HEY-POSTI 2/2018

1. Yleistä
HEY-postista
Tämä tiedote on Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenistölle suunnattu uutiskirje, HEY-posti. HEYposti ilmestyy pääsääntöisesti parittomien kuukausien aikana, yhteensä 2-4 kertaa vuodessa sekä aina
tarvittaessa, ja sisältää uutisia HEYn toiminnasta ja tietoja tulevista tapahtumista.
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
Katit kuntoon -tempaus 4.10.-15.10.
HEY järjestää 4.10.-15.10. Katit kuntoon -leikkaustempauksen kahdella yhdistyksen
yhteistyöeläinlääkäriasemalla: ELL Pirjo Pirjola (Hausjärvi) ja Eläinlääkäriasema Tassutalo (Mäntsälä).
Tempaukseen otetaan ilmoittautumisia vastaan mukana olevilla eläinlääkäriasemilla 4.10. alkaen. Yhdistys
tukee tempausaikana tehtäviä maatiaiskissojen kastrointeja ja sterilointeja maksamalla osan
leikkautuskuluista omistajien puolesta. Tuen sisältävä kampanjahinta vaihtelee eläinlääkäriasemittain ja se
sisältää HEYn maksaman tuen, joka on 40€ / tyttökissa, 20€ / poikakissa ja 10€ / rokotus leikkauksen
yhteydessä. Varmistathan lopullisen tempaushinnan eläinlääkäriasemalta aikaa varatessasi! Leikattavat
kissat saavat mikrosirun ja rekisteröinnin Turvasiru-rekisteriin HEYn kustantamana leikkauksen
yhteydessä.
Kissojen rokotus- ja sirutustempaus 6.10.
HEY järjestää yhdessä ELL Pirjo Pirjolan kanssa kissojen rokotus- ja maatiaiskissojen sirutustempauksen
lauantaina 6.10. klo 10-13 ELL Pirjo Pirjolan vastaanotolla (Asemantaustantie 121, Oitti).
Hinnat:
Kolmoisrokote 35€
Kolmoisrokote ja Rabiesrokote 42€
Turvasiru ja rekisteröinti turvasirupalveluun maatiaiskissoille veloituksetta rokotuksen yhteydessä
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen kustantamana. (Ei koske pentueita, pentueiden sirutus vain emon
sterilisointileikkauksen yhteydessä, johon aika varattava erikseen)
Maksu vain käteisellä! Varaathan tasarahan, kiitos!
Kissojen sirutustempaus Eläinlääkäriasema KIRSUn Pornaisten toimipisteessä
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys lahjoittaa Turvasirun ja rekisteröinnin kaikille KIRSUN Pornaisten
toimipisteessä lokakuun aikana kastroitaville ja steriloitaville kissoille. KIRSU puolestaan tekee
sirutustoimenpiteen veloituksetta leikkausoperaation yhteydessä, jolloin yhteensä asiakkaan hintaetu on
45€. KIRSUn Pornaisten toimipiste vastaanottaa potilaita torstaisin (sopimuksen mukaan) Fast Dogin
tiloissa, Makasiinikuja 1. Ajanvaraukset arkiaamuisin 9-10, puh. 09-851 3005 / 050 467 1101.

Eläinystävämme 2019 -kalenteri
Eläinystävämme-kalenteri on saapunut jälleen myyntiin. Eläinystävämme 2019 -kalenteri on HEYn ja viiden
muun eläinsuojeluyhdistyksen yhteinen kalenteri. Kalenteria voi ostaa Eläinlääkäriasema Tassutalosta sekä
tilata yhdistyksen sähköpostiosoitteesta info(at)hausjarvenesy.fi hintaan 10 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.

