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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
Keräys Viipurin koirien hyväksi
HEY järjestää teemalauantain 16.7. yhteydessä koiranruoka- ja tarvikekeräyksen Viipurin koiratarhojen
tukemiseksi. Keräystuotto lahjoitetaan Viipurin Koirat ry:lle ja kuljetetaan heidän tukemilleen koiratarhoille
Viipuriin. Keräykseen toivotaan tuotavaksi erityisesti kuivamuonaa, hyväkuntoisia tai kunnostuskelpoisia
koiratarvikkeita (erityisesti pantoja ja hihnoja) sekä metallisia ruoka- ja juoma-astioita. Jos et pääse paikalle
16.7. mutta haluat tukea keräystä lahjoituksella, otathan yhteyttä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen:
info@hausjarvenesy.fi
Teemalauantai 16.7.: Kissojen ja koirien lajinmukainen virikkeistäminen
HEY järjestää 16.7. teemalauantain kissojen ja koirien lajinmukaisesta virikkeistämisestä klo 10-14 kissatalolla.
Ohjelmassa on tietoiskuja virikkeistämisestä, harrastusmahdollisuuksista sekä eläimille haitallisista esteettisistä
jalostus- ja koristelumuodoista. Luvassa on myös tarvikekeräys Viipurin koirien avuksi. Tervetuloa tutustumaan
virikkeistämiseen, nauttimaan buffetin antimista, tervehtimään kotia etsiviä kissojamme sekä tekemään ostoksia
kirpputorille!
Sepänmäen maalaismarkkinat 7.8.
HEY osallistuu totuttuun tapaan Sepänmäen maalaismarkkinoille Mäntsälän Hirvihaarassa sunnuntaina 7.8.
klo 10-14. HEYn kojusta löydät niin esitteitä kuin myyntituotteitakin, mm. leivonnaisia, hilloja ja käsitöitä.
Tervetuloa maalaismarkkinoiden tunnelmaan!
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
Huikea jäsenhankintakilpailu
Jäsenlehti Eläinten ystävän toinen numero oli lähtölaukaus SEYn huikealle jäsenhankintakilpailulle. Eniten
uusia jäseniä hankkineelle on luvassa ainutlaatuinen palkinto: kahden hengen tutustumismatka Englannin
RSPCA:n toimintaan vuoden 2012 aikana. Kaikki vähintään viisi jäsentä hankkineet palkitaan uniikilla
tunnustuspalkinnolla. Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan hienoja palkintoja.
Jäsenhankintakilpailuun voivat osallistua kaikki SEYn jäsenet. Jäsenhankintakilpailu päättyy 31.12.2011,
mihin mennessä liittymistietojen pitää olla perillä SEYn toimistolla. Kilpailuohjeet ja säännöt löytyvät osoitteesta:
http://www.sey.fi/sey/jasenhankintakilpailu/
Tilaa jäsenhankinnan tueksi materiaalia osoitteesta:
http://www.sey.fi/sey/jasenhankintakilpailu/materiaalitilaus/, sähköpostitse sey@sey.fi tai puhelimitse 020
752 8420.
Hankkimasi uuden jäsenen liittyessä SEYn jäseneksi verkkosivujen kautta tulee sinun ilmoittaa meille
puhelimitse tai sähköpostitse hankkimiesi uusien jäsenten nimet ja kotipaikkakunnat. Valitettavasti
verkkosivujen jäsenliittymislomakkeeseen ei ole teknisesti mahdollista lisätä kohtaa tätä varten. Osallistuessasi
paperisella jäsenliittymislomakkeella, muista merkitä lomakkeeseen jäsenhankkijan nimi.
"En jätä koiraa kuumaan autoon!" - tarrakampanja alkaa
Ihmisiä hellivät helteet eivät aina ole koirille hyväksi. Tänä kesänä on saatu huomattavan paljon huonoja uutisia
kuumalla säällä autoon jätetyistä koirista. SEY on yhteistyössä Kennelliiton kanssa tehnyt En jätä koiraa
kuumaan autoon! -tarroja. Auton ikkunaan liimattavan tarran tavoitteena on muistuttaa koiranomistajia
jokakesäisestä ongelmasta ja kannustaa oman hyvän esimerkin avulla jättämään koira kuumalla säällä kotiin.
Tarrat ovat maksuttomia ja niitä jakavat useat SEYn paikallisyhdistykset sekä eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat
kesän tapahtumissa. Tarroja jaetaan myös Kennelliiton tapahtumissa ja koiranäyttelyissä.

3. Maailmalla tapahtuu
Häkkikanalakielto 2012 -kampanja tarvitsee edelleen tukea
Tule mukaan ja auta varmistamaan, että kaikki EU-maat noudattavat perinteiset häkit kieltävää direktiiviä heti
vuoden 2012 alusta saakka. Direktiivillä on Euroopan komission vahva tuki, ja positiivisia muutoksia on
monessa maassa tekeillä. Euroopan kanojen hyväksi on silti vielä paljon tehtävää, sillä useilla jäsenmailla ei
vieläkään ole suunnitelmia toteuttaa häkkikanalakieltoa, joka astuu voimaan puolen vuoden kuluttua.
Nyt tarvitsemme apuasi vaatimaan yhdessä komissiolta toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikilla
jäsenmailla on kunnollinen toimintasuunnitelma häkkikanalakiellon toteuttamiseksi - ajallaan ja
täysimääräisenä.
EU-laajuinen häkkikanalakielto on yksi merkittävimmistä lainsäädäntöuudistuksista, joita on koskaan
tuotantoeläinten hyväksi tehty. EU-kansalaisten tuella on suuri merkitys miljoonille kanoille.
Lue lisää ja lähetä komissaarille viesti täällä http://www.sey.fi/ajankohtaista/hakkikanalakielto_2012_kampanja_tarvitsee_edelleen_tukea.html

