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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
HEY juhlii 20-vuotista taivaltaan
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuotta vietetään järjestämällä erilaisia
tapahtumia, kursseja ja tempauksia sekä tekemällä yhdistystä tutuksi myös naapurikunnissa. Juhlavuoden
päätapahtuma sijoittuu kesänavauksen yhteyteen lauantaille 26.5. (lisätietoja tapahtumasta toukokuun HEYpostissa). Tervetuloa juhlistamaan 20-vuotiasta HEYtä!
Kollitempaus lauantaina 17.3.
HEY järjestää yhdessä Etelä-Hämeen Eläinlääkäriaseman kanssa perinteisen kollitempauksen lauantaina 17.3.
klo 9 alkaen Kissatalolla osoitteessa Keskustie 10, Oitti. Tempauksessa kastroidaan ja sirutetaan yli 4kk ikäisiä
terveitä poikakissoja. Ajanvaraukset yhdistyksen numeroon (045-2318603) 15.3. mennessä. Ilmoittautumalla
pikaisesti varmistat kissallesi paikan tempauksessa!
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. Jos kissa rokotetaan leikkauksen yhteydessä, tulisi se madottaa noin paria viikkoa
ennen tapahtumaa. Vain terve ja loisvapaa kissa hyötyy rokotuksesta!
HUOM! Maksu käteisellä tapahtumassa.
Piirustus- ja kirjoituskilpailu
HEY järjestää juhlavuotensa kunniaksi piirustuskilpailun Hausjärven kunnan alakouluille. Hausjärven
yläkoululle ja lukiolle kilpailu järjestetään kirjoituskilpailuna. Koulut ovat saaneet kilpailukutsut tammikuussa,
ja aikaa kilpailun toteuttamiseen on kolme kuukautta. Kaikkien koulujen parhaat työt palkitaan
eläinsuojeluaiheisin palkinnoin.

	
  

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

3. Uutisia SEYstä
Lemmikkilinnut Kaijuli ry perusti valtakunnallisen lemmikkilinturekisterin
Rekisteri on avoin kaikkia tunnistemerkittyjä lemmikkilintuja varten. Rekisteriin voi rekisteröidä oman
lemmikkilinnun sekä hakea tietoja rekisteröidyistä linnuista.
Myös poikueet on mahdollista rekisteröidä Kaijuleiden ylläpitämään rekisteriin. Poikuerekisteröinti helpottaa
sukulaisuussuhteiden seurantaa ja pienentää sukulaisten pesittämisen riskiä.
Rekisterin käyttö sekä tietojen lisääminen ja päivittäminen on maksutonta eikä vaadi yhdistyksen jäsenyyttä.
Kuka tahansa Suomessa asuvan linnun omistaja tai kasvattaja voi lisätä lintunsa tiedot rekisteriin, kunhan
lintu on tunnistemerkitty. www.linturekisteri.fi
Mustin ja Mirrin jouluinen hyväntekeväisyyskampanja tuotti SEYlle lähes 5 000 euroa
Eläintarvikeketju Musti ja Mirri järjesti joulukuussa kampanjan, jossa kaikista Brit Care -eläintuotteiden
myynnistä lahjoitettiin 5 % SEYlle. Kampanjan tuotto oli huikeat 4 876,30 euroa.
SEY kiittää lämpimästi Mustia ja Mirriä sekä kaikkia Brit Care -tuotteita ostaneita! Kampanjan tuotolla SEY
tukee ja kouluttaa vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia ja -neuvojia.

4. Maailmalla tapahtuu
Kulkukoirien tappamisen sallinut lakimuutos kumottiin Romaniassa
Romanian perustuslakituomioistuin hylkäsi kulkukoiria koskevan lakiuudistuksen, koska lakiehdotuksessa oli
ainakin kaksi perustuslain vastaista kohtaa. Lainsäädännön on nimittäin oltava selkeää ja ennakoitavaa,
yhtenäistä ja johdonmukaista. ”Lakimuutosehdotus sotii ihmisarvoa vastaan ja olisi tuonut mukanaan
kaaoksen”, totesi Romanian perustuslakituomioistuimen presidentti Augustin Zegrean.

