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1. Yleistä 
 
HEY-postista 
 
Tämä tiedote on Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattu uutiskirje, HEY-posti. 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 yhdistyksen jäsenille suoraan sähköpostiin. 
Jos et ole ilmoittanut jäseneksi liittymisen yhteydessä sähköpostiosoitettasi, voit lisätä sen tietojesi yhteyteen 
lähettämällä sähköpostia SEYn jäsenrekisterin ylläpitäjälle (sey@sey.fi). 
 
HEY-postia voit lukea myös HEYn nettisivuilta osoitteesta: www.hausjarvenesy.fi 
 
 
2. HEYssä tapahtuu 
 
Eläinystävämme 2012 -kalenteria voi nyt tilata myös sähköpostilla 
 
Eläinystävämme 2012 -kalenteria voi nyt tilata myös yhdistyksen sähköpostiosoitteesta (info@hausjarvenesy.fi) 
hintaan 8 euroa/kpl + postituskulut. Laitathan viestiin tiedon siitä, kuinka monta kalenteria olet tilaamassa, ja 
osoitteen, jonne kalenterit toimitetaan. Lähetämme vastauksena sähköpostin, jossa on tilinumeromme sekä 
maksettava summa. Kalenterit postitetaan, kun suoritus näkyy tilillämme. Toimithan nopeasti, sillä kalentereita 
on jäljellä enää muutamia! 
 
Kalenteria voi ostaa lisäksi kirpputoriltamme Hausjärven Oitissa, Mäntsälän Mustista ja Mirristä sekä Riihimäen 
Faunataresta. 
 
HEYn kirpputorilla alkoi joulu 
 
HEYn kirpputori pukeutui jouluasuun. Joulunalusviikoilla kirpputorilta saa tuttujen kirpputorituotteiden lisäksi 
myös jouluisia lahjatuotteita, kuten joulukransseja, kuppikynttilöitä, sytykeruusukoreja sekä ompelutöitä. 
Ostamalla käsityönä tehtyjä lahjatuotteita tuet eläinsuojelutyötä! 
 
Joulumyyjäiset lauantaina 17.12. 
 
HEY osallistuu Hausjärven seurakunnan järjestämiin perinteisiin joulumyyjäisiin Oitin yläkoululla lauantaina 
17.12. klo 12-14. Tarjolla on muun muassa joulukransseja, käsitöitä ja lahjatuotteita. Tervetuloa! Kirpputori on 
auki myyjäispäivänä normaalisti klo 10-14.   
 
Kirppu ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi vuoden lauantaisin 10-14. Huom! Jouluaattona 24.12. ja 
uudenvuodenaattona 31.12. kirppu ja kissala pitävät ovensa kiinni juhlapyhien vuoksi. 
 
 
 
 
 



3. Uutisia SEYstä 
 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry SEYn jäsenyhdistykseksi 
 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry valittiin SEYn liittovaltuustossa SEYn jäsenyhdistykseksi. 
Eläinsuojelyhdistysten Kummit ry toimii Helsingistä käsin avustaen muita SEYn jäsenyhdistyksiä järjestäen 
ruokakeräyksiä ja tapahtumia, joiden tuotto lahjoitetaan valitulle tukea tarvitsevalle jäsenyhdistykselle. Lisäksi 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry tarjoaa henkilötyövoimaa SEYn jäsenyhdistysten käyttöön esim. leikkaus- ja 
sirutustapahtumien järjestämiseen. 
 
Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto koirien ulkonäköjalostuksen epäkohtia esillä pitävälle eläinlääkärille 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto palkitsee Eläinten viikolla ansioituneita eläinsuojelijoita. Vuoden 
Eläinsuojeluteko -palkinto jaetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat toiminnallaan tuoneet esiin epäkohtia 
eläinten oloissa tai edistäneet merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia. Vuoden eläinsuojeluteko 2011 -
palkinto jaettiin professori emerita Marjatta Snellmanille SEYn 110-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingin 
Paasitornissa. 
 
Marjatta Snellman on tehnyt elämäntyönsä eläinlääketieteen alalla. Hänet tunnetaan arvostettuna oman 
tieteenalansa suunnannäyttäjänä ja eläinten hyvinvoinnin edistäjänä. Suuri yleisö tuntee hänet parhaiten 
uutterana eläinten, erityisesti koirien, ulkonäköjalostuksen aiheuttamien haittojen esiintuojana. 
 
Marjatta Snellmanin haastattelu ilmestyy joulukuun Eläinten ystävässä. 
 
Joonas Niemiselle tunnustusta esimerkillisestä eläinsuojelutyöstä 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto myönsi köyliöläiselle lukiolaiselle Joonas Niemiselle kunniakirjan ja 
lahjakortin tunnustukseksi esimerkillisestä eläinsuojelutyöstä. Joonas löysi 17. syyskuuta koulumatkansa 
varrelta loukkaantuneen suden ja soitti välittömästi isälleen. Tämä kutsui paikalle metsästäjiä, jotka lopettivat 
liikuntakyvyttömän eläimen. Kunniakirjan ja lahjakortin Joonakselle kävi luovuttamassa SEYn vapaaehtoinen 
eläinsuojeluvalvoja Marija Wallden. 
 


