
	  
	  
HEY-POSTI 1/2011 
 
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 
 
HEY mukana sosiaalisessa mediassa 
 
HEYlle on luotu omat sivut sekä Facebookiin että Twitteriin. Molemmilta sivuilta löydät HEYn ajankohtaisia 
kuulumisia ja pääset seuraamaan aktiivisemmin HEYn kissojen kuulumisia. Facebook-sivu löytyy osoitteesta: 
www.facebook.com/hausjarvenesy ja Twitter-sivu osoitteesta: twitter.com/hausjarvenesy 
 
Kollitempaus lauantaina 5.3.2011 
 
HEY järjestää yhdessä Etelä-Hämeen Eläinlääkäriaseman kanssa perinteisen kollitempauksen lauantaina 5.3. 
klo 9 lähtien kissatalolla osoitteessa Keskustie 10, Oitti. Tempauksessa kastroidaan ja sirutetaan yli 4kk ikäisiä 
terveitä poikakissoja. Ajanvaraukset yhdistyksen numeroon 3.3. mennessä: 045-2318603. 
 
Hinnat: 
 
    * Kastrointi ja sirutus: 50€ 
    * Kastrointi, sirutus ja rokotus: 60€ 
 
Leikkaukseen saapuvalle kissalle ei tule antaa ruokaa 12 tuntiin ennen leikkausta. Tuothan kissan 
tapahtumaan tukevassa kuljetuslaatikossa ja varaat mukaan lämmintä peitettä, koska leikkauksesta tultuaan 
kissa on altis vilustumiselle.  
 
Kirppu ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat auki läpi vuoden lauantaisin 10-14. 
 
 
3. Uutisia SEYstä 
 
SEY sai suurimman osan Sharewoodin joulupotista 
 
Sharewoodin 5000 euron joulupotti jaettiin jouluaaton aattona. Ääniä annettiin 4277 kappaletta. SEY keräsi 
äänestyksessä suurimman äänisaaliin ja sai joululahjaksi 1080 euroa. Toiseksi tullut Syöpäsäätiö sai 
sharewoodilaisilta ääniä 524 euron edestä ja kolmanneksi tullut Mannerheimin lastensuojeluliitto tienasi 
äänillään 456 euroa.  
 
Kiitos ja kumarrus kaikille äänestäneille!  
 



Sharewoodiin voit liittyä osoitteessa http://www.sharewood.org/registration.php 
 
Kulkukoira.comin Facebook-kampanjasta tukea SEYlle 
 
Kulkukoira.com lahjoitti jokaisesta joulukuisesta Facebook-fanistaan 10 senttiä SEYlle. 
 
SEY kiittää – klikkaamalla voi vaikuttaa! 
 
Hill´s tukee SEYn eläinsuojelutyötä 
 
Eläinruokia valmistavalla HILL’sillä on tänä vuonna juhlavuosi: merkki on toiminut Suomen markkinoilla jo 25 
vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi Hill’s haluaa tukea SEYn eläinsuojelutyötä ja lahjoittaa jokaisesta 
myydystä Hill’s eläinruokakilosta Hill’s 1 sentin SEYlle. 
 
SEY kiittää Hill`siä lämpimästi merkittävästä tuesta eläinsuojelutyölle! 
 
Kysely eduskuntavaaliehdokkaille 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia ovat julkaisseet vaalikyselyn, jossa 
eduskuntavaalien ehdokkaat pääsevät kertomaan kantansa eläinsuojeluasioista ja niiden hoidosta Suomessa. 
 
Eläinsuojelukysymykset ovat yhä useammalle äänestäjälle merkittävä kriteeri ehdokasta valittaessa. 
Eläinsuojelulain uudistus tulee todennäköisesti seuraavan eduskunnan käsiteltäväksi, joten senkin vuoksi on 
tärkeää, että kansanedustajat ovat valmiita ottamaan kantaa eläinsuojeluasioihin. 
Kyselyyn voi vastata 28.2.2011 asti. Kyselyn tulokset julkaistaan maaliskuussa SEYn ja Animalian yhteisellä 
Eläinpolitiikka-sivustolla (www.elainpolitiikka.fi). 
 
 
4. Maailmalla tapahtuu 
 
Euroopan sika-ala lupaa luopua porsaiden kivuliaasta kastraatiosta  
 
Eurooppalaiset sianlihan tuottajajärjestöt, lihateollisuus ja eläinsuojelujärjestöt sitoutuivat 15.12.2010 
allekirjoitetussa julkilausumassa luopumaan porsaiden kirurgisesta kastraatiosta vuoteen 2018 mennessä. 
 
Sitoumuksen ensimmäinen askel on kivunlievityksen tai nukutuksen käyttöönotto kastraatiossa vuoden 2012 
alusta alkaen. 
 
Käytännössä kaikki Suomessa syntyneet karjuporsaat kastroidaan kirurgisesti muutaman päivän ikäisinä. 
Kastraatiolla ehkäistään lihaan muutoin erittyvä voimakas karjun haju. Sikatilalliset hoitavat toimenpiteen 
useimmiten itse pihdeillä leikkaamalla ja ilman kivunlievitystä. 
 
Kirurgisen kastraation vaihtoehto on immunokastraatio, jossa porsaat kastroidaan rokottamalla. Rokote 
surkastuttaa kivekset. 
 
Lue koko uutinen: http://bit.ly/gg3sVO 


