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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
Päivi Mäelle SEYn kultainen ansiomerkki
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton hallitus on myöntänyt HEYn pitkäaikaiselle puheenjohtajalle,
SEYn vapaaehtoiselle eläinsuojeluvalvojalle Päivi Mäelle SEYn kultaisen ansiomerkin erityisen ansiokkaasta
toiminnasta eläinsuojelun hyväksi. Onnittelut Päiville koko yhdistyksen puolesta!
HEYn 20-vuotisjuhlassa palkittiin Hausjärven koululaisia
HEY järjesti keväällä 2012 Hausjärven kouluille eläinsuojeluteemaisen kilpailun. Alakoululaisille kilpailu
järjestettiin piirustuskilpailuna aiheella Onnellinen eläin. Yläkoululaisille ja lukiolaisille kilpailu järjestettiin
kirjoituskilpailuna vapaasti otsikoiden aiheesta Hyvinvoiva eläin. Kilpailussa menestyneet koululaiset
palkittiin HEYn 20-vuotisjuhlassa Nuori eläinten ystävä -palkinnolla.
Palkittujen oppilaiden nimet kouluittain on julkaistu HEYn nettisivuilla.
Kirjoituskilpailun sivulla on myös linkit kilpailussa palkittujen oppilaiden aineisiin.
http://www.hausjarvenesy.fi/piirustuskilpailu.php
http://www.hausjarvenesy.fi/kirjoituskilpailu.php
Kissojen luovutushinnat nousevat 1.8.2012
Kohonneiden ruoka- ja eläinlääkintäkustannusten vuoksi HEY tarkistaa kissojen luovutushintoja 1.8.2012
alkaen. Uudet hinnat luovutettaville kissoille ovat seuraavat.
* Aikuinen: 120€
* Pentu: 140€
Kaikki HEYn luovuttamat kissat on hoidettu kuntoon, madotettu, rokotettu, kastroitu/steriloitu (myös
pennut) ja tunnistusmerkitty mikrosirulla. Kissojen sirutietojen vienti Turvasiru-rekisteriin sisältyy myös
luovutushintaan.
Sepänmäen maalaismarkkinat 12.8.2012
HEY osallistuu totuttuun tapaan Sepänmäen maalaismarkkinoille Mäntsälän Hirvihaarassa sunnuntaina
12.8. klo 10-15. HEYn kojusta löydät niin esitteitä kuin myyntituotteitakin, mm. leivonnaisia ja käsitöitä.
Tervetuloa maalaismarkkinoiden tunnelmaan!

	
  

ELLU-eläintaitokurssi saapuu Mäntsälään
HEY järjestää yhteistyössä Mäntsälän Kansalaisopiston kanssa syyslukukaudella 2012 ELLU-peruskurssin
10-12-vuotiaille lapsille. Kurssilla tutustutaan lemmikkieläinten hyvinvointiin ja sen tunnistamiseen sekä
vastuulliseen lemmikin omistamiseen. Lisäksi kurssilla esitellään yleisimpiä lemmikkieläinlajeja ja luodaan
katsaus lemmikkien käsittelyyn, hoitoon ja virikkeellistämiseen. Kurssi-ilmoittautumisia otetaan vastaan
23.8. alkaen Mäntsälän Kansalaisopistossa.
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
Vielä ennättää osallistua SEYn valokuvaus- ja kirjoituskilpailuun lapsille ja nuorille
SEYn valokuvaus- ja kirjoituskilpailu lapsille ja nuorille järjestetään 17.4.-31.7.2012. Kilpailun teemana on
Pidän eläimistä – huolta! Arjen pieniä eläinsuojelutekoja. Kisalla halutaan saada lasten ja nuorten ääni
kuuluviin eläinsuojeluasioissa sekä rohkaista ja innostaa itseilmaisuun.
Lisätietoja ja osallistumisohjeet: http://www.ellukortti.fi/nuoret/ellukortti/testit_ja_tehtavat/kilpailu
En jätä koiraa kuumaan autoon! –tarrakampanja starttasi jälleen
SEY ja Kennelliitto jatkavat nyt toista kesää tarrakampanjaa, joka muistuttaa jokakesäisestä ongelmasta ja
kannustaa jättämään eläimet kuumalla säällä kotiin.
Auton sisälämpötila nousee helteellä hetkessä tappavan kuumaksi, eikä ikkunoiden raolleen jättäminen estä
lämpötilan nousua. Karvaiset eläimet saavat lämpöhalvauksen ihmistä huomattavasti helpommin, sillä ne
eivät hikoilemalla pysty säätelemään elimistönsä lämpötilaa.
En jätä koiraa kuumaan autoon -tarrat ovat maksuttomia ja niitä jakavat useat SEYn paikallisyhdistykset
sekä eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat kesän tapahtumissa. Tarroja jaetaan myös Kennelliiton osastolla
Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä koiranäyttelyissä.

