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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 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
Tilaa Eläinystävämme-kalenteri joululahjaksi!
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n, Eläinten Auttajat ry:n, Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n ja
Hartolan Eläinsuojeluyhdistys ry:n yhteinen Eläinystävämme-kalenteri vuodelle 2013 julkaistiin Eläinten
viikolla lokakuussa. Kalenteri maksaa 8€, ja sitä myydään muun muassa HEYn kirpputorilla, Moymore.net
Lemmikkitarvikekaupassa Järvenpäässä, Riihimäen Faunataressa sekä Mäntsälän ja Orimattilan Mustissa &
Mirrissä.
Kalenteria voi tilata myös yhdistyksen sähköpostiosoitteesta (info@hausjarvenesy.fi) hintaan 8€/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.
Joulunavaus Kirpulla 29.11.
HEY osallistuu Oitin Joulunavaukseen torstaina 29.11. pitämällä Kirppua auki klo 17-19. Tervetuloa glögille
ja jouluostoksille!
Joulumyyjäiset Oitin yläkoululla 15.12.
HEY on mukana perinteisissä joulumyyjäisissä Oitin yläkoululla lauantaina 15.12. klo 12-14. Tarjolla on
muun muassa joulukransseja ja lahjaideoita. Tervetuloa!
Kirpputori on auki myyjäispäivänä normaalisti klo 10-14.
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
Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikön Vesa Nurmiselle
SEY palkitsee Eläinten viikolla ansioituneita eläinsuojelijoita. Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto jaetaan
henkilölle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla

	
  

eläinten hyvinvointia. Vuoden eläinsuojeluteko 2012 -palkinto jaettiin Eläinten päivänä 4.10. ylipalomies
Vesa Nurmiselle Helsingin pelastuslaitoksella.
Ylipalomies Vesa Nurminen on palomiesuransa aikana sitkeästi ja työlleen omistautuen pelastanut tuhansia
avun tarpeessa olevia eläimiä sekä kehittänyt uusia eläinpelastuksen menetelmiä. Nurminen on tuonut
julkisuuteen eläinten avun tarpeen ja muuttanut sekä suuren yleisön että viranomaisten asenteita
myönteisemmäksi vahingoittuneita luonnonvaraisia eläimiä kohtaan.
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi keräsi lähes 70 000 nimeä
Eläinsuojeluliitto Animalia, Luonto-Liitto, Oikeutta eläimille sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
keräsivät puolen vuoden aikana yhteensä lähes 70 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen turkistarhauksen
kieltämiseksi Suomessa.
Suomen ensimmäinen eduskuntakäsittelyyn päätyvä kansalaisaloite luovutettiin 22.11.
Väestörekisterikeskukselle, jossa tarkastetaan kannatusilmoitusten oikeellisuus ja kelpoisuus. Aloite
toimitetaan eduskunnalle, kun Väestörekisterikeskus on suorittanut tarkistuslaskennan ja hyväksynyt
aloitteen.

