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1. Yleistä 
 
HEY-postista 
 
Pitelet käsissäsi Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattua uutiskirjettä, HEY-postia. HEY-
posti 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 
 
Vantaan kansainvälisen koulun lahjoitus 
 
HEY on saanut suuren lahjoituksen Vantaan kansainväliseltä koululta, joka järjesti Eläinten viikolla 
kissanruoka- ja -tarvikekeräyksen oppilailleen vanhempainyhdistys Vakka ry:n koordinoimana. HEY kiittää 
sydämellisesti kaikkia keräykseen osallistuneita oppilaita ja opettajia sekä Vakka ry:tä!  
 
Kissa vieköön! -keräys Mäntsälän S-Marketissa 27.11. 
 
HEY järjestää viime vuonna paljon kiitosta keränneen Kissa vieköön! -keräyksen Mäntsälän S-Marketissa 
lauantaina 27.11. klo 10-17. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla HEYn ostoskärryyn haluamansa määrän 
kissanruokaa tai muita eläintarvikkeita. Keräyksen yhteydessä HEY tarjoaa myös opastusta ja neuvontaa 
eläinasioissa. Ruokakeräyksellä tuetaan HEYn ylläpitämän Oitin kissatalon toimintaa. Tervetuloa!  
 
Joulumyyjäiset Oitin yläkoululla lauantaina 18.12.  
 
HEY osallistuu Hausjärven seurakunnan järjestämiin perinteisiin joulumyyjäisiin Oitin yläkoululla lauantaina 
18.12. klo 12-14. Tarjolla on muun muassa joulukransseja ja lahjaideoita. Tervetuloa! Kirpputori on auki 
myyjäispäivänä normaalisti klo 10-14. 
 
Kirppu ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat auki läpi vuoden lauantaisin 10-14. Huom! Joulupäivänä 25.12. ja 
uudenvuodenpäivänä 1.1. kirppu ja kissala ovat kiinni. 
 
 
3. Uutisia SEYstä 
 
Vuoden Eläinsuojeluteko –palkinto jaettu ensimmäistä kertaa 
 
Kautta aikojen ensimmäinen Vuoden eläinsuojeluteko –palkinto jaettiin Iitissä pitkään jatkuneen hevosten 
laiminlyöntitapauksen paljastaneille Suvi Ojanperälle ja Mikael Lindgrenille. Palkittujen rohkea ja sitkeä 
toiminta pelasti useita hevosia pitkälliseltä kärsimykseltä. Tilaisuudessa palkittiin myös kaksi SEYn pitkän 
linjan eläinsuojelijaa. Vuoden eläinsuojelukonkari –palkinto jaettiin eläinsuojeluvalvoja Marja-Liisa Kotrolle. 
Liiton entiselle toiminnanjohtajalle Risto Rydmanille myönnettiin Kunniaeläinsuojelijan arvonimi. 
 
 
 



Vielä ehtii hakea SEYn eläinsuojeluvalvojakurssille! 
 
SEY järjestää jälleen vuonna 2011 eläinsuojelu- sekä valvojakurssin, joilla käydään läpi eri eläinlajeja, 
eläinsuojelua, eläinsuojelulakia ja muita eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita. 
 
Kurssi toteutetaan kahtena viikonloppuna, 4.-6.3 ja 18.-20.3.2011 Solvallan urheiluopistolla Espoossa.  
 
Kurssilaisten valinnassa painotetaan vapaaehtoisesta eläinsuojeluvalvoja/neuvojatoiminnasta kiinnostuneita. 
Eläinsuojelukurssilaiset valitaan kahdessa vaiheessa: hakemusten perusteella osa hakijoista tullaan kutsumaan 
alueittain haastatteluun. Hakuaika päättyy 19.11. Hakuilmoitus löytyy SEYn sivuilta: www.sey.fi 
 
 
4. Maailmalla tapahtuu 
 
Aasian sappikarhut saavat apua myös Suomesta 
 
Karhuryhmä koostuu tavallisista suomalaisista ihmisistä, joita yhdistää halu toimia Aasian karhutarhauksen 
lopettamiseksi. Ryhmä keskittyy toiminnassaan pääasiassa karhutarhauksesta tiedottamiseen sekä varojen 
keräämiseen AAF:n toiminnalle Aasiassa. 
 
Karhuryhmän syysmainos on valmistunut. Mainoksessa on lyhyt info-osuus sappikarhuista, tietoa tulevista 
tapahtumista, joissa ryhmä on paikalla, sekä tietysti kuvaus uusimmista tuotteista, joiden tuotto menee 
lyhentämättömänä sappikarhujen hyväksi. Mainosta saa mielellään tulostaa ja levittää. Linkki mainokseen:  
 
http://www.aasiankarhutarhat.com/pdf/pdf_2010/syysmainos_2010.pdf 
 
Lisätietoja Karhuryhmän toiminnasta ja esimerkiksi uusista kalentereista löytyy sivulta 
www.aasiankarhutarhat.com 


