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1. Yleistä
HEY-postista
Tämä tiedote on Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattu uutiskirje, HEY-posti. 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 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
HEYn 20-vuotisjuhlat ja Kesänavaus 26.5.
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Pyöreitä vuosia juhlistetaan
Kesänavauksen yhteydessä lauantaina 26.5. klo 10-14 yhdistyksen kissatalolla osoitteessa Keskustie 10,
12100 Oitti. Ohjelmassa on muun muassa Hausjärven kouluilla järjestettyjen piirustus- ja
kirjoituskilpailujen palkintojenjako (klo 12), kilpailuja, taimitori sekä kahvi- ja vohvelitarjoilu. Tervetuloa!
Koira ABC -kurssi lauantaina 9.6.
Kurssi on tarkoitettu 4.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille, jotka suunnittelevat tai haaveilevat oman koiran
hankkimista tai joilla on jo kotona koiranpentu. Kurssi sisältää koiran hankintaan, hoitoon ja
harrastamiseen liittyviä perusasioita sekä harjoitteita oikean koiran kanssa. Kurssi on maksuton. Kurssin
vetäjinä toimivat Päivi Mäki ja Sari Jokipalo.
Ilmoittautumiset kurssille 27.5. mennessä: sari.jokipalo@kotiposti.net (minimissään viisi osallistujaa, että
kurssi toteutuu). Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi kurssiohjelma ja aikataulu sähköpostilla.
Kirppu ja kissala
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi vuoden lauantaisin klo 10-14. Huom! Juhannuspäivänä 23.6.
kirppu ja kissala ovat kiinni!

3. Uutisia SEYstä
Myötäkarvaan-palkinto eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser-Kopralle
Tämän vuoden Myötäkarvaan-palkinto luovutettiin Turun kaupungin eläinsuojeluvalvoja Heidi LeyserKopralle PetExpo-messuilla Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 28.4. Leyser-Kopra palkittiin
pitkäjänteisestä eläinten hyväksi tehdystä työstä. Myötäkarvaan-palkinto on 3000 euron suuruinen ja sen
lahjoittaa Suomen Messusäätiö.
Palkintoraadin mukaan Leyser-Kopra on tehnyt työtä eläinten hyväksi sinnikkäästi, luovasti ja toimintaa
kehittäen. Leyser-Kopra toimii eläinten parasta ajatellen työssään ja vapaa-ajallaan, ja hänen
henkilökohtainen panoksensa lemmikkien hyvinvoinnin puolesta on suuri. Raati pitää Leyser-Kopraa
merkittävänä ja näkyvänä hahmona, joka toimii esikuvana myös muille eläinten hyvinvoinnin

	
  

puolestapuhujille ja toimijoille. Vuosien ansiokkaan työn jälkeen hän yhä aidosti välittää eläimistä ja siitä,
mikä on niille parhaaksi.
Seminaari koiranjalostuksesta 22.5. Helsingissä
SEY, Suomen Eläinlääkäriliitto, Animalia ja Helsingin Eläinsuojeluyhdistys järjestävät yhdessä
eläinjalostusaiheisen avoimen seminaarin. Seminaarissa kuullaan professori Marjatta Snellmanin esitys,
jonka jälkeen aiheesta järjestetään paneelikeskustelu. Panelisteina toimivat professori Snellmanin lisäksi
Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio sekä Suomen
Koirankasvattajat ry:n puheenjohtaja Juha Kares ja hallituksen jäsen Tanja Hakamo.
Jäsenhankintakilpailun voitto kauhajokiselle Miskalle
SEY järjesti viime vuonna jäsenhankintakilpailun, jonka pääpalkintona oli kahden hengen matka
tutustumaan eläinsuojelujärjestöistä kenties maineikkaimman ja perinteisimmän, englantilaisen RSPCA:n
toimintaan. Eniten uusia jäseniä aktiivisella otteella hankki Miska Kaihlamäki. SEY onnittelee lämpimästi
Miskaa voitosta!

