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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
HEYn logo ja nettisivut uudistuivat!
HEYn nettisivut saivat uuden ilmeen uuden SEYn jäsenyyttä korostavan logon myötä. Uusituilta nettisivuilta
löydät edelleen kotia etsivät kissamme samoin kuin tapahtumatiedot ja uusimmat tiedotteetkin. Kaikkea vanhaa
ei ole kuitenkaan pistetty romukoppaan: vanhan logon kissahahmo seikkailee edelleen mm. sosiaalisen median
puolella! Nettisivu-uudistuksen vuoksi toukokuun uutiskirje pääsi lähtemään vasta kesäkuun puolella mutta
jatkossa uutiskirje ilmestyy jälleen parittomina kuukausina.
Teemalauantai 18.6.: Lapset ja nuoret eläinsuojelutoiminnassa
HEY järjestää 18.6. teemalauantain lapsille ja nuorille suunnatusta eläinsuojelutoiminnasta klo 10-14
kissatalolla. Ohjelmassa on tietoiskuja mm. ELLU-kurssin ja lapsille ja nuorille suunnatun
eläintaitoverkkosivuston tiimoilta. Tervetuloa tutustumaan koko perheen eläinsuojelutoimintaan, nauttimaan
buffetin antimista, tervehtimään kotia etsiviä kissojamme sekä tekemään ostoksia kirpputorille!
Teemalauantai 16.7.: Kissojen ja koirien lajinmukainen virikkeistäminen
HEY järjestää 16.7. teemalauantain lapsille ja nuorille suunnatusta eläinsuojelutoiminnasta klo 10-14
kissatalolla. Ohjelmassa on tietoiskuja kissojen ja koirien lajinmukaisesta virikkeistämisestä sekä eläimille
haitallisista esteettisistä jalostus- ja koristelumuodoista. Luvassa on myös tarvikekeräys, josta lisätietoa seuraa
pikapuoliin! Tervetuloa tutustumaan virikepajoihin, nauttimaan buffetin antimista, tervehtimään kotia etsiviä
kissojamme sekä tekemään ostoksia kirpputorille!
Teemalauantai 20.8.: Jyrsijät ja kanit
HEY järjestää 20.8. teemalauantain jyrsijöiden ja kanien hoidosta klo 10-14 kissatalolla. Ohjelmassa on
tietoiskuja jyrsijälajeista, jyrsijöiden ja kanien lajinmukaisesta hoidosta sekä virikkeistämisestä. Tervetuloa
tutustumaan jyrsijöiden ja kanien maailmaan, nauttimaan buffetin antimista, tervehtimään kotia etsiviä
kissojamme sekä tekemään ostoksia kirpputorille!

	
  

Kirppu ja kissala
HEYn kirpputori ja kissala ovat auki läpi vuoden lauantaisin 10-14.

3. Uutisia SEYstä
Urho ja Lahja aloittivat eläinsuojelutyönsä
SEY sai Delta Autolta lahjoituksena kaksi Fiat Scudo -pakettiautoa käytettäväksi liiton eläinsuojelutyöhön
kahdeksi vuodeksi.
Eläinsuojeluautot ovat SEYn vapaaehtoisten valvojien käytössä neljä kuukautta kerrallaan ja tarkoitus on, että
autot kiertävät mahdollisimman laajasti eri puolilla Suomea. Ensimmäisenä Urhon ratissa on Heidi Leyser-Kopra
Turusta ja Lahjan Markku Alanko Valkeakoskelta.
Urhon ja Lahjan matkaa ympäri Suomen voi seurata SEYn autoblogista:
http://www.sey.fi/elainsuojelu/seyn_elainsuojeluvalvojat/autoblogi
Myötäkarvaan-palkinto SEYn eläinsuojeluvalvoja- ja neuvojatoiminnalle
Valtakunnallinen Myötäkarvaan-tunnustuspalkinto jaettiin tänä vuonna SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten
liiton eläinsuojeluvalvoja - ja neuvojatoiminnan ja Helsingin Akvaarioseuran kesken. Myötäkarvaan-palkinto on
Suomen Messusäätiön vuosittain myöntämä 3 000 euron tunnustuspalkinto. Sen saa henkilö, yritys, yhteisö tai
hanke, joka on lemmikkieläinten hyvinvoinnin tai lemmikkialan puolestapuhuja, parantanut konkreettisesti
lemmikkien elämää ja hyvinvointia Suomessa tai vienyt eteenpäin asioita, jotka ovat lemmikkien parhaaksi.
Tunnustus jaettiin PetExpo-lemmikkimessuilla lauantaina 16.4.

3. Maailmalla tapahtuu
SEY mukaan 8hours-kampanjaan - 8 tunnin yläraja kaikille EU:n eläinkuljetuksille
SEY on liittynyt Euroopan laajuiseen 8hours-kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on, että EU säätää 8 tunnin
ylärajan kaikille eläinkuljetuksille. Aloite 8hours-kampanjaan on tullut Euroopan parlamentin jäseniltä, joiden
tavoitteena on kerätä miljoona allekirjoitusta lakialoitteen tueksi.
Eläinsuojelujärjestöt, huolestuneet EU-kansalaiset ja lukuisat poliitikot ovat pitkään olleet sitä mieltä, että
eläinkuljetukset vaativat sääntelyä ja uudistuksia. Eläimiä saa kuljettaa jopa päivien ajan, mikäli tietyt
edellytykset levosta, ruokinnasta ja juotosta täyttyvät. Nykyisen lainsäädännön valvonta on lisäksi useissa
maissa puutteellista tai tehotonta.
Toivomme, että myös tuleva maatalousministerimme liittyy joukkoomme tukemaan tätä tavoitetta.
Kehotammekin kaikkia eläinkuljetuksista huolestuneita kirjoittamaan nimensä
8hours-vetoomukseen osoitteessa http://www.8hours.eu/
Halukkaat voivat myös tilata SEYn toimistolta paperivetoomuksia täytettäväksi p. 020 7528 420

