutuskerrasta, joista ensimmäisen aikana käydään asioita läpi teoriassa ja neljän muun aikana harjoitellaan 
koirien kanssa kentällä. Koulutus järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistaina alkaen 27.4.2010 klo 17.30. 
 
Löytöeläinpunk 8.5. 
 
Eläinsuojeluyhdistysten kummit ry järjestää Löytöeläinpunk-tapahtuman 8.5. Helsingissä, Sosiaalikeskus 
Satamassa (Kyläsaarenkatu 11) alkaen klo 20. Liput maksavat 5€  ja tapahtuman tuotto lahjoitetaan Hausjärven 
Eläinsuojeluyhdistykselle. 
 
Kesänavaus 29.5. 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen perinteinen kesänavaus järjestetään lauantaina 29.5. klo 10-14 Oitin 
kissatalolla (Keskustie 10, 12100 Oitti). Tule valitsemaan kevään parhaat taimet ja nauttimaan buffetin 
antimista sekä tietysti ostoksille kirpputorillemme! 
 
Teemalauantait kesä-, heinä- ja elokuussa 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys järjestää kesä-, heinä- ja elokuussa kuun kolmantena lauantaina 
teemalauantain, jossa on tarjolla niin workshop-työskentelyä, tietoiskuja kuin maittavia buffetin antimiakin. 
Jokaiselle teemalauantaille on valittu ajankohtainen teema, johon workshopit perustuvat. Tule oppimaan ja 
nauttimaan! 
 
Teemat: 
 
 19.6. Kierrätys 
 17.7. Lemmikit 
 21.8. Elonkorjuu 
 
 



Kissakaveria Ei Jätetä! 
 
Whiskas Kissakaveria Ei Jätetä! -kampanja käynnistyi jo seitsemättä kertaa PetExpo -messuilla 24.4.2010.  
Kampanjaan voi osallistua heinäkuun loppuun asti tekstiviestilahjoituksella tai tekemällä lahjoituksen 
osoitteessa www.kissakaveri.fi. Uudella Kissakaveri-foorumilla voit myös osallistua kissa-aiheisiin 
keskusteluihin, seurata kissatalojen toimintaa ja löytökissojen matkaa uusiin koteihinsa. Myös Oitin kissatalo ja 
asukkimme Herkku, Mikko ja Topi löytyvät foorumilta! Tervetuloa tutustumaan kolmeen reippaaseen 
kissapoikaamme myös netissä!  
 
Kirpputori ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi kesän lauantaisin 10-14 lukuunottamatta juhannuspäivää 26.6. 
 
 
3. Uutisia SEYstä 
 
Tunnelmia eläinten ensiapukurssilta Valkeakoskella 27.3. 

Valkeakosken Eläinsuojeluyhdistys järjesti lauantaina 27.3. eläinten ensiapukurssin, joka oli tarkoitettu kaikille 
lemmikin omistajille sekä yleisesti aiheesta kiinnostuneille. Kurssilla käytiin läpi niin luonnonvaraisten- kuin 
seura- ja harraste-eläintenkin yleisimpiä ensiaputilanteita sekä toimintaa niissä. Lisää tunnelmia kurssilta 
löydät seuraavasta Eläinten Ystävästä! 
 
Relaxant Animal -Facebook-kampanja 
 
Facebookissa on käynnissä Relaxant Animal - eläinten hyvinvoinnin puolesta -kampanja, jonka faniksi 
liittymällä tuet SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien koulutusta. Jokaista ryhmän fania kohden Detria Oy 
yhteistyökumppaneineen lahjoittaa SEYlle 0,10 € Relaxant Animal -tuotteiden myyntitulosta. Kampanja on 
voimassa 12.4.-31.5. välisen ajan.  
 
Lue lisää osoitteesta http://www.relaxantanimal.fi/index.php/relaxant-animal--hyvaen-asian-puolesta ja 
osallistu! 
 
SEY shop 
 
SEY-tuotteita voi nyt tilata kätevästi SEYn nettisivuilta (www.sey.fi) löytyvästä SEY shopista. Myynnissä on niin 
t-paitoja kuin käteviä laukkuja ja pussukoitakin. Ostamalla SEY shopin tuotteita tuet eläinsuojelutyötä! 
 
”ELÄIMEN JA IHMISEN YSTÄVYYS” – eläinsuojeluteemainen leiri 13-16 -vuotiaille 1.-6.8.2010 
 
SEYn ja Parasta Lapsille ry:n leirillä keskustellaan, toimitaan ja ideoidaan, jotta eläinten ja ihmisten välistä 
ystävyyttä voitaisiin entisestään syventää - eläinten ehdoilla. Leirille voi hakea 13-16 -vuotiaat nuoret eri puolilta 
Suomea. Lisätietoa, hakuohjeita ja -kaavakkeita saa Parasta Lapsille ry:n kautta: www.parastalapsille.fi, 
pl(at)parastalapsille.fi sekä puhelimitse p. 09-350 8630. Myös SEYn nuorisotoiminnan koordinaattori vastailee 
mielellään kysymyksiin, joten otathan yhteyttä joko elina.sipila(at)sey.fi tai 050-386 6893. 
 
 
4. Maailmalla tapahtuu 
 
SEYltä 3000 euroa Haitin maanjäristysalueen eläimille 
 
SEY lahjoitti katastrofirahastostaan 3000 euroa käytettäväksi Haitin maanjäristysalueen eläinten auttamiseen. 
SEY liittyi samalla Maailman eläinsuojeluliiton WSPA:n ja Kansainvälisen eläinsuojelurahaston IFAW:n 
perustamaan Haitin eläinten auttamiseksi tarkoitettuun kansainväliseen koalitioon (ARCH). Haitin eläinten 
hyväksi annettuja lahjoitusvaroja käytetään mm. loukkaantuneiden tuotantoeläinten sekä koirien ja kissojen 
hoitamiseen.  
 
Lisätietoa koalition työstä ja Haitin eläinten tilanteesta (englanniksi): 
http://animalsindisasters.typepad.com/wspa/ 
 
SEY seuraa myös jatkuvasti tilannetta Islannissa, jossa tulivuorenpurkauksesta syntynyt hienojakoinen tuhka 
on aiheuttanut ongelmia ihmisten lisäksi myös alueen eläimille. 


