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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 kuin SEYstäkin. 
 
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-kalenteri 2013 julkaistaan Eläinten viikolla 
 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n, Eläinten Auttajat ry:n, Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n ja 
Hartolan Eläinsuojeluyhdistys ry:n yhteinen Eläinystävämme-kalenteri vuodelle 2013 julkaistaan 4.10. 
Maailman eläinten päivänä, joka käynnistää Eläinten viikon. Kalenteri maksaa 8€, ja sitä myydään muun 
muassa HEYn kirpputorilla, Kissa vieköön! -keräyksen yhteydessä Mäntsälän S-Marketissa, Moymore.net 
Lemmikkitarvikekaupassa Järvenpäässä sekä muutamissa myöhemmin ilmoitettavissa paikoissa. 
 
Kalenteria voi 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.   
 
Kissa vieköön! -kissanruokakeräys 6.10. 
 
HEY järjestää paljon kiitosta keränneen Kissa vieköön! -kissanruokakeräyksen Mäntsälän S-Marketissa 
Eläinten viikon lauantaina 6.10. klo 10-17. Keräykseen voi osallistua lahjoittamalla HEYn ostoskärryyn 
haluamansa määrän kissanruokaa tai muita eläintarvikkeita. Keräyksen yhteydessä HEY tarjoaa myös 
opastusta ja neuvontaa eläinasioissa. Ruokakeräyksellä tuetaan HEYn ylläpitämän Oitin kissatalon 
toimintaa. 
 
Kulkukissan tie -kissailta 9.10. 
 
Moymore ja HEY järjestävät Eläinten viikon tiistaina 9.10. klo 17-19 Kulkukissan tie -tapahtuman 
Moymore.net Lemmikkitarvikekaupassa Järvenpäässä (Tuottajankatu 10 A 1). Illan ohjelmassa on 
tutustumista HEYn toimintaan sekä luento kulkukissan tiestä ojanpohjalta kotisohvan komistukseksi. 
 
Kirppu ja kissala 
 
HEYn kirpputori ja kissala ovat avoinna läpi vuoden lauantaisin klo 10-14. HUOM! Pyhäinpäivänä 3.11. 
kirppu ja kissala ovat kiinni! 
 
 
 
 
 
 



3. Uutisia SEYstä 
 
SEY palkitsi Relanderin ponitallin 
 
SEY palkitsi Mikkelin Sairilassa sijaitsevan Relanderin ponitallin hevosten ja ponien hyvinvoinnin hienosta 
hoidosta. Tallin toiminta-ajatuksena on laadukas ratsastuskoulu koko perheelle. SEY kiittää, että eläinten 
hyvinvointi on otettu huomioon niin vuonna 1998 valmistuneen ratsastuskeskuksen rakenteessa kuin 
päivittäisessä toiminnassa. 
 
Vuosittainen hevosalan eläinsuojelupalkinto myönnettiin Mikkelin Kuninkuusraveissa lauantaina. Sen 
vastaanotti tallin omistaja Kirsi Relander, jonka isä Heikki perusti yrityksen vuonna 1976. 
 
Osallistu suunnittelukilpailuun 
 
Pidän eläimistä - huolta! on SEYn uusi tunnuslause, jota käytetään mm. esitteissä ja myyntituotteissa. SEY 
laajentaa tuotevalikoimaansa, ja painatuksiin kaivataan uutta ilmettä. SEY on julistanut 
suunnittelukilpailun, jolla etsitään uutta kuvitusta Pidän eläimistä - huolta! -tunnuslauseelle. 
 
Lähetä ehdotuksesi 22.10. mennessä osoitteeseen elaintenystava@sey.fi tai postitse osoitteella SEY/Eläinten 
ystävä, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki. Toivomme, että lähetät ehdotuksesi PDF-tiedostona. 
 
Parhaat ehdotukset palkitaan lahjakorteilla ja tuotepaketeilla. 
 
Hevostietokeskus avasi tietoportin 
 
Tietoportti sisältää kattavasti tietoa hevosen terveydestä, hoidosta, ruokinnasta, valmennuksesta ja 
kasvatuksesta sekä talliympäristön hoidosta. Lisäksi sivuille on koottu asiantuntijavastauksia eri 
aihealueiden erityiskysymyksiin. Tutustu Hevostietokeskuksen uudistuneisiin nettisivuihin ja Tietoporttiin 
osoitteessa www.hevostietokeskus.fi 


