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1. Yleistä
HEY-postista
Pitelet käsissäsi Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattua uutiskirjettä, HEY-postia. HEYposti ilmestyy aina parittomien kuukausien aikana, yhteensä kuusi kertaa vuodessa, ja sisältää uutisia niin
HEYn toiminnasta, SEYstä kuin maailmaltakin.
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 myös HEYn nettisivuilta osoitteesta: www.hausjarvenesy.fi

2. HEYssä tapahtuu
Kissanruokakeräys Järvenpään Tarjoustalossa lauantaina 9.10.
HEY ja Tokmanni Oy järjestävät Eläinten viikon lauantaina 9.10. kissanruokakeräyksen Tokmanni Oy:n
myymälässä Järvenpään Tarjoustalossa klo 10-18. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla HEYn ostoskärryyn
haluamansa määrän kissanruokaa tai muita eläintarvikkeita. Keräyksen yhteydessä HEY tarjoaa myös
opastusta ja neuvontaa eläinasioissa. Keräyksellä tuetaan HEYn ylläpitämän Oitin kissatalon toimintaa.
Eläinten viikon teemavihkot saatavilla HEYn kirpputorilta 9.10. alkaen
Tänä vuonna Eläinten viikon teemana on sikojen hyvinvointi. SEY on tehnyt yhdessä Eläinsuojeluliitto
Animalian kanssa sioista tieto- ja tehtäväpaketit alakouluikäisille sekä yläkoulu- ja lukioikäisille. Nämä vihkoset
ovat ilmaisia ja ne on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Materiaalin on toimittanut tiedetoimittaja
Helena Telkänranta.
Tule tutustumaan Eläinten viikon teemavihkoihin ja noutamaan omasi HEYn kirpputorilta 9.10. alkaen.
Kirppu ja kissala
HEYn kirpputori ja kissala ovat auki läpi vuoden lauantaisin 10-14. Huom! Pyhäinpäivänä 6.11. kirppu ja
kissala ovat kiinni.

3. Uutisia SEYstä
SEYn taksvärkkikeräys 2010-2011 - Eläimille tukea taksvärkin avulla!
SEY järjestää lukuvuonna 2010-2011 ensimmäisen taksvärkkikeräyksensä. Taksvärkkipäivänä keräykseen
osallistuvat koululaiset työskentelevät päivän ajan koulun ulkopuolella ja lahjoittavat sitten työnsä tuoton
valitsemalleen keräyskohteelle.
SEYn taksvärkkiesite on lähetetty kaikkien Suomen yläkoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten (lukiot ja
ammatilliset oppilaitokset) oppilaskunnille.
Taksvärkkiesitteitä saa tilattua SEYn toimistolta osoitteesta sey@sey.fi tai p. 0207 528 420 sekä Tomi Hassiselta
tomi.hassinen@sey.fi tai p. 050 430 2703.

Lisätietoja ja ohjeistusta taksvärkistä sekä taksvärkkiesitteen pdf-versio SEYn taksvärkkisivustolla:
http://www.sey.fi/ajankohtaista/seyn_taksvarkkikerays_2010-2011.html
Sikahyvä elämä?
Eläinten viikon teemana on tänä vuonna sikojen hyvinvointi. Eläinten viikko on vuosittain 4.-10. lokakuuta
vietettävä teemaviikko.
SEY on tehnyt sioista tieto- ja tehtäväpaketit alakouluikäisille sekä yläkoulu- ja lukioikäisille. Nämä vihkoset
ovat ilmaisia ja ne on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Materiaalin on toimittanut tiedetoimittaja
Helena Telkänranta. Tilattavissa on tuttuun tapaan myös Eläinten viikon juliste, suomenkielisenä ja
ruotsinkielisenä versiona. Suomenkielinen juliste lähetetään myös Eläinten ystävän lukijoille lehden syyskuun
numeron välissä.
Lisää tietoa sioista ja sikojen hyvinvoinnista löytyy Eläinten viikon alla avattavilla nettisivuilla www.sikatieto.fi
Tutustu Eläinten viikon teemasivuihin ja materiaaleihin:
http://www.sey.fi/elainsuojelu/elainten_viikko/2010_sikahyva_elama

4. Maailmalla tapahtuu
Uusi koe-eläindirektiivi rajoittaa jäsenmaiden oikeutta parempaan eläinsuojeluun
Euroopan parlamentin äskettäin hyväksymä koe-eläindirektiivin uudistus ei hyvistä pyrkimyksistään huolimatta
paranna merkittävästi koe-eläinten asemaa tai vähennä eläinten käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa.
Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto muistuttavat, että Suomi on sitoutunut
vähentämään koe-eläinten määrää, mistä ei saa lipsua eurooppalaisen lääketeollisuuden lobbausvoittona
saavutetusta direktiivistä huolimatta. Eläinsuojelujärjestöt vaativat lakiin selkeää velvoitetta eläinkokeiden
korvaamisesta vaihtoehtoisilla menetelmillä aina kun se on mahdollista sekä eläinkoetilastojen ulkopuolelle
jäävän ”muun tieteellisen tutkimuskäytön” selkeää vähentämistä. Niin ikään rahoitusta eläinkokeille
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen on Suomessa lisättävä.
Tiedote löytyy kokonaisuudessaan SEYn sivuilta:
http://www.sey.fi/ajankohtaista/tiedote_uusi_koeelaindirektiivi_rajoittaa_jasenmaiden_oikeutta_parempaan_elainsuojeluun.html

