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SEY:N VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUVALVOJIEN
VUOSITILASTO 2007–2009

YHTEENVETO  
 2009 2008 2007
A. Tarkastettuja pitopaikkoja   
Tuotantoeläinten pitopaikkoja 100 126 128
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja 1390 1404 1332
Muiden eläinten pitopaikkoja 4 17 112
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yht. 1494 1547 1572
   
B. Eläinten määrä pitopaikoissa   
Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä 2025 3742 7208
turkiseläimiä)    
Seura- ja harrastuseläimiä 4503 4543 4731
Eläimiä yhteensä 6528 8285 11939
   
C. Eläinsuojelutarkastuksia   
Tuotantoeläinten pitopaikoissa 83 191 158
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa 1426 1641 1607
Muissa pitopaikoissa 49 98 143
Eläinsuojelutarkastuksia yhteensä 1558 1930 1908
   
D. Niiden käyntien osuus (%)    
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin 53 59 53
   
      
1. NEUVONTAKÄYNNIT ELÄINTEN pITOpAIKOISSA
      
1.1 Neuvontakäynnit tuotantoeläinten pitopaikoissa
Nauta 2009 2008 2007
pitopaikkojen määrä 27 49 64
joissa eläimiä yhteensä 1040 1943 1717
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 30 88 84
      
Sika     
pitopaikkojen määrä 3 6 6
joissa eläimiä yhteensä 500 315 3117
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 3 7  
      
Siipikarja     
pitopaikkojen määrä 13 17 13
joissa eläimiä yhteensä 208 2314 9274
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 15 20 14
      
Lammas ja vuohi     
pitopaikkojen määrä 57 51 41
joissa eläimiä yhteensä 485 1484 1153
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 35 71 49
      
Yllä mainituista tuotantoeläinten 
pitopaikoille tehdyistä käynneistä
huomautettavaa oli yhteensä 48 120 79
      
1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa
Koira    
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 757 716 713
joissa eläimiä yhteensä 1822 1519 1645
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 776 804 863

 2009 2008 2007
Kissa     
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 355 383 335
joissa eläimiä yhteensä 1287 1676 1666
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 376 451 430
      
Hevonen     
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 128 198 155
joissa eläimiä yhteensä 529 891 665
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 129 258 181
      
Muut lemmikkieläimet     
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 125 83 93
joissa eläimiä yhteensä 865 457 755
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 120 128 109
      
Yllä mainituista seura- ja 
harrastuseläinten pitopaikoille tehdyistä      
käynneistä, huomautettavaa oli yhteensä 754 997 892
      
1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit 
(teuras-, hevos-,muut eläinkuljetukset) 
Eläinkuljetuksiin liittyviä 
neuvontakäyntejä yhteensä 2 8 27
      
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin 
liittyvissä käynneissä 
huomautettavaa oli yhteensä 0 2  
      
1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit 
(muut kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot)    
 
Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat     
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 0 4
joissa eläimiä yhteensä 0 0 1221
  0 0 4
Turkistarhat     
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 3 0
joissa eläimiä yhteensä 0 3060 0
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 5 0
      
Yllä mainituista tarhattujen eläinten 
pitopaikoille tehdyistä     
käynneistä oli huomautettavaa yhteensä 0 4 4
      
1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit     
eri eläinkauppoja yhteensä 25 24 18
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 25 32 24
neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 10 20 4
      
1.6. Eläinnäyttelyiden ja sirkusten neuvontakäynnit
eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yht. 4 9 8
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 3 9 7
neuvontakäynnneistä huomautettavaa yhteensä 4 5 4
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Kansikuva/Pärmbild: ?

 2009 2008 2007
1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit     
Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)   
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 3 16 9
      
Ratsastuskilpailut, 
eläinsuojeluneuvontakäynt. yhteensä 6 6 6
      
Muut kilpailut, 
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 6 2 2

Yllä mainituista eläinkilp. tehdyistä neuvontakäynneistä    
huomautettavaa oli yhteensä 2 2 1
      
1.8. Metsästys ja kalastus     
Metsästys, 
eläinsuojeluneuvontakäynt. yhteensä 4 21 45
   
Kalastus, 
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 11 18 29
      
Luvattomat välineet     
Annettu neuvoja tai huomautettu 
ilmakiväärin tms.käytöstä, yht.  18 18
      
1.9 Luonnonvaraiset eläimet     

Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yht. 858 959 740
Lähetetty muualle hoidettavaksi el. yht. 240 171 110
      
1.10 Eläinten lopettaminen    
 
Koira     
Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä 2 5 7
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 47 20 25
   
Kissa     
pyydettyjen kissojen määrä yhteensä 435 709 1126
jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä 108 376 224
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht. 196 115 477
      

 2009 2008 2007
Muut eläimet     
jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä 80 107 98
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht. 35 27 37
     
 
2. TIEdOTUSTILAISUUdET     
      
Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.     
pidetty tilaisuuksia yhteensä 124 110 121
      
Messut, näyttelyt ym tilaisuudet     
oltu mukana yhteensä  64 41 125
      
Tiedotusvälineet     
Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille 178 201 99
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä 161 89 144

      
3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OpASTUS
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa tai 
sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)     
      
Puhelimitse ja sähköpostitse annetut     
neuvot yhteensä 13013 16337 13832
      
Epäkohtailmoituksen siirto muille     
      
Viranomaisille    
yhteensä 679 829 986
      
Toiselle eläinsuojeluvalvojalle    
yhteensä 450 458 518
      
Muut toimenpiteet   
yhteensä 1863 1251 1709
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Vuosi-
kertomus
2009

presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 
ollut Suomen Eläin suojeluyhdistysten liiton 
suojelija. Liitto kiittää presidentti Koivistoa 
arvokkaasta tuesta.

1. YLEISTÄ

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton 
toiminta-ajatuksena on kunnioittaa eläinyk-
silöä, edistää eläinten hyvin vointia ja hyvää 
koh te lua sekä suojella eläimiä parhaalla 
mahdollisella tavalla kivulta, tuskalta, kär-
simykseltä, pelolta ja haitalta. Liitto haluaa 
vaikuttaa yhteiskun nalliseen päätöksente-
koon niin, että eläinsuojelunäkö koh dat ote-
taan huomioon. Liiton tavoitteena on edistää 
toiminnallaan sitä, että niin tuotanto-, lem-
mikki- ja luonnonvaraisten kuin turkis- ja 
koe-eläinten hyvinvointi otetaan huomioon 
kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteos-
sa ja että näiden eläinten hyvä kohtelu myös 
käytännössä toteutuu kaikkialla. 

2. YHTEISKUNNALLINEN 
TOIMINTA
 
Eläinsuojelulainsäädännön 
uudistamisprosessi
Toimintavuoden marraskuussa voimaan 
tullut eläinlääkintähuoltolaki mahdollistaa 
erillisten valvontaeläinlääkäreiden palkkaa-
minen lääninhallituksiin (1.1.2010 alkaen 
AVI). Lisäksi kunnille on varattu rahaa eril-
listen eläinsuojelueläinlääkäreiden palkkaa-
miseen. Liitto antoi lain valmistelun aikana 
kaksi erillistä lausuntoa lakiin liittyvistä epä-
selvyyksistä ja parannuskohteista. Yksi SEYn 
tavoitteista oli saada lakiin sisällytetyksi 
päätös loukkaantuneiden luonnonvaraisten 
eläinten hoidosta ja kuntoutuksesta.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin 
neuvottelukunta
Eläinsuojelujärjestöt saivat hyvän edustuk-
sen maa- ja metsätalousministeriön asetta-
maan tuotantoeläinten hyvinvoinnin neu-
vottelukuntaan. Liittoa neuvottelukunnassa 
edustaa ELK ja tuotantoeläinvastaava Henri 
pätsi varajäsenenään Helinä Ylisirniö. Myös 
liittohallituksen puheenjohtaja Outi Vainio 
valittiin neuvottelukuntaan. 

Eläinkoelautakunta
Liitolla on hyvä edustus eläinkoelautakun-
nassa, jonka tehtävänä on käsitellä eläinko-
keita koskevat lupahakemukset ja antaa luvat 
eläinkokeiden suorittamiseen. 

Lautakunnan viisivuotinen toimikausi 
alkoi 1.8.2006 ja päättyy 31.7.2011. Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liiton edellinen toi-
minnanjohtaja Risto Rydman toimii uuden 
eläinkoelautankunnan puheenjohtajana. 
Varapuheenjohtajana toimiva Maylis Spiik 
on Turun eläinsuojeluyhdistyksen puheen-
johtaja ja lisäksi lautakunnan jäsenistössä 
ovat mukana SEYn eläinsuojeluvalvojat Tiina 
Ahokas, Tauno Kähkönen sekä Minna Aho-
nen. 

Oikeusministeriön työryhmä eläinsuoje-
lurikosten rangaistusten tehostamisesta
Edellisenä toimintavuonna oikeusministeriö 
perusti työryhmän, joka pohti eläinsuojelua 
koskevien rangaistussäännösten, eläinten-
pitokiellon sekä eläinten huostaanoton ja 
takavarikon tehostamista. Liiton edustajana 
työryhmässä toimi liiton entinen toiminnan-
johtaja ja valtakunnallisen eläinkoelautakun-
nan puheenjohtaja, OTK Risto Rydman. Työ-
ryhmä sai työnsä valmiiksi toimintavuoden 
huhtikuussa, jolloin mietintö luovutettiin 
oikeusministerille. SEY kannatti ehdotuk-
seen sisällytettyä törkeän eläinsuojelurikos 
-nimikkeen sisällyttämistä lakiin sekä eläin-
tenpitokieltorekisterin perustamista. 

Valiokuntakuulemiset
SEY kävi kuultavana EU:ssa käsittelyssä 
olleesta koe-eläindirektiivistä sekä maa- ja 
metsätalousvaliokunnassa sekä ympäristö-
valiokunnassa. 

Lausunnot
Kertomusvuoden aikana SEY antoi useita 
lausuntoja eläinsuojelulainsäädännön muu-
tosehdotuksista maa- ja metsätalousminis-
teriölle. 

Liitto antoi lausuntoja mm. geenitekniik-
kastrategiasta, eläinlääkintähuoltolakisesi-
tyksestä, seura- ja harraste-eläinten hyvin-
voinnista, koe-eläindirektiivistä, metsästys-
asetuksen muutoksesta, eläinsuojelurikosten 
seuraamusten tehostamisesta sekä tarkas-
tamattoman lampaan lihan suoramyynnin 
sallimisesta poronhoitoalueella.

Kysely eurovaaliehdokkaille
SEY toteutti yhdessä Animalian kanssa 
eläinsuojeluteemaisen kyselyn eurovaali-
ehdokkaille. Ehdokkailta kysyttiin kantoja 
tuotanto- ja luonnonvaraisiin eläimiin, eläin-
suojeluvalvontaan sekä löytöeläintoimintaan 
liittyen. Kyselyn tulokset julkaistiin SEYn 
verkkosivuilla. 

Eurogroup for Animals
SEY on Suomen edustaja Euroopan unionin 
suurimpien eläinsuojelujärjestöjen kat-
tojärjestössä, Eurogroup for Animalsissa. 
Eurogroup pyrkii vaikuttamaan EU:n eläin-

suojelulainsäädäntöön sekä Brysselissä että 
jäsenjärjestöjensä avulla EU:n jäsenvaltiois-
sa. Toimintavuonna SEY osallistui useisiin 
Eurogroupin Euroopan-laajuisiin yhteispro-
jekteihin: hyljetuotteiden tuonti- ja myyn-
tikieltokampanjaan, koe-eläindirektiivin 
uudistamiseen ja EU:n kuljetus- ja teuras-
tussäädöksen uudistamiseen.

Kesäkuussa toiminnanjohtaja Helinä Ylisir-
niö osallistui liiton edustajana Eurogroupin 
ja EWLA:n (Eurogroup for Wildlife & Labora-
tory Animals) vuosikokouksiin Brysselissä. 
Viestintäpäällikkö Maria Blomster osallistui 
järjestöille tarkoitettuihin kampanjakokouk-
siin toimintakertomusvuoden maalis- ja lo-
kakuussa.

Eurogroupin jäsenjärjestövastaava Iain Red-
dish kävi tutustumassa SEYn toimintaan 
joulukuussa. 

Muut yhteiskunnalliset teemat
Yhteistyössä Animalian kanssa SEY perusti 
eläinsuojeluun ja poliittiseen päätöksenteko-
prosesseihin liittyvät verkkosivut, elainpoli-
tiikka.fi. Sivuston tarkoitus on antaa kansalai-
sille tietoa kansanedustajien ja ehdokkaiden 
toimista eläinten hyvinvoinnin puolesta sekä 
muista ajankohtaisista eläinsuojeluasioista. 
Lisäksi SEY on yhdessä Animalian kanssa 
vieraillut useiden virkamiesten, puolueiden 
ja poliittisten päättäjien puheilla edistämäs-
sä järjestöjen tavoitteita eläinten hyvinvoin-
nin edistämiseksi. 

SEY kävi toimintavuoden alussa keskus-
telemassa Elintarviketurvallisuusviraston 
Eviran kanssa eläinsuojeluvalvojatoiminnan 
käytännön haasteista. 

SEY osallistui Eurogroup for Animalsin jäse-
nenä ja maanlaajuisena kansalaisjärjestönä 
haastattelututkimukseen, jonka tarkoituksena 
oli selvittää sidosryhmien käsityksiä ja kanto-
ja geenimanipulaatiosta ruoantuotannossa.

Tutkintapyynnöt poliisille
SEY teki toimintavuoden aikana kolme tut-
kintapyyntöä poliisille: Hyrynsalmen hirvi-
ratsastustapauksesta, Oma koti kullan kallis 
– lehden pääkirjoituksesta sekä petsmo pro-
ductsin tuotevideosta. 

Muut esille nostetut eläinsuojeluaiheet
SEY nosti julkiseen keskusteluun useita 
ajankohtaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä 
aiheita. Näitä olivat mm: koirahuijarit inter-
netin sivuilla, Ukrainan kesyrottien käyttö 
mielenosoituksessa, koirien koulutuksessa 
käytettävät kovat otteet, untuvatuotannon 
epäkohdat, kaniininmetsästys, virtuaali-
marssi koe-eläinten puolesta, Heinolan lin-
tutalon toimintaedellytykset, EU:n hyljetuot-
teiden kielto, sikojen teurastus Egyptissä, 
Kiinan karhutarhat, tervapääskyjen pesien 
tuhoaminen sekä eläinten hyvinvointi Suo-
men sikaloissa. 
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Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman seurantakomitean varsinaisena edus-
tajana jatkoi Jaana Kiljunen ja varajäsenenä 
Helinä Ylisirniö.

Eläinlääkintäalajaosto
Helinä Ylisirniö edusti liittoa Maa- ja met-
sätalousministeriön eläinlääkintäalajaostos-
sa, joka kokoontui kertomusvuoden aikana 
kaksi kertaa. 

3. VALVONTA- JA 
NEUVOJATOIMINTA

SEYn eläinsuojeluvalvojat ja –neuvojat ovat 
yhteistyössä viranomaisten kanssa pitäneet 
silmällä eläinten kohtelua, antaneet tarpeen 
vaatiessa ohjeita ja neuvoja eläinten hoidossa 
ja harjoittaneet eläinsuojelua koskevaa tiedo-
tustoimintaa.

Vuoden 2009 lopussa yhdistyksellä oli 86 
eläinsuojeluvalvojaa ja 29 eläinsuojeluneuvo-
jaa. Valvojia oli kaikissa Suomen lääneissä ja 
maakunnissa lukuun ottamatta Kainuun ja 
Ahvenanmaan maakuntia. 

Vuoden 2009 aikana valvojavaliokunta hyväk-
syi 20 uutta valvojaa. Etelä-Suomen lääniin 
hyväksyttiin piia Hansson, Tiia Karvanen, 
Mila Koivumäki, Hannele Liimatta, pirkko 
Mikkola ja Tuuna Salo. Länsi-Suomen lääniin 
hyväksyttiin Kristina djupsjöbacka, Mira Ek-
holm, Markku Harju, Jenna Kotokorpi, Tiia 
Kotokorpi, Anne Nurmi, pirjo peltoniemi, 
Anssi Timonen, Hanna-Kaisa Valtonen ja Jen-
ny Vestlund. Itä-Suomen lääniin hyväksyttiin 
Annika Nevala, Sanjamaria Sateenranta ja 
Mervi Sateenranta. Lapin lääniin hyväksyttiin 
Marjukka parviainen. Vuoden 2009 aikana 
hyväksyttiin neuvojiksi Johanna Elonheimo, 
Sini Kielo, Anna Siltalehto, Annika Virtanen 
ja Marika Vuorela. Kaikki viisi uutta neuvojaa 
hyväksyttiin Länsi-Suomen lääniin. 

Valvoja- ja neuvojaryhmien välillä tapahtui 
muutoksia. Eila Beijar, Hannele Liimatta ja 
Annika Nevala siirtyivät eläinsuojeluvalvo-
jista eläinsuojeluneuvojiksi. 

Eläinsuojeluvalvojan tehtävistä luopuivat 
Riikka Ahonen-Virtanen, Sirkku Haapalai-
nen, Ulla Huopainen, Mikko Häggman, Tiina 
Jokelainen, Anita Kurki, Risto Kyngäs, Olavi 
Mustonen, Tuulia passilahti, pirjo pelkonen, 
Birgitta peuhkuri, Yrjö ponkkonen, Juha Saa-
relainen, Eija Sorsa ja pekka Vallenius. Eläin-
suojeluneuvojan tehtävistä luopuivat Marko 
Elomaa, päivi Heikkinen, Heikki Mehtätalo 
ja Sanna Neuvonen. SEY kiittää sydämelli-
sesti heitä kaikkia eläinten hyväksi tehdystä 
arvokkaasta vapaaehtoisesta työstä. 

Osa valvojista halusi lopettaa valvojatoimin-
nan työn raskauden takia, osa ei tehnyt ak-

tiivista valvojatoimintaa ja osa päätti, että ei 
halunnut uusia valvojakorttiaan. 

Valvojien eettisten sääntöjen uudistamisen 
yhteydessä valvojavaliokunta päätti, että val-
vojakortit ovat aiemman viiden vuoden si-
jaan voimassa kolme vuotta. Kaikkien SEYn 
valvojien kortit uudistettiin toimintavuonna. 

Toiminnastaan antoi raporttinsa 113 liiton 
valvojaa ja neuvojaa eli 82 % kaikista kerto-
musvuoden aikana toimineista valvojista ja 
neuvojista. Tämän kertomuksen liitteenä on 
tilasto valvojien ja neuvojien vuoden aikana 
suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2009 vuositilaston mukaan eläinsuo-
jeluvalvojat tekivät 1558 eläinsuojeluneuvon-
takäyntiä, joissa he tarkastivat 1494 eläinten 
pitopaikkaa. Eläinsuojeluvalvojatoiminnan 
tilastointia kehitetään jatkuvasti yhä moni-
puolisemmaksi, joten neuvontakäyntien kes-
kinäinen vertailu ei ole mahdollista. 

Siipikarjaa, turkiseläimiä ja eläinkauppojen 
eläimiä lukuun ottamatta tarkastettiin 6.528 
eläinyksilöä (vuonna 2008 8.285). 

Keskeisiä valvontakohteita olivat aikai-
sempien vuosien tapaan asutuskeskuksissa 
koirien ja kissojen hoito-olosuhteet sekä 
pitopaikat. Maaseudulla keskeiset valvonta-
kohteet olivat aikaisempien vuosien tapaan 
hevosten ja nautojen pitopaikat ja hoito. 
 
Kertomusvuoden aikana valvojat joutuivat 
joko itse lopettamaan tai viemään lopetetta-
vaksi ihmisten vastuuntunnottomuuden ja 
piittaamattomuuden vuoksi 329 kissaa (491 
kpl v. 2008) ja 9 koiraa (25 kpl v. 2008). Nämä 
luvut ovat yhä huolestuttavan suuria. 

Kissoja pyydystettiin 435 kpl, kun aiempa-
na vuonna luku oli 709. Kuntien velvollisuus 
on huolehtia alueellaan tavattavista löytöeläi-
mistä. SEYn valvojat ja neuvojat paikkaavat 
viranomaisten laiminlyömää velvollisuutta 
hoitaa alueidensa kissaongelmaa. 

Luonnonvaraisia eläimiä valvojat hoitivat 858 
yksilöä (959 kpl v. 2008). Muualle hoidettavak-
si he veivät 240 yksilöä (171 kpl v. 2008).

Valvojat antoivat vuonna 2009 puhelimitse ja 
sähköpostitse neuvoja ja ohjeita 13.038 ker-
taa. Edellisenä vuonna puhelimitse ja sähkö-
postitse neuvoja annettiin 16.337 kertaa. 

Liitto järjesti Tampereella helmi- ja maalis-
kuussa kahden viikonlopun mittaisen kuusi 
päivää kestävän eläinsuojelukurssin. Kurssil-
le valittiin 46 osallistujaa. 

Maaliskuussa järjestettiin Tampereella kah-
den päivän mittainen eläinsuojeluvalvoja-
kurssi, johon valittiin eläinsuojelukurssin 
hyväksytysti suorittaneista 37 osallistujaa. 

Huhtikuussa järjestettiin Tampereella valvo-
jille ja neuvojille eläinsuojeluvalvojapäivät. 

Valvojapäivien aiheina olivat mm. koirat ja 
terraarioeläimet. 
 
Kertomusvuoden alussa liiton hallitus nimit-
ti valvojavaliokunnan jäseniksi Lapin läänis-
tä Henri pätsin, Oulun läänistä Sinikka Rau-
man ja Tiina Ahokkaan, joka myös nimettiin 
valiokunnan puheenjohtajaksi, Itä-Suomen 
läänistä Tauno Kähkösen, Antti Heiskasen ja 
Marja-Liisa Kotron, Länsi-Suomen läänistä 
Heidi Leyserin, Etelä-Suomen läänistä Anet-
te Karen ja Anne Väisäsen sekä sihteeriksi 
SEYn toimistosta Anne Skogbergin. Valvoja-
valiokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi 
kertaa.

SEYn valvojia sekä SEYn toimistosta Tomi 
Hassinen, Elina Sipilä ja Anne Skogberg 
osallistuivat Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran järjestämään eläinsuojeluvalvojakou-
lutukseen Helsingissä 7.12.

Liitto piti yhteyttä valvojaverkostoon suoran 
puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi 
sähköpostien, extranetin ja valvojakirjeiden 
avulla.

4. VIESTINTÄ ja 
MARKKINOINTI

SEY aloitti toimintavuonna projektin, jonka 
tavoitteena on määritellä SEYn identiteetti, 
arvot ja johtavat ajatukset sekä tiivistää koko 
liiton yhteistyötä ja lisätä tietoisuutta liiton 
toiminnasta. 

projektin alkuun saattamiseksi järjestet-
tiin lokakuussa yhdistyspäivä, jossa mm. 
pyydettiin jäsenyhdistysten ja eläinsuojelu-
valvojien edustajilta mielipiteitä ja kantoja 
projektia varten.

4.1 Eläinten viikko
Valtakunnallista Eläinten viikkoa vietettiin 
4.–10.10. jo 51. kerran. Eläinten viikon tee-
mana oli kalojen hyvinvointi iskulauseella 
”Kyvykäs eväkäs – kalakin tuntee ja oppii”. 
Eläinten viikon kampanjoinnin pääkohteina 
olivat sekä tavalliset kansalaiset että poliitti-
set päättäjät ja viranomaiset. 

Kampanjan erityiskohderyhmänä olivat pe-
rinteisesti lapset ja nuoret, joille valmistettiin 
opetusministeriön tuella julkaisu. Kalaop-
paan tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten 
tietoa ja ymmärrystä kaloista – kala on tun-
teva ja oppiva olento siinä missä muutkin 
lemmikkieläimet.
 
Eläinten viikon tilattavaan kampanjamate-
riaaliin kuului Sukellus pinnan alle -kala-
opas  sekä Kyvykäs eväkäs -juliste. Eläinten 
ystävä –lehdessä julkaistiin ajankohtaisia ar-
tikkeleita kalojen oppimis- ja tuntemiskyvys-
tä ja kalojen hyvinvoinnista. Osa artikkeleista 
julkaistiin myös kampanjan nettisivuilla. Li-
säksi nettisivuilla oli opettajille tarkoitettu 
kysely Eläinten viikon materiaalin käytöstä. 
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4.2 Julkiset tapahtumat ja tiedotusvälineet

Kuninkuusravit Lappeenrannassa
SEY on perinteisesti Kuninkuusraveissa pal-
kinnut tahon, joka toiminnassaan on ottanut 
huomioon hevosten hyvinvointiasiat. Lap-
peenrannan kuninkuusraveissa 2009 tämän 
tunnustuspalkinnon sai Harjun oppimiskes-
kus. Harjun oppimiskeskuksen puolesta tun-
nustuspalkintona olevaa keramiikkataitelija 
Terhi Mickelssonin veistosta olivat vastaan-
ottamassa vastaava tallimestari Mikko Lähde 
ja opiskelija Maija Heino. SEYn puolesta pal-
kintoa olivat luovuttamassa toiminnanjohta-
ja Helinä Ylisirniö sekä SEYn liittovaltuuston 
edustajat Risto Rydman ja Ismo Kovanen.

Koirien veteraanipalkinnot koiranäytte-
lyissä Helsingissä
SEY palkitsi Helsingissä joulukuussa kah-
dessa peräkkäisessä Suomen Kennelliiton 
järjestämässä koiranäyttelyssä vanhimman 
koiran, joka oli laatuarvostelussa saanut vä-
hintään palkinnon ”erittäin hyvä”. 

SEYn jakama hyvinvointipalkinto on jo 
14-vuotinen perinne.

Näyttelyn ensimmäisenä päivänä palkinnon 
sai 16-vuotias havannankoiranarttu Ja-Kar 
Halleluja Amor ”donna”, jonka omistaja ja 
kasvattaja on Jaana Karonen Rajamäeltä. 
donna on syntynyt 22.2.1993.

Toisena näyttelypäivänä palkinnon sai 
14-vuotias papillonnarttu Irina. Koiran 
omistaa Merja Kärkkäinen pyhäsalmesta. 
Irina on syntynyt 25.2.1995.

SEY mediassa
SEY lähetti toimintavuoden aikana 40 leh-
distötiedotetta. Tiedotteet ovat saaneet ver-
rattain hyvin julkisuutta. 

Liiton toiminta on toimintavuonna ollut eri 
medioissa paljon esillä. Liiton toiminnan-
johtaja Helinä Ylisirniö antoi useita haastat-
teluita televisio-uutisiin ja lehdistölle mm. 
Kissakaveria ei jätetä –kampanjan yhtey-
dessä. Toiminnanjohtaja on antanut lukuisia 
kommentteja sekä tv:ssä että muissa medi-
oissa eläinsuojelurikosten rangaistuksia ja 
eläinsuojeluvalvonnan tehottomuutta käsit-
televien juttujen yhteydessä. 

Sekä toiminnanjohtaja että viestintäpäällik-
kö ovat antaneet lukuisia radio- ja lehtihaas-
tatteluja eläinten hyvinvointiin liittyvissä 
asioissa.

Muut tilaisuudet
Maria Blomster osallistui liiton edustajana 
toimintavuoden helmikuussa järjestettyyn 
Eläinasiafoorumiin, jossa olivat mukana 
myös Animalia, Oikeutta eläimille -järjestö, 
Fauna ry sekä Vegaaniliitto. 

SEY osallistui Suomen Hippoksen Tampe-
reella organisoimaan tilaisuuteen ”Eettinen 

ja turvallinen – keskustelutilaisuus kotimai-
sesta hevosenlihasta” syyskuussa. Helinä Yli-
sirniö luennoi tilaisuudessa hevosten hyvin-
vointiasioista ja eläinsuojeluvalvonnasta. 

Helinä Ylisirniö kävi luennoimassa eläinsuo-
jelusta ja eläinsuojeluvalvonnasta Suomen 
Kennelliiton kennelneuvojille tarkoitetussa 
koulutuksessa lokakuussa. Lisäksi Ylisirniö 
kävi neljänä päivänä luennoimassa SEYstä 
ja eläinsuojelusta pieneläinhoitajaopiskelija-
ryhmille Amiedussa. 

SEY järjesti Lehmät laitumelle! –yhteistyö-
tapahtuman toukokuussa Eviran ja Suomen 
Kuluttajaliiton kanssa. Tapahtuman tarkoi-
tuksena oli nostaa keskusteluun tuotanto-
eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Liitto osallistui kertomusvuonna esittely- ja 
myyntipöydällään petExpoon huhtikuussa, 
Eläinlääkäripäiville lokakuussa ja  Elma-
messuille marraskuussa.
  
pääkaupunkiseudun ulkopuolella tilai-
suuksiin osallistuttiin yhdessä jäsenyh-
distysten kanssa. Useissa tilaisuuksis sa oli 
e läinsuojeluvalvojia paikalla vastaamassa 
yleisön kysy myksiin. SEYn paikallisyh-
distysten toimijat ja eläinsuojeluvalvojat 
osallistuivat vuoden aikana myös erilaisiin 
eläinsuojelu tilaisuuksiin luennoit sijoina, pu-
hujina ja keskustelijoina.

4.3 Tiedotusmateriaali

Liiton toimistosta neuvottiin yleisöä 
eläinsuojelu asioissa päivittäin puhelimit se ja 
sähköpostitse, vastattiin yleisön kysymyksiin 
sekä lähetettiin tietoa haluaville tuhan sittain 
eriaiheisia tietolehti siä, esitteitä, julisteita ja 
Eläinten ystävä –lehtiä.

 
Sisäisen tiedottamisen välineitä kehitettiin 
yhdistyspäivänä toteutetun kyselyn tulosten 
pohjalta. Liiton aktiivitoimijoille tarkoitettua 
ekstranettiä muokattiin käyttäjien toiveiden 
mukaan. Sisäistä uutiskirjettä ”Uutisankkaa” 
alettiin julkaista toimintavuoden joulukuus-
sa. 

5. JULKAISUTOIMINTA

Eläinten ystävä -lehden 104. vuosikerta 
ilmestyi neljänä numerona. Lehden vas-
taavana päätoi mittajana oli Maria Bloms-
ter ja toimitussihtee rinä pekka Hänninen. 
Toimitusneu vostoon kuuluivat Maria Bloms-
ter, Marika Tudeer, Sonja Nurmi ja päivi Ros-
qvist sekä sihteerinä pekka Hänninen.

Lehden sisällössä on pyritty tietoa antavien 
artikke leiden runsauteen sekä monipuo-
lisuuteen ja kiinnosta vuu teen eläinsuoje-
lunäkemyksestä tinkimättä. Numeron 2/09 
liitteenä julkaistiin vuosikertomus vuodelta 

2008 ja numeron 3/09 liitteenä Eläinten vii-
kon juliste ”Kyvykäs eväkäs”. 

Eläinten ystävä -lehdessä julkaistuista artik-
keleista otettuja kopioi ta käytettiin laa jasti 
tiedon jakamiseen. Artikkeleita julkaistiin 
myös SEYn verkkosivuilla. Useita vanhempia 
esitteitä päivitettiin. Älä häkitä -kampanjasta 
julkaistiin esite. Yhdistyksellä oli vuoden lo-
pussa yhteensä yli 40 erilaista il maista esitet-
tä, joissa on tietoa ja neuvoja niin lemmikki- 
ja hyötyeläimistä kuin luonnonva raisistakin 
eläimistä.

Helmikuussa julkaistiin Hevosen pyyntö 
2010 -kilpailun tuloksena syntynyt huoneen-
taulu, jota painettiin tallinkestäväksi jako- ja 
myyntituotteeksi. Eläinten viikon kampanjaa 
varten otettiin 30 000 kpl:n painos Kalojen 
salatut elämät -esitteestä. Eläinten viikon 
kampanjaa varten painatettiin myös juliste 
jaettavaksi.

SEY sai vuoden 2008 vuosikertomuksestaan 
kunniamaininnan pricewaterhouseCooper-
sin järjestämässä Avoin raportti -kilpailussa, 
joka on tarkoitettu kolmannen sektorin toi-
mijoille, jotka hankkivat varoja julkisin kerä-
yksin tai käyttävät julkisia varoja yleishyödyl-
lisiin tarkoituksiin. Vuosittaisen palkinnon 
tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä ja 
järjestöjä raportoimaan toiminnastaan läpi-
näkyvästi ja laadukkaasti. Kilpailu järjestet-
tiin vuonna 2009 viidettä kertaa. Kilpailuun 
osallistui 82 toimijaa järjestökentältä.

6. KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Liitto on kertomusvuoden aikana ollut 
edelleen jä senenä pohjoismaiden eläin-
suojeluneuvostossa ja Maail man eläin-
suojeluliitossa WSpA:ssa. 

pohjoismai den eläi n suojelu neuvoston vuo-
sikokous pidettiin Islannissa elokuussa.  Liit-
toa edusti kokouksessa Helinä Ylisirniö.

Maria Blomster osallistui lokakuussa eng-
lantilaisen dogs Trustin järjestämään seu-
raeläinten hyvinvointikonferenssiin. Nina ja 
petri Rissanen Rovaniemen seudun eläin-
suojeluyhdistyksestä osallistuivat dogs Trus-
tin järjestämään löytöeläintalokoulutukseen 
Lontoossa kesäkuussa. 

Aikaisempien vuosien tapaan liitto on pitä-
nyt yhteyt tä, antanut ja saanut konsultaatioi-
ta ja tehnyt muuta yhteistyötä myös useiden 
muiden maiden kansallisten eläinsuojelujär-
jestöjen kanssa.

7. LIITON JÄSENISTÖ

Kertomusvuoden lopussa liittoon kuului 38 
jäsenyhdistystä. Liiton koko henkilöjäsen-
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määrä oli yhteensä 10.055 (9.832 vuonna 
2008).

Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa
paikallisyhdistysten toimijoille järjestettiin 
lokakuussa yhdistyspäivät, jossa käsiteltiin 
liittoidentiteettiä, liiton ilmettä sekä muita 
yhdistystoiminnan kannalta tärkeitä asioita. 

Helinä Ylisirniö kävi yhdessä Elina Sipilän 
kanssa toukokuussa tutustumassa Rovanie-
men ja Kemin eläinsuojeluyhdistysten toi-
mintaan. 

Liiton toimistosta on aikaisemman käytän-
nön mukaisesti toimitettu jäsenyhdistyksille 
runsaasti eläinsuojeluaineistoa erilaisia pai-
kallisia tilaisuuksia varten. 

Kertomusvuoden alussa liiton hallitus nimesi 
jäsenyhdistystyöryhmän, jonka puheenjoh-
tajaksi valittiin Tiina Ahokas ja jäseniksi Kir-
si Haasanen, Nina Rissanen, Helena Lustig, 
Sonja Nurmi ja sihteeriksi Anne Skogberg. 
Työryhmä kokoontui vuoden aikana kerran.

8. NUORISOTOIMINTA

Opetusministeriöltä saadun avustuksen 
myötä SEYssä on toteutettu nuorisotoimin-
taa läpi toimintavuoden. Liiton nuorisotoi-
minnan tavoitteena on ollut lisätä eläinten 
hyvinvointiin liittyvää tietoisuutta nuorten 
parissa sekä saada nuoret tiedostamaan 
eläinsuojelutoimintaan ja ympäristönsuoje-
luun liittyviä asenteitaan. 

Vuonna 2009 toimintaa pyrittiin jalkautta-
maan ja vakiinnuttamaan yhä useampaan 
SEYn paikallisyhdistykseen. Tätä varten 
yhdistyksille tarjottiin tukea, materiaaleja 
ja koulutuksia. 16 SEYn paikallisyhdistystä 
raportoi toteuttaneensa jotakin nuorisotoi-
mintaa vuoden aikana. paikallisyhdistysten 
toimintamalleina olivat mm. Eläintaitokou-
lutus ELLUn pitäminen, leiritoiminta, kerhot, 
kouluvierailut sekä erilaisten eläinsuojeluta-
pahtumien järjestäminen. Näillä monimuo-
toisilla toiminnoilla tavoitettiin vuoden 2009 
aikana yli 5 000 lasta ja nuorta.

Valtakunnallisia kehittämistuloksia puo-
lestaan olivat lapsille ja nuorille suunnatun 
Eläintaitokoulutus ELLUn jatkokehittämi-
nen, kouluvierailumateriaalin levittäminen 
yhdistyksille ja siihen liittyvän koulutuksen 
järjestäminen vierailujen tekemisestä kiin-
nostuneille vapaaehtoisille, uusien Eläintai-
tokouluttajien kurssittaminen, valtakunnalli-
nen valokuvakilpailun järjestäminen nuorille 
sekä nuorten eläinsuojeluteemaisen leirin 
toteuttaminen. Eläinten viikolla tuotettiin 
julkaisu lasten ja nuorten kanssa toimivien 
tahojen tarpeisiin. Lisäksi jo vakiintuneita 
toimintoja ja tiedotustapoja jatkettiin läpi 
vuoden.
 

9. MUU ELÄINSUOJELU-
TOIMINTA

Tuotantoeläimet
SEYn tuotantoeläinasiavastaavina ovat toi-
mineet ELK Henri pätsi ja eläinsuojeluval-
voja Sinikka Rauma. Tuotantoeläinvastaavat 
ovat ottaneet kantaa alan ajankohtaisiin 
ongelmiin ja pitäneet yhteyttä tuottajiin. Yh-
teydenpidossa on keskitytty tuotantoeläinti-
lojen suunnitteluun, eläinten lajityypillisen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja lomitusten 
ongelmatilanteisiin.

Etsijäkoiraliittoyhteistyö
SEY aloitti yhteistyön Etsijäkoiraliiton kans-
sa toukokuussa 2009. Etsijäkoiraliiton perus-
tamat verkkosivut (karkulaiset.fi ja koditto-
mat.fi) ovat valvojien ja paikallisyhdistysten 
käytettävissä. 

Villikanifoorumi
Riistapiirin, riistanhoitoyhdistyksen, Helsin-
gin sataman, Luonnontieteellisen museon, 
Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, 
seurakuntayhtymän, diakonissalaitoksen, 
poliisilaitoksen, SEYn ja pääkaupunkiseudun 
eläinsuojeluyhdistysten edustajien muodos-
tama avoin villikanifoorumi kokoontui toi-
mintavuonna kaksi kertaa. SEYä kokouksissa 
edustivat Helinä Ylisirniö ja Maria Blomster. 

Pelasta saimaannorpat
SEY osallistui Suomen Luonnonsuojeluliiton 
kampanjaan ”Joka toinen kuutti hukkuu” 
ja osallistui myös mielenosoitusmarssille 
verkkokalastuskieltojen saamiseksi koko 
Saimaan alueelle. 

Ekologiset yhteydet 
SEY osallistui Suomen Luonnonsuojeluliiton 
järjestämään Ekologiset yhteydet –seminaa-
riin, jossa alustajana toimi eläinsuojeluvalvo-
ja Markku Alanko.

Kissaprojekti
Kertomusvuonna Mars Finlandin Whiskas-
kissanruokamerkki järjesti mobiilikampan-
jan ”Kissakaveria EI jätetä” liiton löytökissa-
toiminnan tukemiseksi. 

Mobiilikampanjan suojelijana toimivat 
muusikko Michael Monroe, näyttelijä Eija 
Vilpas, laulaja Jonna Kosonen, televisiojuon-
taja Ellen Jokikunnas, muusikko Kristian 
Meurman ja viihteen monitoimimies Jone 
Nikula.

Kampanjan tuotto, 17.850 euroa, käytetään 
liiton jäsenyhdistysten kautta kulkevien 
kissojen sterilointiin, kastrointiin ja sirutuk-
seen. Kampanja on päätetty järjestää myös 
vuonna 2010.

Koirapiknik
SEY osallistui myynti- ja tiedotusmateriaa-
lillaan kesäkuussa Helsingin Kaisaniemen 
puistossa järjestettyyn Koirapiknikiin, jon-
ka järjestäjänä toimi Rakkaat Haukut. SEY 

esitteli tapahtumassa erityisesti Älä häkitä 
–kampanjaa.

Vieraslajistrategia-työryhmä
Toiminnanjohtaja edusti liittoa maa- ja 
metsätalousministeriön vieraslajistrategian 
maaeläimet -alatyöryhmässä. 

Eettisen eläinkaupan sertifikaattiprojekti
Kertomusvuoden aikana jatkoi toimintaan-
sa työryhmä, jonka tavoitteena on eettisen 
eläinkaupan laatusertifikaattijärjestelmän 
luominen. Työryhmään osallistuivat liiton 
edustajina Maria Blomster ja Helinä Ylisir-
niö. Sertifikaattiprojektiin palkattiin työllis-
tämistuella 12 kuukaudeksi paula Hirsjärvi 
toimimaan hankkeen laatuvastaavana.

Paukut banniin!
SEY aloitti yhteistyön eläinten hyvinvointia 
ajavien järjestöjen kanssa yksityishenkilöi-
den ilotulituksen kieltämiseksi. Yhteistyö-
kumppaneina olivat Suomen Kennelliitto, 
Etsijäkoiraliitto ja Helsingin eläinsuojeluyh-
distys. Toimintavuoden aikana aiheesta lähe-
tettiin yhteistiedote.

10. VARAINHANKINTA

SEY-talo
Toimintavuonna perustettiin virtuaalinen 
eläintalo, SEY-talo, jonka tavoitteena on sekä 
tiedottaa löytöeläintoiminnasta ja eläinsuo-
jelun ongelmakohdista että kerätä varoja lii-
ton toimintaan. SEY-taloon asutetaan useita 
virtuaalisia avun tarpeessa olevia eläimiä. 
Toimintavuoden aikana SEY-taloon tehtiin 
huone kissoille.

Mariabingo
Online-bingosivusto Mariabingo (www.
mariabingo.fi) tuki SEYn eläinsuojelutyötä 
hyväntekeväisyysbingolla. pelisivustolla pe-
laajilla oli mahdollisuus pelata bingoa, jonka 
jokaisesta maksetusta kupongista lahjoitet-
tiin 10 % SEYn eläinsuojelutyöhön.

Hyväntekeväisyysbingokampanja hui-
pentui 11.6. julkkisbingoiltaan, johon toi-
minnanjohtaja Helinä Ylisirniö osallistui. 
Tilaisuudessa luovutettiin SEYlle 3000 euron 
shekki.

Tuska Festival
Kesäkuussa Helsingin Kaisaniemessä järjes-
tetty Tuska Open Air Metal Festival keräsi 
rahaa hyväntekeväisyyteen VIp-vierailtaan. 
Rahaa kertyi VIp-alueen pääsymaksuna ja 
muina lahjoituksina tuhansia euroja. Osa ke-
räyspotista eli noin 1600 euroa lahjoitettiin 
SEYlle. VIp-vieraille myös jaettiin SEY- ja 
eläinsuojelutietoa. 

Viestintäpäällikkö Maria Blomster osallis-
tui kutsuttuna tapahtumaan.

Myyntituotteet
SEY hankki uusia myyntituotteita varain-
hankinnan välineeksi. Kuvataiteilija Nina 
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Liittovaltuuston jäsenet ovat:

Janssonilta tilattiin joulukorttisarja, joka 
esittää suomalaisia alkuperäisrotuja. 

11. LIITON HALLINTO

11.1 Liittovaltuusto

Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden 
aikana kaksi kertaa. 

Kevätkokous järjestettiin 10.5 liiton toi-
mistolla ja syyskokous Seinäjoella 21.11.
Liittovaltuuston kevätkokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2008 toimintakertomus, vahvis-
tettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnet-
tiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille. 
 
Liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Liittovaltuusto valitsi yksimieli-
sesti liiton puheenjohtajaksi professori Outi 
Vainion vuodeksi 2010. Liittohallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2010 alusta al-
kavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Anna 
pienimäki Ohkolasta ja Markku Alanko Val-
keakoskelta.

Liittohallituksen varajäseneksi vuoden 
2010 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi 
valittiin Sonja Nurmi-Tuominen Helsingistä.  

Yhdistys Varsinainen jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen
Eläinten Auttajat ry
Hausjärven esy
Hyvinkään esy
Joensuun esy
Jokioisten esy
Kainuun esy
Keski-Suomen esy
Kokkolanseudun esy
Kotkan esy
Lahden seudun esy
Lappeenrannan seudun esy
Luoteis-Lapin esy
Meri-Lapin esy
Oulaisten seudun esy
Oulun Seudun esy
perniön Seudun esy
pieksämäen esy
pielisen esy
pietarsaaren esy
pirkanmaan esy
pääkaupunkiseudun esy
pääkaupunkiseudun esy
Raahenseudun esy
Rauman seudun esy
Rovaniemen seudun esy
Salon Seudun esy
Satakunnan esy
Savon eläinsuojelu
Savonlinnan seudun esy
Seinäjoen seudun esy
Turun esy
Turun esy
Vaasanseudun esy
Valkeakosken esy
Varkauden seudun esy
Ylivieskan seudun esy

Henkilöjäsenet

Elina Lehtonen
Heli Grip
Raija Hulkko
Merja Tammi
Tiina Hacklin
Janne pahkala
Kirsi Haasanen
Irina parviainen
Kaarina parikka-Heikkilä
Marja-Leena Koskiniemi
pirjo Granbäck
Sisko Sattanen
Marja-Leena Hituri
Marjatta Haapala-putila
Marjo Mettovaara
Leena Aho
Arja Heiskanen
Janne Ryynänen 
Erkki Kilponen
Annika Katajisto
Miska Kaihlamäki
Tuula Nyström

Ulla Räsänen
Matti Mykkänen
Sonja Ilola
Tiia Sandberg
Annaelina Kotilainen
Marja-Liisa Kotro
Milla Mäki
Juhani Hirsimäki
Jaakko Rasi
Tiina Ranta-panula

päivi Tenhunen
Maarit Annala

Risto Rydman

Laura Kiiski
Laura Okker
Sanna Nummi
Outi pahkala
Maria Kyllönen
Lotta Känsäkangas
Marju Honkanen
Anne Väisänen
Margit Järvinen-Haapiainen
Saila Keskitalo

Sanna Koski
Tiina Saukko
Katja Taskinen

Sanna Neuvonen
Margit Hautasaari
Mia Kumpulainen 
Heini Tonttila
Tanja Kangas
Kalinka Trast
Johanna Hakala
Nina Rissanen 
Marja-Leena Virtanen
Tetti Sandberg
Johanna Niskanen
Minna Särkkä
Hanna-Maija Tuuri
Maylis Spiik
Britt-Marie Juup
Monica Karlsson
Suvi Uueküla
Sanjamaria Sateenranta
Timo Kekkonen 

Esa Juuti

Hanna Mäkelä
Jaana Viitala
Oili Gylden
Niina Ihatsu
Anne Skyttälä
Sari penttinen
Marjo puoliväli
Satu Nykänen
Ritva Huusko-Helminen
Silja Mäkelä
Tarja Nyyssönen
Mikko Häggman
Riikka Sotaniemi
Eeva Hiitola
Tuija Jussila
Leena Tammisto
Hanna Karjula
Sari Koistinen
Kalervo Ojala
Nina Manner
Annukka Suvioja
Krista Hokkanen
Marja pesonen
Tiina Rantanen
Linda Koivisto
pirkko Villman
Sakari Halme
Eija Alaukko
Mirjam Kosunen
Hannele Flinkman
pekka Siljamäki
Taru Vuoristo
Kristina Smulter
Inna Ilivitzky
Laura Niinimäki
Minna Seppä

1
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Paikallisyhdistykset
 joiden  edustajat

liittovaltuustossa

Liittovaltuusto, kokoontuu

keväisin ja syksyisin. Liiton ylin

valtaa pitävä elin

liittokokousten välillä.

Valitsee liittohallituksen

puheenjohtajan ja jäsenet.

VARSINAINEN TOIMINTA 2009

alijäämä - 588 900,-

Yhteiskunnallinen

toiminta;

-57 300; 10 %

Valvojatoiminta;

-186 300; 31 %

Tiedotustoi-

minta;

-137 000; 23 %

Julkaisutoiminta;

-79 900; 14 %

Kansainvälinen

toiminta;

-16 100; 3 %

Jäsenyhdistys-

toiminta;

-99 700; 17 %

Muu eläinsuojelu-

toiminta;

-12 600; 2 %
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Liittovaltuuston kevätkokouksessa hyväksyt-
tiin Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ja Lieksan 
Eläinsuojeluyhdistys hyväksyttiin liiton tark-
kailijajäseneksi. Marraskuun liittovaltuuston 
kokouksessa Hartolan eläinsuojeluyhdistys 
hyväksyttiin liiton tarkkailijajäseneksi. 

11.2 Hallitus  

Kertomusvuonna hallitus kokoontui seitse-
män kertaa. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
professori Outi Vainio (7/7) Turusta, en-
simmäisenä varapuheen johta jana lakimies 
Heidi Nieminen (5/7) Korpilahdelta toisena 
varapuheenjohtajana viestintäpäällikkö päi-
vi Rosqvist (1/7) Inkoosta.

Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat liiken-
nemyymäläpäällikkö Tiina Ahokas (6/7) 
Oulusta,    terveystarkastaja Tauno Kähkönen 
(5/7) Lapinlahdelta, filosofian ylioppilas 
Sonja Nurmi-Tuominen (2/7) Helsingistä ja 
luokanopettaja Marika Tudeer (6/7) Lopelta.
Hallituksen varajäsenet olivat mielenterveys-
hoitaja Antti Heiskanen (5/7) pieksämäeltä, 
maatalousalan kouluttaja Sinikka Rauma 
(5/7) Ruukista sekä komisario Jyrki Haapala 
(6/7) Varkaudesta. 

11.3 Asiantuntijat 

Kertomusvuoden aikana SEY on saanut 
korvaamatonta apua lukuisilta eri alojen 
asiantunti joilta, mistä liitto haluaa tässä yh-
teydessä kiittää heitä kaikkia sydämel lisesti.

11.4 Toimihenkilöt

SEYn toiminnanjohtajana toimi Helinä Yli-
sirniö, viestintäpäällikkönä Maria Blomster, 
talouspäällikkönä Erja peltola, toimistosih-
teeri Anne Skogberg ja nuorisotoiminnan 
koordinaattorina Elina Sipilä. Tomi Hassinen 
aloitti järjestösihteerinä syyskuun lopussa. 

11.5 Edustukset

Suoma Viialan Säätiössä liittoa edustivat 
Tauno Kähkönen ja Sinikka Rauma.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintä-alajaoston jäsenenä toimi Helinä Yli-
sirniö.  

Fincopa ry:n, the Finnish national plat-
form of Ecopa, hallituksen jäsenenä toimi 
Helinä Ylisirniö. 

Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnas-
sa eläinsuojelujärjestöjä edusti puheenjohta-
ja Outi Vainio.

Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesän hal-
lituksessa liiton edustajana oli talouspäällik-
kö Erja peltola.

Opetusministeriön ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asettamassa koe-eläintoiminnan 
yhteistyöryhmässä (KYTÖ) varsinaisena 
jäsenenä oli Risto Rydman ja varajäsenenä 
Outi Vainio. 

Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan 
asiantuntijajäsenenä oli Risto Rydman.

Suomen Hippoksen ravituomioistuimen 
varajäsenenä oli Risto Rydman.

Suomen eläinsuojelusäätiön hallituksessa 
liittoa edustivat Outi Vainio säätiön puheen-
johtajana, Heidi Nieminen varapuheenjohta-
jana ja Helinä Ylisirniö hallituksen jäsene-
nä. Säätiön asiamiehenä toimii Anna-Liisa 
Karppinen. 

11.6 Toimitilat

Liiton toimisto on kertomusvuoden aikana 
sijainnut Helsingissä osoitteessa Kotkankatu 
9.

Toimistosta on vuokrattu toimitilat Julia-
na von Wendtin Säätiölle ja Suomen Kissa-
liitto ry:lle. 

11.7 Jäsenyydet

Kertomusvuonna liitto oli jäsenenä seuraa-
vissa yh teisöissä:
Eläintautien torjuntayhdistys ETT 
pohjoismaiden eläinsuojeluneuvosto
Maailman eläinsuojeluliitto WSpA 
Eurogroup for Animals
Kiinteistöliitto
Veronmaksajain Keskusliitto

12. Talous

12.1 Yleistä

Useimpina vuosina 2000 -luvulla liiton toi-
minnan vuotuiset tuotot eivät ole kattaneet  
varsinaisen toiminnan vuotuisia menoja. 
Vaje on katettu vuosikymmenten aikana ker-
tyneillä testamenttilahjoitusten pääomilla. 
Kirjanpidollisen tuloksen rinnalla taloushal-
linnossa seurataan, kuinka kauan toimintaa 
voidaan jatkaa nykyisellä laajuudella siinä 
tapauksessa, että uusia testamenttilahjoituk-
sia ei enää saataisi. Samalla pyritään suunni-
telmallisilla investoinneilla varmistamaan, 
että liitolla on käytössään tehokkaan ja ajan-
tasaisen toiminnan vaatimat voimavarat ja 
tekniset välineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten 
valmistelemista varten kertomusvuoden 
aikana on toiminut taloustyöryhmä, jonka 
puheenjohtajana on ollut Heidi Nieminen, 
ja jäseninä Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen, 
Outi Vainio ja Helinä Ylisirniö sekä sihteerinä 
Erja peltola. 

12.2 Varsinainen toiminta

Vuoden 2009 varsinaisen toiminnan talousar-
vio oli -610 500,00 € ja tulos -588 917,56 €. 

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteen-
sä –242 229,51 € ja sosiaalikulut yhteensä 
-49 921,84 €. Henkilöstökulut -292 151,35 
€ on siirretty varsinaisen toiminnan eri 
pääluokkiin kuhunkin pääluokkaan arvi-
oidun työpanoksen mukaisessa suhteessa. 
Arvioinnissa on käytetty seuraavia pro-
senttiosuuksia: yhteiskunnallinen toiminta 
10 %, valvojatoiminta 33 %, tiedotustoiminta 
20 %, julkaisutoiminta 10 %, kansainvälinen 
toiminta 3 %, jäsenyhdistystoiminta 20 % ja 
muu eläinsuojelutoiminta 4 %.  Samoin on 
menetelty myös muiden yhteisten kulujen 
(-146 013,74 €) ja poistojen (-31 154,52 €) 
osalta. Tällä on pyritty selvittämään, mitä 
varsinaisen toiminnan kukin pääluokka tu-
lee liitolle todellisuudessa maksamaan.

Varsinaisen toiminnan tulos jakaantui eri 
osa-alueille alla olevan kuvan mukaisesti.

Varsinaisen toiminnan 
osa-alue

Tuotot Henkilöstökulut poistot Muut kulut Tulos

Yhteiskunnallinen toiminta -29 215,13 -3 115,45 -24 969,59 -57 300,17

Valvojatoiminta 17 375,- -97 555,24 -10 280,99 -95 883,64 -186 344,87

Tiedotustoiminta -58 430,26 -6 230,90 -72 283,92 -136 945,08

Julkaisutoiminta 16 720,- -29 215,13 - 3 115,45 -64 317,22 -79 927,80

Kansainvälinen toiminta -8 764,55 -934,64 -6 372,59 -16 071,78

Jäsenyhdistystoiminta 66 934,- -58 430,27 -6 230,9 -101 976,57 -99 703,74

Muu eläinsuojelutoiminta 7 000,- -11 686,07 -1 246,19 -6 691,86 -12 624,12
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12.3 Varsinaisen toiminnan rahoitus

Varsinaisen toiminnan alijäämä katettiin 
varainhankinnalla, sijoitus- ja rahoitus-toi-
minnalla, valtionavulla ja muilla yleisavus-
tuksilla, testamenttilahjoituksilla sekä oma-
katteisten rahastojen avustuksella.

Vuoden 2009 varainhankinnan tulos (sisäl-
tää testamenttilahjoitukset) oli 252 389,96 €. 
Jäsenmaksutuottoja oli 82 325,00 € ja jäsen-
maksukuluja -12 280,74 €. Lahjoitustuottoja 
oli 34 441,97 € ja lahjoituskuluja -4 175,07 €. 
Annettuina lahjoituksina kirjattiin yhdistyk-
sille jaettu Whiskasin lahjoitus 18 482,00 €. 
Muun varainhankinnan tulos oli 7 088,53 €. 
Testamenttilahjoituksia saatiin 144 990,27 €. 

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin 
pörssiosakkeisiin, korkorahastoihin, asun-
to- ja toimitilaosakkeisiin, maa-alueisiin ja 
toimintavuonna erääntyneisiin määräaikais-
talletuksiin. 

Kertomusvuonna liitto myi Helsingissä si-
jaitsevan As Oy Unikkotie 3:n osakkeet 1693 
– 1798.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toi-
mintaa 40 000 €:n yleisavustuksella, Eettisen 
eläinkaupan sertifikaatti -projektia 7 000 
eurolla ja nuorisotoimintaa (jäsenyhdis-tys-
toimintaa) 5 000 eurolla. Opetusministeriö 
avusti SEYn nuorisotoimintaa (jäsenyhdis-
tystoimintaa) 40 000 eurolla. Maa- ja met-
sätalousministeriö avusti  SEYtä  50 500 €:n 
yleisavustuksella. Liitto myönsi jäsenyhdis-
tyksille toiminta-avustusta 14 984 €.

Tilikauden tulos oli -10 091,90 € ja taseen 
loppusumma 5 629 762,08 €.

12.4 Omakatteiset rahastot

Saatujen testamenttilahjoitusten määräysten 
mukaisesti liitolla on viisi omakatteista ra-
hastoa. Niiden omaisuus on pääosin lainattu 
liitolle 12 kk:n euriborin laskennallisella ko-
rolla. Rahastojen antamat avustukset lyhen-
tävät liiton velkaa rahastoille. Rahastoilla ei 
ole aktiivista toimintaa.

1
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valtaa pitävä elin
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puheenjohtajan ja jäsenet.

VARSINAINEN TOIMINTA 2009

alijäämä - 588 900,-

Yhteiskunnallinen

toiminta;

-57 300; 10 %

Valvojatoiminta;

-186 300; 31 %

Tiedotustoi-

minta;

-137 000; 23 %

Julkaisutoiminta;

-79 900; 14 %

Kansainvälinen

toiminta;

-16 100; 3 %

Jäsenyhdistys-

toiminta;

-99 700; 17 %

Muu eläinsuojelu-

toiminta;

-12 600; 2 %

2

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2009

578 800 ; alijäämä 10 100

Testamenttilahjo

itukset; 145 000; 

25 %

Varainhankinta; 

107 400; 19 %

Sijoitus- ja 

rahoitustoiminta

; 135 900; 23 %

Valtionapu ja 

muut 

yleisavustukset; 

90 500; 16 %

Omakatteisten 

rahastojen 

avustukset; 

100 000; 17 %

Rahasto Tuotot Kulut Tulos Taseen loppusumma

Heleniuksen rahasto 21 781,70 - 50 000,00 - 28 218,30 1 316 331,33

Marschanin rahasto 9 842,78 - 50 018,00 - 40 175,22 414 077,21

Laaksosen rahasto 99,61 99,61 6 248,30

Tavita av Tyriksen rahasto 361,33 361,33 22 665,57

Lindénin rahasto 306,92 306,92 19 252,82

Yhteensä 32 392,34 - 100 018,00 - 67 625,66 1 778 575,23

12.5 Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajina olivat kertomusvuon-
na KHT Rauno Saarimäki ja KHT Marja-
Leena Turunen.

Varatilintarkastajina olivat KHT Yrjö Hau-
katsalo ja KHT Leena Rajala.
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Missio – toiminta-ajatus
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vahva, arvostettu valta-
kunnallinen kansalaisjärjestö, joka
•	 kunnioittaa	eläinyksilöä
•	 edistää	eläinten	hyvinvointia	ja	hyvää	kohtelua
•	 suojelee	 parhaalla	 mahdollisella	 tavalla	 eläimiä	 kivulta,	 tuskalta,	

kärsimykseltä, pelolta ja haitalta.
•	 toimii	asiantuntevasti	ja	yhteistyökykyisesti
•	 toteuttaa	eläinsuojelutyötä	käytännössä

Visio
Liitto on yhteisöllisenä vapaaehtoisjärjestönä
•	 yhteiskunnallisesti	laajasti	vaikuttava
•	 Suomen	suurin	eläinsuojelujärjestö
•	 taloudellisesti	vakaalla	pohjalla	toimiva	ja
•	 toiminnallisesti	näkyvä	ja	tunnetuin.

ARVOT 
Vastuullisuus
Liitto kantaa globaalia eettistä vastuuta eläinten hyvinvoinnista. Liit-
to noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Liiton 
toiminta on taloudellisesti harkittua ja ammattitaitoista. Liitto tuntee 
vastuuta arvojensa mukaisen kotimaisen tuotannon säilyttämisestä. 
Liitto noudattaa toimintaansa ja arvojaan tukevien lahjoittajien toi-
vomuksia. 

Luotettavuus
Liiton toiminta on avointa ja läpinäkyvää. päätöksenteossa edistetään 
demokraattisuutta, avoimuutta ja jäsenten osallistumista. Tarvittaes-
sa käytetään asiantuntijoiden apua. Eläinsuojeluvalvojien ja -neuvoji-
en toiminta on luotettavaa, osaavaa ja ammattitaitoista. 

Toiminnallisuus
Liitto on johtava, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja yhteiskuntaa pal-
veleva eläinten hyvinvointi- ja eläinsuojelujärjestö. Liitolla on koko 
maan laajuinen, aktiivisesti toimiva jäsenyhdistysten sekä eläinsuo-
jeluvalvojien ja -neuvojien verkko. Liitto toimii aloitteellisesti nostaen 

esiin tärkeitä eläinsuojeluongelmia ja tekee asiantuntevia ehdotuksia 
ongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta. Liitto toimii niin, 
että eläinsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla 
mukaan toimintaan. 

Yhteistyökykyisyys
Liitolla on toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi hyvät yhteistyösuh-
teet eläinsuojeluviranomaisiin ja sellaisiin järjestöihin, jotka kantavat 
vastuuta eläinten hyvinvoinnista. 
Liitto myös pystyy vaikuttamaan yhteistoiminnallaan eläinten hyvin-
vointiin ja hyvään kohteluun. Liitto on aktiivinen kansainvälisessä 
eläinsuojeluyhteistyössä.

SEYn vahvuudet
•	 Vahva	 organisaatio,	 joka	 on	 selkeä,	 muuntautumiskykyinen	 ja	

koko maan kattava.
•	 Ammattitaitoisesti	 toimiva,	 osaava	 ja	 koulutettu	 eläinsuojeluval-

vojien ja -neuvojien verkosto.
•	 Eläinsuojeluaatteen	vahvasti	sisäistäneet	ja	aktiiviset	paikallisyh-

distyksissä toimivat jäsenet.
•	 Ammattitaitoinen,	 motivoitunut	 ja	 liiton	 tavoitteisiin	 sitoutunut	

henkilökunta.

Strategiset tavoitteet
•	 Liitto	edistää	toiminnallaan	sitä,	että	tuotanto-,	harraste-,	seura-	

ja koe-eläinten sekä luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi otetaan 
huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sitä, 
että eläinten hyvä kohtelu myös käytännössä toteutuu kaikkialla.

•	 Liitto	 täydentää	 eläinsuojeluvalvoja-	 ja	 neuvojaverkkonsa	 koko	
maan kattavaksi ja huolehtii siitä, että eläinsuojeluvalvojat ja -neu-
vojat ovat hyvin koulutettuja ja asiaansa sitoutuneita.

•	 Liitto	on	eläinsuojelujärjestö,	jonka	jäsenkunnan	muodostaa	koko	
maan kattava paikallisyhdistysten verkko.

•	 Liitto	toimii	taloudellisesti	ja	tehokkaasti	varmistaakseen	vakava-
raisuutensa, joka mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen 
toiminnan.

SEY:n HELSINGIN liittovaltuuston kevätkokouksessa 6.5.2007 
hyväksytyt missio, visio sekä arvot vuosille 2007–2010

Eläinten Auttajat ry (Riihimäki) (203)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (100)
Hyvinkään Eläinsuojeluyhdistys ry (240)
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry (226)
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry (139)
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry (137)
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (104)
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (500)
Kokkolanseudun Eläinsuojeluyhdistys – Gamlakarlebynejdens djur-

skyddsförening ry (194)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (159)
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (332)
Lieksan Eläintenystävät ry (67)
Loimaan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (80)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (23)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (59)
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (439)
perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (170)
pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry (107)
pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry (40)

pietarsaaren seudun eläinsuojeluyhdistys ry (109)
pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, pESU ry (673)
pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (1382)
Raahenseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (79)
Raumanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (180)
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (135)
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (295)
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry (374)
Savon Eläinsuojelu ry (281)
Savonlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (64)
Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (290)
Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo djurskyddsförening ry (1511)
Urjalan eläinsuojeluyhdistys ry (52)
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (175)
Valkeakosken Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (95)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (111)
Ylivieskan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (182)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien 
jäsenten määrä 31.12.2009 on 419.

LIITON JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2009
Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2009
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SEY SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO ry

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

VARSINAINEN TOIMINTA

Yhteiskunnallinen toiminta -57,300.17 -50,390.07

Valvojatoiminta -186,344.87 -154,983.59

Tiedotustoiminta -136,945.08 -102,475.65

Eläinten Ystävä -79,927.80 -74,898.23

Kansainvälinen toiminta -16,071.78 -13,513.58

Jäsenyhdistystoiminta -99,703.74 -83,182.64

Muu eläinsuojelutoiminta -12,624.12 -15,342.99

-588,917.56 -494,786.75

VARAINHANKINTA

Tuotot 271,805.39 521,254.09

Kulut -19,415.43 -35,143.30

252,389.96 486,110.79

SIJOITUKSET

Tuotot 147,203.18 216,144.51

Kulut -11,267.48 -200,869.28

135,935.70 15,275.23

OMAKATTEISET RAHASTOT

Heleniuksen rahasto -28,218.30 113,001.28

Marschanin rahasto -40,175.22 25,158.61

Lindénin rahasto 306.92 867.75

Tavita av Tyriksen rahasto 361.33 1,021.57

Laaksosen rahasto 99.61 281.62

-67,625.66 140,330.83

AVUSTUKSET

Yleisavustukset 40,000.00 10,000.00

Valtionapu 50,500.00 59,000.00

Avustukset omakatteisista rahastoista 100,000.00 0.00

190,500.00 69,000.00

RAHASTOSIIRROT

Omakatteiset rahastot

Rahastojen lisäys/vähennys 67,625.66 -140,330.83

TILIKAUDEN TULOS    € -10,091.90 75,599.27
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SEY SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO ry SEY SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO ry

TASE 31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Pitkävaikutteiset menot 86,748.26 31,715.18

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 276,884.75 276,884.75
Koneet ja kalusto 6,715.29 7,800.82

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet 2,936,856.50 1,032,517.55
Muut saamiset 270,000.00 0.00

OMAKATTEISET RAHASTOT 1,778,575.23 1,846,200.89
 

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset 35,917.71 75,344.71
Rahoitusarvopaperit 0.00 2,450,000.00
Rahat ja pankkisaamiset 238,064.34 37,590.65

TASEEN LOPPUSUMMA    € 5,629,762.08 5,758,054.55

TASE 12/31/2009 12/31/2008

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset rahastot 1,778,575.23 1,846,200.89

TILIKAUSIEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
Edell. tilikausien yli- / alijäämä 1,994,124.92 1,918,525.65
Tilikauden yli- / alijäämä -10,091.90 75,599.27

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta 1,777,765.99 1,845,391.65
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 800.00 820.00
Ostovelat 10,589.08 2,104.40
Muut velat 8,396.85 10,516.97
Siirtovelat 69,601.91 58,895.72

TASEEN LOPPUSUMMA    € 5,629,762.08 5,758,054.55



– 14 –

SAMMANdRAG 
 2009 2008 2007
A. Antal inspekterade platser   
produktionsdjur 100 126 128
Sällskaps- och hobbydjur 1390 1404 1332
Övriga djur 4 17 112
Antal inspekterade platser totalt 1494 1547 1572
   
B. Antal djur på de inspekterade platserna   
produktionsdjur (utom fjäderfä och 2025 3742 7208
pälsdjur)    
Sällskaps- och hobbydjur 4503 4543 4731
Antal djur totalt 6528 8285 11939
   
C. Antal djurskyddsinspektioner   
produktionsdjur 83 191 158
Sällskaps- och hobbydjur 1426 1641 1607
Övriga djur 49 98 143
Antal djurskyddsinspektioner totalt 1558 1930 1908
   
D. Andel inspektioner (%)    
som gav upphov till åtgärder 53 59 53
   
      
1. ANTAL RÅdGIVNINGSBESÖK     
      
1.1 Rådgivningsbesök beträffande produktionsdjur 
Nötdjur 
antal besökta fähus 27 49 64
antal djur totalt 1040 1943 1717
antal rådgivningsbesök totalt 30 88 84
      
Svin     
antal besökta svinhus 3 6 6
antal djur totalt 500 315 3117
antal rådgivningsbesök totalt 3 7  
      
Fjäderfä     
antal besökta hönshus 13 17 13
antal djur totalt 208 2314 9274
antal rådgivningsbesök totalt 15 20 14
      
Får och get     
antal besökta får- och gethus 57 51 41
antal djur totalt 485 1484 1153
antal rådgivningsbesök totalt 35 71 49
      
Av ovan nämnda besök var antalet besök     
som ledde till anmärkningar totalt 48 120 79
      
1.2 Rådgivningsbesök beträffande sällskaps- och hobbydjur 
Hund    
antal besökta platser 757 716 713
antal djur totalt 1822 1519 1645
antal rådgivningsbesök totalt 776 804 863
      

SEY:S FRIVILLIGA DJURSKYDDSÖVERVAKARES
ÅRSSTATISTIK 2007–2009

 2009 2008 2007
Katt     
antal besökta platser 355 383 335
antal djur totalt 1287 1676 1666
antal rådgivningsbesök totalt 376 451 430
      
Häst     
antal besökta platser 128 198 155
antal djur totalt 529 891 665
antal rådgivningsbesök totalt 129 258 181
      
Övriga sällskapsdjur     
antal besökta platser 125 83 93
antal djur totalt 865 457 755
antal rådgivningsbesök totalt 120 128 109
      
Av ovan nämnda besök var antalet besök 
som ledde till anmärkningar totalt 754 997 892
      
1.3 Rådgivning beträffande djurtransporter 
(transport av slaktdjur, hästar och andra djur)     
Antal rådgivningsbesök beträffande 
djurtransporter totalt 2 8 27
      
Av ovan nämnda besök    
var antalet besök som ledde till anmärkningar totalt 0 2 
 
1.4 Rådgivningsbesök beträffande farmade djur 
(utom produktionsdjur, andra än fähus eller lösdriftsladugårdar)
Gårdar med köttproduktion och viltgårdar     
antal besökta platser 0 0 4
antal djur totalt 0 0 1221
  0 0 4
Pälsfarmer     
antal besökta platser 0 3 0
antal djur totalt 0 3060 0
antal rådgivningsbesök totalt 0 5 0
      
Av ovan nämnda besök var antalet besök 
som ledde till anmärkningar totalt 0 4 4
      
1.5 Rådgivningsbesök i djuraffärer     
antal besökta affärer 25 24 18
antal rådgivningsbesök totalt 25 32 24
antal rådgivningsbesök som ledde till 
anmärkningar totalt 10 20 4
      
1.6 Rådgivningsbesök i samband med 
djurutställningar och cirkusar     
antal besökta djurutställningar och cirkusar 
totalt 4 9 8
antal rådgivningsbesök totalt 3 9 7
antal rådgivningsbesök som ledde till 
anmärkningar totalt 4 5 4
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1.7 Rådgivningsbesök i samband med djurtävlingar    
 
Travtävlingar (även hästtransporter vid depåerna)    
antal rådgivningsbesök totalt 3 16 9

Ridtävlingar, antal rådgivningsbesök totalt 6 6 6

Övriga tävlingar, antal rådgivningsbesök totalt 6 2 2
Av ovan nämnda besök var antalet besök som 
ledde till anmärkningar totalt 2 2 1
      
1.8 Jakt och fiske     

Jakt, antal rådgivningsbesök totalt 4 21 45

Fiske, antal rådgivningsbesök totalt 11 18 29

Olovliga redskap     
Råd eller anmärkningar om användning av 
luftgevär o.d. totalt  18 18
      
1.9 Vilda djur     
Antal omhändertagningar eller försök till 
omhändertagningar totalt 858 959 740
antal djur som vidarebefordrades för vård 
totalt 240 171 110
      
1.10 Avlivning av djur     
Hund     
antal hundar som avlivades av SEY totalt 2 5 7
antal hundar som fördes till veterinär för 
avlivning totalt 47 20 25
   
Katt     
antal infångade katter totalt 435 709 1126
antal katter som avlivades av SEY totalt 108 376 224
antal katter som fördes till veterinär för 
avlivning totalt 196 115 477
      
Övriga djur     
antal djur som avlivades av SEY totalt 80 107 98
antal djur som fördes till veterinär för 
avlivning totalt 35 27 37
      

2. INFOMÖTEN     
      
Skolor, klubbar, dagklubbar o.d.     
antal besök totalt 124 110 121
      
Mässor, utställningar o.d.     
antal totalt  64 41 125
      
Medier     
antal intervjuer till olika medier 178 201 99
antal egna artiklar i olika tidningar totalt 161 89 144
      

3. pERSONLIG RÅdGIVNING OCH 
    HANdLEdNING     
(personlig rådgivning t.ex. per telefon eller      
e-post, inte evenemang för allmänheten)     
      
Rådgivning per telefon och e-post     
antal gånger totalt 13013 16337 13832
      
Anmälningar om missförhållanden som överlåtits till annan instans 
    
      
Till myndigheter     
totalt 679 829 986
      
Till en annan djurskyddsövervakare     
totalt 450 458 518
      
Övriga åtgärder     
totalt 1863 1251 1709
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president Mauno Koivisto har sedan år 1982 
varit beskyddare för Finlands djurskyddsför-
eningars förbund. Förbundet vill tacka presi-
dent Koivisto för det värdefulla stödet.

1. ALLMÄNT

Finlands djurskyddsföreningars förbund 
(SEY) vill genom sin verksamhet få män-
niskorna att respektera djuren som individer, 
arbeta för att djuren ska må bra och behand-
las väl samt på bästa möjliga sätt skydda djur 
mot smärta, plåga, lidande, rädsla och skada. 
Förbundet vill påverka det samhälleliga be-
slutsfattandet så att djurskyddsperspektivet 
beaktas. Målet är att främja att såväl produk-
tionsdjurens, sällskapsdjurens som de vilda 
djurens liksom också päls- och försöksdju-
rens välbefinnande beaktas i allt beslutsfat-
tande i samhället och att djuren behandlas 
väl också i praktiken. 

2. SAMHÄLLELIG 
VERKSAMHET
 
Processen med att revidera djurskydds-
lagstiftningen
den veterinärvårdsIag som trädde i kraft i 
november under verksamhetsåret möjliggör 
anställandet av särskilda tillsynsveterinärer 
vid länsstyrelserna (fr.o.m. 1.1.2010 regi-
onförvaltningsverken, RFV). dessutom har 
pengar reserverats för kommunerna för an-
ställandet av särskilda djurskyddsveterinä-
rer. Under lagberedningen gav förbundet två 
olika utlåtanden gällande oklarheter i lagen 
och förbättringsförslag. Ett av SEY:s mål var 
att ett beslut om vård och rehabilitering av 
vilda djur skulle inkluderas i lagen.
 
Delegationen för animalieproduktions-
djurens välbefinnande
djurskyddsorganisationerna blev väl repre-
senterade i den av Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet tillsatta delegationen för animalie-
produktionsdjurens välbefinnande. Förbun-
det representeras i delegationen av VMK, 
produktionsdjursansvarige Henri pätsi med 
Helinä Ylisirniö som sin suppleant. För-
bundsstyrelsens ordförande Outi Vainio in-
valdes också i delegationen. 

Årsberättelse
2009

Djurförsöksnämnden
Förbundet är väl representerat i djurförsöks-
nämnden som har i uppgift att behandla 
ansökningar om och ge tillstånd att utföra 
djurförsök.  
Nämndens mandatperiod är femårig och 
den inleddes 1.8.2006 och avslutas 31.7.2011. 
Risto Rydman, före detta verksamhetsledare 
för Finlands djurskyddsföreningars förbund, 
är ordförande för den nya djurförsöksnämn-
den. Vice ordföranden Maylis Spiik är ord-
förande för Åbo djurskyddsförening och i 
nämnden ingår dessutom SEY:s djurskydds-
övervakare Tiina Ahokas, Tauno Kähkönen 
och Minna Ahonen. 

Justitieministeriets arbetsgrupp för en 
effektivering av straffen för djurskydds-
brott
Under föregående verksamhetsår inrättade 
Justitieministeriet en arbetsgrupp för att 
dryfta hur man kan skärpa straffbestäm-
melserna för djurskyddsbrott och effektivi-
sera uppföljningen av djurhållningsförbud 
liksom också omhändertagning och beslag-
tagande. Förbundets representant i arbets-
gruppen är den förre verksamhetsledaren 
och ordföranden för den riksomfattande 
djurförsöksnämnden, JK Risto Rydman. Ar-
betsgruppen slutförde sitt arbete i april då 
ett utlåtande överläts till Justitieministeriet. 
SEY understödde förslaget om att inkludera 
benämningen grovt djurskyddsbrott i lagen 
och grundandet av ett djurhållningsförbuds-
register. 

Utskottshöranden
SEY hördes i såväl Jord- och skogsbruksut-
skottet som i Miljöutskottet om det försöks-
djursdirektiv som behandlas inom EU. 

Utlåtanden
Under verksamhetsåret gav SEY flera utlå-
tanden till Jord- och skogsbruksministeriet 
om förslag till ändringar av djurskyddslag-
stiftningen.  

Förbundet gav utlåtanden bl.a. om gen-
teknikstrategin, propositionen till veterinär-
vårdslag, sällskaps- och hobbydjurs välbe-
finnande, försöksdjursdirektivet, ändringen 
av jaktförordningen, skärpningen av påfölj-
derna för djurskyddsbrott samt om direkt-
försäljningen av okontrollerat fårkött inom 
renskötselområden.

Enkät bland kandidaterna i Europavalet
Tillsammans med Animalia genomförde 
SEY en enkät på temat djurskydd bland 
kandidaterna i Europavalet. Kandidaterna 
tillfrågades om sina ståndpunkter i fråga om 
produktionsdjur och vilda djur, djurskyddsö-
vervakning samt hittedjursverksamhet. 
Resultaten från enkäten har publicerats på 
SEY:s webbsidor. 

Eurogroup for Animals
SEY är Finlands representant i Eurogroup 
for Animals, som är en paraplyorganisation 

för Europeiska unionens största djurskydds-
organisationer. Eurogroup strävar efter att 
påverka EU:s djurskyddslagstiftning både 
i Bryssel och, genom sina medlemsorgani-
sationer, i EU:s medlemsstater. Under verk-
samhetsåret deltog SEY i flera av Eurogroups 
europeiska projekt: kampanjen för ett förbud 
mot import och försäljning av sälprodukter, 
reformen av försöksdjursdirektivet och re-
formen av EU:s rättsakt gällande transport 
och slakt.

I juni deltog verksamhetsledaren Helinä Yli-
sirniö som förbundets representant i Eurog-
roups och EWLA:s (Eurogroup for Wildlife & 
Laboratory Animals) årsmöten i Bryssel. 

Kommunikationschefen Maria Blomster 
deltog i de kampanjmöten som arrangerades 
för organisationerna i mars och oktober.

Iain Reddish, medlemsorganisationsansva-
rig vid Eurogroup, besökte SEY i december 
för att bekanta sig med vår verksamhet. 

Öviga samhälleliga teman
I samarbete med Animalia grundade SEY 
webbsidorna elainpolitiikka.fi i anslutning 
till djurskydd och den politiska beslutspro-
cessen. Syftet med webbplatsen är att ge 
medborgarna information om riksdagsle-
damöternas och kandidaternas agerande 
för djurens välbefinnande samt om övriga 
aktuella djurskyddsärenden. dessutom har 
SEY tillsammans med Animalia fört diskus-
sioner med många olika tjänstemän, partier 
och politiska beslutsfattare i syfte att främja 
organisationernas målsättning att arbeta för 
djurens välbefinnande. 

I början av verksamhetsåret förde SEY dis-
kussioner med Livsmedelssäkerhetsverket 
Evira om de praktiska utmaningarna för 
djurskyddsövervakningen. 

Som medlem av Eurogroup for Animals och 
i egenskap av en riksomfattande medborgar-
organisation deltog SEY i en intervjuunder-
sökning, vars syfte var att reda ut intressent-
gruppernas åsikter och ställningstaganden i 
fråga om genmanipulation i matproduktio-
nen.

Undersökningsbegäran till polisen
Under verksamhetsåret gjorde SEY en under-
sökningsbegäran till polisen vid tre tillfällen: 
älgridningsfallet i Hyrynsalmi, en ledare i 
tidningen Oma koti kullan kallis samt pets-
mo products produktvideo. 

Övriga aktuella djurskyddsteman 
SEY tog upp flera aktuella frågor i anslutning 
till djurens välbefinnande till offentlig de-
batt. dessa var bland andra: hundskojarna 
på internet, Ukrainas användning av tamråt-
tor i en demonstration, de hårda tagen inom 
hundskolningen, missförhållandena inom 
dunproduktionen, kaninjakten, den virtuella 
marschen för försöksdjur, verksamhetsför-
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utsättningarna för fågelhuset i Heinola, EU:s 
förbud mot sälprodukter, grisslakten i Egyp-
ten, Kinas björnparker, förstörelsen av torn-
seglarnas bon samt djurens välbefinnande på 
finska svinfarmer. 

Programmet för utveckling av landsbyg-
den i Fastlandsfinland 
Jaana Kiljunen fortsatte som ordinarie med-
lem med Helinä Ylisirniö som suppleant i 
uppföljningskommittén för programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land.

Sektionen för veterinärmedicin
Helinä Ylisirniö representerade förbundet 
i sektionen för veterinärmedicin som ly-
der under Jord- och skogsbruksministeriet. 
Sektionen sammanträdde två gånger under 
verksamhetsåret. 

3. ÖVERVAKAR- OCH 
RÅDGIVARVERKSAMHET

SEY:s djurskyddsövervakare och djurskydds-
rådgivare har i samarbete med myndighe-
terna hållit ett öga på hur djur behandlas 
och vid behov gett råd och anvisningar om 
djurskötsel. de har också gett information i 
djurskyddsfrågor.

I slutet av 2009 hade förbundet 86 djur-
skyddsövervakare och 29 djurskyddsrådgi-
vare. Övervakare fanns i alla län och land-
skap i Finland förutom i Kajanaland och på 
Åland. 

Under 2009 godkände övervakarutskottet 
20 nya övervakare. För Södra Finlands län 
godkändes piia Hansson, Tiia Karvanen, 
Mila Koivumäki, Hannele Liimatta, pirkko 
Mikkola och Tuuna Salo. För Västra Finlands 
län godkändes Kristina djupsjöbacka, Mira 
Ekholm, Markku Harju, Jenna Kotokorpi, 
Tiia Kotokorpi, Anne Nurmi, pirjo peltoni-
emi, Anssi Timonen, Hanna-Kaisa Valtonen 
och Jenny Vestlund. För Östra Finlands län 
godkändes Annika Nevala, Sanjamaria Sa-
teenranta och Mervi Sateenranta. För Lapp-
lands län godkändes Marjukka parviainen. 
Under 2009 godkändes Johanna Elonheimo, 
Sini Kielo, Anna Siltalehto, Annika Virtanen 
och Marika Vuorela som rådgivare. Alla fem 
nya rådgivare godkändes för Västra Finlands 
län. 

Följande ändringar har skett mellan överva-
kar- och rådgivargrupperna: Eila Beijar, Han-
nele Liimatta och Annika Nevala övergick 
från att vara djurskyddsövervakare till att bli 
djurskyddsrådgivare. 

Följande personer slutade som djurskyddsö-
vervakare: Riikka Ahonen-Virtanen, Sirkku 
Haapalainen, Ulla Huopainen, Mikko Hägg-
man, Tiina Jokelainen, Anita Kurki, Risto 
Kyngäs, Olavi Mustonen, Tuulia passilahti, 

pirjo pelkonen, Birgitta peuhkuri, Yrjö ponk-
konen, Juha Saarelainen, Eija Sorsa och pekka 
Vallenius. Marko Elomaa, päivi Heikkinen, 
Heikki Mehtätalo och Sanna Neuvonen slu-
tade som djurskyddsrådgivare. SEY vill rikta 
ett hjärtligt tack till dem alla för deras värde-
fulla frivilligarbete för djurens väl. 

En del av övervakarna ville sluta med överva-
karverksamheten på grund av att arbetet är 
tungt, en del hade inte bedrivit någon aktiv 
övervakarverksamhet och en del beslöt sig 
för att inte förnya sina övervakarkort. 

I samband med att de etiska reglerna för 
övervakarna förnyades beslöt övervakarut-
skottet att övervakarkorten ska vara i kraft 
i tre år istället för fem år som tidigare.  Alla 
SEY:s övervakare fick sina kort förnyade un-
der verksamhetsåret. 

Av förbundets övervakare och rådgivare har 
113 avgett rapport om sin verksamhet, dvs. 
82 % av alla som under verksamhetsåret 
fungerat som övervakare eller rådgivare.  

I en bilaga till denna årsberättelse presen-
teras statistik över de åtgärder som överva-
karna och rådgivarna vidtagit under verk-
samhetsåret.

Enligt statistiken för 2009 utförde djur-
skyddsövervakarna 1 558 rådgivningsbesök 
på 1 494 olika platser för djurhållning. Sta-
tistiken över djurskyddsövervakningen görs 
hela tiden allt mångsidigare, varför det inte är 
möjligt att göra någon inbördes jämförelse av 
rådgivningsbesöken. 

Antalet inspekterade djur (förutom fjäderfä, 
pälsdjur och djur i djuraffärer) uppgick till 6 
528 individer (8 285 år 2008). 

Liksom tidigare år dominerades inspek-
tionerna i tätorterna av hundars och katters 
skötsel och levnadsförhållanden. på lands-
bygden gällde de flesta inspektionerna lik-
som tidigare år hästar och nötkreatur. 
 
Under verksamhetsåret var övervakarna 
tvungna att antingen själva avliva eller låta 
avliva 329 katter (491 år 2008) och 9 hun-
dar (25 år 2008), till följd av människors 
ansvarslöshet och likgiltighet. dessa siffror 
är fortfarande oroväckande höga. 

Sammanlagt 435 katter fångades in, 
medan motsvarande siffra året innan var 
709. Kommunerna är skyldiga att ta hand om 
hittedjur som påträffas inom kommunens 
område. SEY:s övervakare och rådgivare 
rycker in där myndigheterna har försummat 
sin skyldighet att ta hand om kattproblemet 
i sitt område. 

Övervakarna tog hand om 858 vilda djur 
(959 år 2008). dessutom förde de 240 vilda 
djur för att få vård någon annanstans (171 
år 2008).

Under 2009 gav övervakarna råd och anvis-
ningar per telefon och e-post totalt 13 038 

gånger. Året innan gav man råd och anvis-
ningar per telefon och e-post 16 337 gånger. 

Förbundet anordnade i februari och mars en 
sex dagar lång djurskyddskurs i Tammerfors 
som sträckte sig över två veckoslut. 46 delta-
gare valdes ut till kursen. 

I mars anordnades en två dagar lång djur-
skyddsövervakarkurs i Tammerfors. Som 
deltagare utvaldes 37 personer som avlagt 
djurskyddskursen med godkänt betyg. 

I april anordnades djurskyddsövervakarda-
gar för övervakarna och rådgivarna i Tam-
merfors. Teman för övervakardagarna var 
bl.a. hundar och terrariedjur. 
 
I början av verksamhetsåret utsåg förbun-
dets styrelse följande medlemmar i över-
vakarutskottet: Henri pätsi från Lapplands 
län, Sinikka Rauma och Tiina Ahokas från 
Uleåborgs län, Tauno Kähkönen, Antti Heis-
kanen och Marja-Liisa Kotro från Östra Fin-
lands län, Heidi Leyser från Västra Finlands 
län och Anette Kare och Anne Väisänen från 
Södra Finlands län. Tiina Ahokas utsågs till 
utskottets ordförande och till sekreterare 
utsågs Anne Skogberg från SEY:s byrå. Över-
vakarutskottet sammanträdde sex gånger 
under verksamhetsåret.

SEY:s övervakare samt Tomi Hassinen, Elina 
Sipilä och Anne Skogberg från SEY:s byrå 
deltog i den djurskyddsövervakarkurs som 
Livsmedelssäkerhetsverket Evira höll i Hel-
singfors 7.12.

Förbundet höll kontakt med sitt övervakar-
nätverk förutom genom direkt rådgivning 
per telefon och e-post även med hjälp av e-
postmeddelanden, extranätet och cirkulär. 

4. KOMMUNIKATION OCH 
MARKNADSFÖRING

Under verksamhetsåret inledde SEY ett pro-
jekt som syftar till att definiera förbundets 
identitet, värderingar och ledande tankar 
samt att intensifiera samarbetet inom hela 
förbundet och öka medvetenheten om för-
bundets verksamhet. 

Som inledning på projektet anordnades i 
oktober en föreningsdag, där man bl.a. bad 
företrädare för medlemsföreningarna och 
djurskyddsövervakarna om åsikter och ställ-
ningstaganden gällande projektet.

4.1 Djurens vecka

det riksomfattande evenemanget djurens 
vecka firades för 51:a gången 4–10.10. Temat 
för djurens vecka var fiskarnas välmående 
med sloganen ”En fena på att lära sig – också 
fiskar känner och lär”. 

Kampanjen under djurens vecka riktade 
sig såväl till vanliga medborgare som till po-



– 18 –

litiska beslutsfattare och myndigheter.
 
En speciell målgrupp för kampanjen var 
som vanligt barn och unga och med stöd 
av Undervisningsministeriet producerades 
en publikation riktad till dem. Målet med 
fiskhandboken var att öka barnens och de 
ungas kunskap om och förståelse för fiskar: 
att fisken är en kännande och lärande varelse 
precis som andra sällskapsdjur.
 
I det kampanjmaterial som kunde beställas för 
djurens vecka ingick fiskhandboken Sukellus 
pinnan alle (En djupdykning under ytan) och 
affischen En fena på att lära sig. I tidningen 
djurvännen publicerades aktuella artiklar om 
fiskarnas förmåga att lära sig saker och känna 
samt om fiskar välbefinnande. En del av ar-
tiklarna publicerades också på kampanjens 
webbsidor. på webbsidorna fanns också en lä-
rarenkät om hur materialet för djurens vecka 
hade använts i undervisningen. 

4.2 Evenemang och medier

Kungstravet i Villmanstrand
Enligt tradition har SEY i samband med 
Kungstravet premierat någon som i sin verk-
samhet på ett exemplariskt sätt tagit hänsyn 
till hästarnas välbefinnande.

Vid Kungstravet i Villmanstrand 2009 
överräcktes detta hederspris till läroanstalten 
Harjun oppimiskeskus. Ansvarige stallmäs-
taren Mikko Lähde och studeranden Maija 
Heino tog emot utmärkelsen – en skulptur 
av keramikkonstnären Terhi Mickelsson – å 
Harjun oppimiskeskus vägnar. priset över-
räcktes av verksamhetsledaren Helinä Ylisir-
niö samt representanterna för förbundsfull-
mäktige Risto Rydman och Ismo Kovanen. 

Veteranpriserna till hundar vid hundut-
ställningen i Helsingfors
SEY premierade i december i Helsingfors 
vid Finska Kennelklubbens två dagar långa 
utställning den äldsta hunden som i kvali-
tetsbedömningen belönats med åtminstone 
omdömet ”mycket bra”.  

SEY:s pris utdelades nu för 14:e året.

Under utställningens första dag premierades 
den 16-åriga havanaistiken Ja-Kar Halleluja 
Amor ”donna”, vars ägare och uppfödare är 
Jaana Karonen från Rajamäki. donna är född 
22.2.1993.

Under den andra utställningsdagen premie-
rades den 14-åriga papillontiken Irina. Irina 
ägs av Merja Kärkkäinen från pyhäsalmi och 
är född 25.2.1995.

SEY i medierna
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 40 
pressmeddelanden. dessa fick förhållandevis 
god publicitet. 

Förbundets verksamhet har under verk-
samhetsåret haft stor synlighet i medierna. 

Verksamhetsledaren Helinä Ylisirniö gav 
flera intervjuer i tv-nyheterna och pressen, 
bl.a. i samband med kampanjen Kissaka-
veria ei jätetä (Överge inte din kattkompis) 
Verksamhetsledaren gav dessutom många 
kommentarer både i tv och i andra medier i 
samband med inslag som behandlade straff 
för djurskyddsbrott och djurskyddsövervak-
ningens ineffektivitet. 

Både verksamhetsledaren och kommunika-
tionschefen gav ett stort antal radio- och tid-
ningsintervjuer i ärenden som gällde djurs 
välbefinnande.

Övriga evenemang
Maria Blomster representerade förbundet på 
Eläinasiafoorumi (djursaksforumet), som 
arrangerades i februari. de övriga deltagarna 
var Animalia, djurrättsorganisationerna 
Oikeutta eläimille och Fauna rf samt Vegan-
förbundet. 

SEY deltog i september i det evenemang som 
Finlands Hippos rf arrangerade i Tammer-
fors: ”Etiskt och tryggt – en diskussion om 
inhemskt hästkött”. Helinä Ylisirniö föreläste 
om hästars välbefinnande och djurskyddsö-
vervakningen. 

Helinä Ylisirniö förläste också om djurskydd 
och djurskyddsövervakning i samband med 
en kurs för Finska Kennelklubbens ken-
nelrådgivare i oktober. dessutom föreläste 
Ylisirniö under fyra dagar om SEY och djur-
skydd för smådjursskötargrupper på vuxen-
utbildningscentret Amiedu. 

SEY arrangerade tillsammans med Evira och 
Finlands Konsumentförbund evenemanget 
Lehmät laitumelle! (Släpp ut korna!) i maj. 
Syftet med evenemanget var att lyfta fram 
frågor i anslutning till produktionsdjurens 
välbefinnande.

Förbundet deltog under verksamhetsåret 
med ett demo- och försäljningsbord på pet-
Expo i april, på Veterinärdagarna i oktober 
och Elma-mässan i november
  
I de evenemang som arrangerades utanför 
huvudstadsregionen deltog förbundet till-
sammans med sina medlemsföreningar. på 
flera evenemang var också djurskyddsöver-
vakare på plats för att svara på frågor från 
allmänheten. Aktörer och djurskyddsöverva-
kare från SEY:s lokalföreningar deltog under 
året också i olika djurskyddsevenemang som 
föreläsare, talare och debattörer.

4.3 Informationsmaterial

på förbundets kansli gav man dagligen råd i 
och besvarade frågor som gällde djurskydd 
både per telefon och per e-post. dessutom 
sändes också tusentals olika informations-
blad, broschyrer och affischer samt tidningen 
djurvännen till dem som så önskat.

Redskapen för intern kommunikation ut-
vecklades utifrån resultaten från den enkät 
som genomfördes under föreningsdagen. 
Extranätet, som är avsett för förbundets 
aktörer, modifierades i enlighet med använ-
darnas önskemål. det interna nyhetsbrevet 
”Uutisankka” (Nyhetsankan) började publi-
ceras i december. 

5. PUBLIKATIONS-
VERKSAMHET

den hundrafjärde årgången av tidskrif-
ten djurvännen utkom med fyra nummer. 
Ansvarig chefredaktör var Maria Blomster 
och redaktionssekreterare pekka Hänninen. I 
redaktionsrådet ingick Maria Blomster, Ma-
rika Tudeer, Sonja Nurmi och päivi Rosqvist 
samt, som sekreterare, pekka Hänninen.

I fråga om tidningens innehåll har målet va-
rit att erbjuda ett stort och mångsidigt urval 
av informativa och intressant artiklar utan 
att därmed förglömma djurskyddsperspek-
tivet. Årsberättelsen för 2008 medföljde som 
bilaga till nr 2/09 och affischen ”En fena på 
att lära sig” medföljde som bilaga till nr 3/09. 

Kopior av artiklar som publicerats i djurens 
vänner användes i stor skala för att sprida 
information. Artiklar publicerades även på 
SEY:s webbplats. Flera gamla broschyrer 
uppdaterades. En broschyr till kampanjen 
Älä häkitä (Fängsla inte) gavs ut. Förbundet 
hade i slutet av året sammanlagt över 40 olika 
gratisbroschyrer med information och råd 
om såväl sällskapsdjur som produktionsdjur 
och även om vilda djur.

den hustavla som i februari utkom som 
ett resultat av tävlingen Hästens bön 2010, 
trycktes upp som en stallbeständig gåvo- och 
försäljningsprodukt. För kampanjen djurens 
vecka trycktes den finskspråkiga broschyren 
Kalojen salatut elämät (Fiskarnas hemliga 
liv) i en upplaga av 30 000 exemplar. För kam-
panjen djurens vecka trycktes även en affisch 
för utdelning.

SEY fick ett hedersomnämnande för sin 
årsberättelse för år 2008 i den av pricewa-
terhouseCoopers anordnade tävlingen Öp-
pen rapport, som är avsedd för aktörer inom 
den tredje sektorn som skaffar medel genom 
offentliga insamlingar eller använder offent-
liga medel för allmännyttiga ändamål. Syftet 
med priset, som utdelas årligen, är att sporra 
föreningar och organisationer att ge en trans-
parent och högklassig rapportering om sin 
verksamhet. År 2009 anordnades tävlingen 
för femte gången. I tävlingen deltog 82 aktö-
rer från organisationsfältet.
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6. INTERNATIONELL 
VERKSAMHET
Förbundet har under verksamhetsåret varit 
medlem i Nordiska djurskyddsrådet och det 
internationella djurskyddsförbundet WSpA. 

Nordiska djurskyddsrådets årsmöte hölls på 
Island i augusti. Förbundet representerades 
av Helinä Ylisirniö.

Maria Blomster deltog i oktober i en konfe-
rens om sällskapsdjurens välbefinnande som 
anordnades av den engelska organisationen 
dogs Trust. Nina och petri Rissanen från Ro-
vaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys deltog 
i en hittedjurshusutbildning som anordnades 
av dogs Trust i London i juni. 

I likhet med tidigare år har förbundet hållit 
kontakt, idkat ömsesidig konsultation och 
bedrivit övrigt samarbete med djurskydds-
organisationer i flera andra länder.

7. FÖRBUNDETS 
MEDLEMSKÅR

I slutet av verksamhetsåret hade förbundet 
38 medlemsföreningar. det sammanlagda 
antalet personliga medlemmar i förbundet 
uppgick till 10 055 (9 832 år 2008).

Samarbetet med medlemsföreningarna 
För de aktiva i lokalföreningarna anordnades 
i oktober föreningsdagar, där man behandla-
de ämnen som förbundsidentitet, förbundets 
framtoning samt annat som är viktigt med 
tanke på föreningsverksamheten. 

Helinä Ylisirniö och Elina Sipilä åkte i maj till 
Rovaniemi och Kemi för att bekanta sig med 
djurskyddsföreningarna där. 

I likhet med tidigare år har förbundets kansli 
försett medlemsföreningarna med en stor 
mängd djurskyddsmaterial att användas vid 
olika lokala evenemang. 

I början av verksamhetsåret utsåg förbundets 
styrelse en medlemsföreningsarbetsgrupp. 
Till gruppens ordförande valdes Tiina Aho-
kas. Medlemmar var Kirsi Haasanen, Nina 
Rissanen, Helena Lustig och Sonja Nurmi 
samt Anne Skogberg som sekreterare. Ar-
betsgruppen sammanträdde en gång under 
verksamhetsåret.

8. UNGDOMSVERKSAMHET

Med hjälp av bidrag från Undervisningsmi-
nisteriet kunde SEY bedriva ungdomsverk-
samhet under hela verksamhetsåret. Målet 
för förbundets ungdomsverksamhet är att 
öka medvetenheten om djurens välbefinnan-
de bland unga samt att få unga att komma till 

insikt om sina attityder till djurskyddsverk-
samhet och miljöskydd. 

År 2009 strävade man efter att förankra och 
etablera verksamheten i allt flera lokalfören-
ingar. För detta ändamål erbjöds förening-
arna stöd, material och kurser. 16 av SEY:s 
lokalföreningar rapporterade att de bedrivit 
någon form av ungdomsverksamhet under 
verksamhetsåret. Inom ramen för sin ung-
domsverksamhet höll de lokala föreningarna 
bl.a. djurkunskapskursen ELLU, lägerverk-
samhet och klubbar samt besökte skolor och 
anordnade olika djurskyddsevenemang. Ge-
nom dessa mångsidiga verksamhetsformer 
nådde man under 2009 över 5 000 barn och 
unga.

på det nationella planet resulterade utveck-
lingen bl.a. i att djurkunskapskursen ELLU, 
som är riktad till barn och ungdomar, vida-
reutvecklades, material för skolbesök distri-
buerades till föreningarna och, i anslutning 
till detta anordnades även utbildning för fri-
villiga som är intresserade av att besöka sko-
lor, nya ledare utbildades för djurkunskaps-
kursen och en nationell fototävling för unga 
samt ett ungdomsläger med djurskyddstema 
arrangerades. Under djurens vecka skapades 
en publikation för de aktörer som verkar 
tillsammans med barn och unga. dessutom 
fortsatte man under året med redan etable-
rade verksamheter och informationssätt.

 
9. ÖVRIG DJURSKYDDS-
VERKSAMHET

Produktionsdjur
SEY:s ansvariga i frågor som gäller pro-
duktionsdjur var VMK Henri pätsi och 
djurskyddsövervakare Sinikka Rauma. de 
tog under årets lopp ställning till aktuella 
problem i branschen och höll kontakt med 
producenterna. I kontakten låg fokus på pla-
nering av produktionsdjursgårdar samt på 
att främja djurens arttypiska välbefinnande 
och lösa problemsituationer i anslutning till 
avbytning.

Samarbete med förbundet för sökhundar
SEY inledde samarbete med Etsijäkoira-
liitto (förbundet för sökhundar) i maj 2009. 
Förbundets webbplatser karkulaiset.fi och 
kodittomat.fi står till SEY-övervakarnas och 
lokalföreningarnas förfogande. 

Forum om vildkaniner
det öppna vildkaninforumet med repre-
sentanter för jaktvårdsdistriktet, jaktvårds-
föreningen, Helsingfors hamn, Naturhisto-
riska museet, Helsingfors stad, Helsingfors 
universitet, den kyrkliga samfälligheten, 
diakonissanstalten, polisväsendet, SEY och 
huvudstadsregionens djurskyddsföreningar 
sammanträdde två gånger under verksam-
hetsåret. SEY företräddes på sammanträdena 
av Helinä Ylisirniö och Maria Blomster. 

Rädda saimenvikaren
SEY deltog i Finlands naturskyddsförbunds 
kampanj Varannan kut drunknar och i de-
monstrationståg för nätfiskeförbud i hela 
Saimenområdet. 

Ekologiska korridorer 
SEY deltog i seminariet Ekologiska korri-
dorer, som anordnades av Finlands natur-
skyddsförbund. Seminariet öppnades av 
djurskyddsövervakare Markku Alanko.

Kattprojekt
Under verksamhetsåret lanserade Mars 
Finlands kattmatsmärke Whiskas en mobil-
kampanj under devisen Kissakaveria ei jätetä 
(Överge inte din kattkompis) till stöd för för-
bundets hittekattsverksamhet. 

Beskyddare för mobilkampanjen var 
musikern Michael Monroe, skådespelaren 
Eija Vilpas, sångaren Jonna Kosonen, tv-
programledaren Ellen Jokikunnas, musikern 
Kristian Meurman och mångsysslaren inom 
underhållning Jone Nikula.

Intäkterna från kampanjen, 17 850 euro, går 
via förbundets medlemsföreningar till ste-
rilisering och kastrering av katter samt till 
id-märkning av katter med mikrochip. En 
likadan kampanj ordnas också 2010.

Hundpicknick
SEY deltog med sälj- och informationsmate-
rial i den hundpicknick som anordnades av 
kooperativet Rakkaat Haukut i Kajsaniemi-
parken i Helsingfors i juni. på hundpicknick-
en informerade SEY särskilt om kampanjen 
Älä häkitä (Fängsla inte).

Arbetsgrupp för strategin för främmande 
arter
Verksamhetsledaren representerade förbun-
det i Jord- och skogsbruksministeriets un-
derarbetsgrupp Landdjur i utarbetandet av 
strategin för främmande arter. 

Projekt för kvalitetscertifiering av etisk 
djurhandel
Arbetsgruppen med uppgift att utarbeta 
ett system för kvalitetscertifiering av etisk 
djurhandel fortsatte sitt arbete under verk-
samhetsåret. Förbundet representerades i 
arbetsgruppen av Maria Blomster och Helinä 
Ylisirniö. paula Hirsjärvi anställdes med sys-
selsättningsstöd som kvalitetsansvarig inom 
certifieringsprojektet för 12 månader.

Bannlys smällarna!
SEY inledde samarbete med organisationer 
som främjar djurens välbefinnande i syfte 
att införa förbud mot privatpersoners fyr-
verkerier. Samarbetspartner var Finska Ken-
nelklubben, Etsijäkoiraliitto och Helsingfors 
djurskyddsförening. Ett gemensamt press-
meddelande om ämnet skickades ut under 
verksamhetsåret.
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10. MEDELANSKAFFNING

SEY-huset
Under verksamhetsåret grundades ett virtu-
ellt djurhus, SEY-huset, vars ambition är att 
både informera om hittedjursverksamheten 
och djurskyddsproblem och samla in medel 
för förbundets verksamhet. I SEY-huset pla-
ceras olika virtuella djur i behov av hjälp. Un-
der verksamhetsåret inrättades ett kattrum i 
SEY-huset.

Mariabingo
Webbplatsen för onlinebingo, www.maria-
bingo.fi, understödde SEY:s djurskyddsar-
bete med välgörenhetsbingo. på Mariabingo 
hade spelarna möjlighet att spela bingo så att 
10 procent av varje betald kupong donerades 
till SEY:s djurskyddsarbete.

Välgörenhetsbingon kulminerade 11.6 i 
en kändisbingokväll, där verksamhetsleda-
ren Helinä Ylisirmiö deltog. Under bingo-
kvällen överräcktes en check på 3 000 euro 
till SEY.

Tuska-festivalen
Tuska Open Air Metal Festival i Kajsaniemi i 
Helsingfors i juni samlade in pengar till väl-
görenhet av sina VIp-gäster. Flera tusen euro 
kom in i form av inträdesavgifter till VIp-
området och andra donationer. En del av in-
samlingspotten, cirka 1 600 euro, donerades 
till SEY. VIp-gästerna fick också information 
om SEY och djurskydd. 

Kommunikationschef Maria Blomster del-
tog i evenemanget som inbjuden gäst.

Säljprodukter
SEY skaffade nya säljprodukter till stöd för 
medelanskaffningen. En serie julkort med 
finländska ursprungsraser som motiv be-
ställdes av bildkonstnären Nina Jansson. 

11. FÖRBUNDETS 
ADMINISTRATION

11.1 Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträdde två 
gånger under verksamhetsåret. 

Vårmötet hölls 10.5 på förbundsbyrån 
och höstmötet 21.11 i Seinäjoki.

på sitt vårmöte godkände förbundsfull-
mäktige verksamhetsberättelsen för 2008, 
fastställde bokslutet för 2008 och beviljade 
enhälligt styrelsen samt övriga redovisnings-
skyldiga ansvarsfrihet. 
 
på höstmötet godkände förbundsfullmäktige 
verksamhetsplanen och budgeten för 2010.
Förbundsfullmäktige valde enhälligt profes-
sor Outi Vainio till förbundsordförande för 
2010. Till ordinarie medlemmar i förbunds-
styrelsen för den treåriga mandatperiod som 
inleds fr.o.m. början av 2010 valdes Anna 
pienimäki från Ohkola och Markku Alanko 
från Valkeakoski och till suppleant Sonja 
Nurmi-Tuominen från Helsingfors.  

Som observatörer i förbundet godkändes 
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys och Lieksan 
Eläinsuojeluyhdistys på förbundsfullmäkti-
ges vårmöte samt Hartolan seudun eläinsuo-
jeluyhdistys på förbundsfullmäktigemötet i 
november. 

11.2 Styrelsen  

Styrelsen sammanträdde sju gånger under 
verksamhetsåret. 

Styrelseordförande var professor Outi Vainio 
från Åbo (7/7), första vice ordförande juris-
ten Heidi Nieminen från Korpilahti (5/7) och 
andra vice ordförande kommunikationsche-
fen päivi Rosqvist från Ingå (1/7).

Ordinarie styrelsemedlemmar var trafikbu-
tikschefen Tiina Ahokas från Uleåborg (6/7), 
hälsoinspektören Tauno Kähkönen från La-
pinlax (5/7), fil.stud. Sonja Nurmi-Tuominen 
från Helsingfors (2/7) och klassläraren Ma-
rika Tudeer från Loppi (6/7).

Styrelsesuppleanter var mentalvårdaren 

Antti Heiskanen från pieksämäki (5/7), lä-
raren inom lantbrukssektorn Sinikka Rauma 
från Ruukki (5/7) och kommissarien Jyrki 
Haapala från Varkaus (6/7). 

11.3 Sakkunniga 

Under verksamhetsåret fick SEY ovärderlig 
hjälp av ett stort antal sakkunniga inom olika 
branscher. Härmed framför vi ett varmt tack 
till dem alla.

11.4 Funktionärer

Verksamhetsledare för SEY var Helinä Ylisir-
niö, kommunikationschef Maria Blomster, 
ekonomichef Erja peltola, byråsekreterare 
Anne Skogberg och samordnare för ung-
domsverksamheten Elina Sipilä.

Tomi Hassinen tillträdde som organisations-
sekreterare i slutet av september. 

11.5 Representation

Tauno Kähkönen och Sinikka Rauma repre-
senterade förbundet i stiftelsen Suoma Vii-
alan Säätiö.

Helinä Ylisirniö var medlem i Jord- och 
skogsbruksministeriets undersektion för 
veterinärmedicin.  

Helinä Ylisirniö var styrelsemedlem i Fin-
copa ry, the Finnish national platform of 
Ecopa. 

Ordföranden Outi Vainio representerade 
djurskyddsorganisationerna i antidoping-
kommittén för djurtävlingar.

Ekonomichefen Erja peltola representerade 
förbundet i styrelsen för fastighetsbolaget 
Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesä.

Risto Rydman var ordinarie medlem och 
Outi Vainio suppleant i den av Undervis-
ningsministeriet och Jord- och skogsbruks-
ministeriet tillsatta samarbetsgruppen för 
försöksdjursverksamhet (KYTÖ). 

Risto Rydman var sakkunnigmedlem i Fin-
lands Hippos stadgeutskott.

Risto Rydman var suppleant i Finlands Hip-
pos travjury.

Outi Vainio representerade förbundet som 
ordförande i styrelsen för Finlands djur-
skyddsfond. Vice ordförande i fonden var 
Heidi Nieminen och styrelsemedlem He-
linä Ylisirniö. Fondens ombud är Anna-Liisa 
Karppinen. 

11.6 Lokaliteter

Under verksamhetsåret hade förbundet sitt 
kansli på Kotkagatan 9 i Helsingfors.

1

Förbundsstämman,
sammanträder en gång
per tre år. Väljer
förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen,
fullmäktiges högra
hand

Kansliet,
operativa
verksamheten

Lokalföreningarna
med representanter
i förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige,
sammanträder på våren och
hösten. Förbundets högsta
makthavande organ mellan
förbundsstämmorna.

Utser förbundsstyrelsens
ordförande och medlemmar.

ORDINARIE VERKSAMHET

underskott -588 900 euro

Samhällelig

verksamhet

-57 300; 10 %

Övervakarverksamhet

-186 300; 31 %

Informations-

verksamhet

-137 000; 23 %

Publikationsverksamhet

-79 900; 14 %

Internationell

verksamhet

-16 100; 3 %

Medlemsförenings-

verksamhet

-99 700; 17 %

Övrig djurskydds-

verksamhet

-12 600; 2 %

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2009

578 800 ; alijäämä 10 100

Testamenttilahjo

itukset; 145 000; 

25 %

Varainhankinta; 

107 400; 19 %

Sijoitus- ja 

rahoitustoiminta

; 135 900; 23 %

Valtionapu ja 

muut 

yleisavustukset; 

90 500; 16 %

Omakatteisten 

rahastojen 

avustukset; 
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Medlemmar i förbundsfullmäktige är:
Förening 
Eläinten Auttajat ry
Gamlakarlebynejdens dsf Hausjär-
ven esy
Hyvinkään esy
Jakobstadsnejdens djurvänner 
Joensuun esy
Jokioisten esy
Kainuun esy
Keski-Suomen esy
Kotkan seudun esy
Lahden seudun esy
Lappeenrannan seudun esy
Luoteis-Lapin esy
Meri-Lapin esy
Oulaisten seudun esy
Oulun Seudun esy
perniön Seudun esy
pieksämäen esy
pielisen esy
pirkanmaan esy
pääkaupunkiseudun esy
pääkaupunkiseudun esy
Raahenseudun esy
Raumanseudun esy
Rovaniemen seudun esy
Salon Seudun esy
Satakunnan esy
Savon eläinsuojelu
Savonlinnan seudun esy
Seinäjoen seudun esy
Valkeakosken seudun esy
Varkauden seudun esy
Vasanejdens dsf
Ylivieskan seudun esy
Åbo dsf
Åbo dsf

personliga medlemmar

Ordinarie medlem
Elina Lehtonen
Irina parviainen
Heli Grip
Raija Hulkko
Erkki Kilponen
Merja Tammi
Tiina Hacklin
Janne pahkala
Kirsi Haasanen
Kaarina parikka-Heikkilä
Marja-Leena Koskiniemi
pirjo Granbäck
Sisko Sattanen
Marja-Leena Hituri
Marjatta Haapala-putila
Marjo Mettovaara
Leena Aho
Arja Heiskanen
Janne Ryynänen 

Annika Katajisto
Miska Kaihlamäki
Tuula Nyström

Ulla Räsänen
Matti Mykkänen
Sonja Ilola
Tiia Sandberg
Annaelina Kotilainen
Marja-Liisa Kotro
Milla Mäki

päivi Tenhunen
Maarit Annala
Jaakko Rasi
Juhani Hirsimäki
Tiina Ranta-panula

Risto Rydman 

1:a suppleant

Lotta Känsäkangas

Laura Kiiski 
Margit Hautasaari
Laura Okker
Sanna Nummi
Outi pahkala 
Maria Kyllönen
Marju Honkanen
Anne Väisänen 
Margit Järvinen-Haapiainen
Saila Keskitalo

Sanna Koski
Tiina Saukko
Katja Taskinen

Sanna Neuvonen
Mia Kumpulainen 
Heini Tonttila
Tanja Kangas
Kalinka Trast
Johanna Hakala
Nina Rissanen 
Marja-Leena Virtanen
Tetti Sandberg
Johanna Niskanen
Minna Särkkä
Hanna-Maija Tuuri

Suvi Uueküla
Sanjamaria Sateenranta
Timo Kekkonen 

Maylis Spiik
Britt-Marie Juup
Monica Karlsson
Esa Juuti

2:a suppleant
Hanna Mäkelä
Satu Nykänen
Jaana Viitala
Oili Gylden
Kalervo Ojala
Niina Ihatsu
Anne Skyttälä
Sari penttinen
Marjo puoliväli
Ritva Huusko-Helminen
Silja Mäkelä
Tarja Nyyssönen
Mikko Häggman
Riikka Sotaniemi
Eeva Hiitola
Tuija Jussila
Leena Tammisto
Hanna Karjula
Sari Koistinen
Nina Manner
Annukka Suvioja
Krista Hokkanen
Marja pesonen
Tiina Rantanen
Linda Koivisto
pirkko Villman
Sakari Halme
Eija Alaukko
Mirjam Kosunen
Hannele Flinkman

Inna Ilivitzky
Laura Niinimäki
Minna Seppä
pekka Siljamäki
Taru Vuoristo
Kristina Smulter

Förbundet hyrde under verksamhetsåret ut 
kanslilokaler till Juliana von Wendts Stiftelse 
och Suomen Kissaliitto ry (Finlands kattför-
bund). 

11.7 Medlemskap

Under verksamhetsåret var förbundet med-
lem av följande sammanslutningar:
Föreningen för bekämpning av djursjukdo-

mar ETT
Nordiska djurskyddsrådet
Internationella djurskyddsorganisationen 

WSpA-
Eurogroup for Animals
Finlands Fastighetsförbund
Skattebetalarnas Centralförbund

12. Ekonomi

12.1 Allmänt

Under flera år på 2000-talet har förbundets 
årliga intäkter inte täckt de årliga utgifterna 
för den ordinarie verksamheten. Underskot-

tet har täckts med kapital från de testaments-
gåvor som flutit in under årtiondenas lopp. 
Vid sidan av det redovisade resultatet gör 
ekonomiadministrationen en uppföljning av 
hur länge verksamheten kan fortsätta i sin 
nuvarande omfattning i det fall att inga nya 
testamentsgåvor erhålls. Samtidigt är målet 
att genom planmässiga investeringar säker-
ställa att förbundet har tillgång till de resur-
ser och den tekniska utrustning som krävs 
för en effektiv och tidsenlig verksamhet.

Under verksamhetsåret bereddes ekonomis-
ka frågor av en ekonomiarbetsgrupp med 
Heidi Nieminen som ordförande och Jyrki 
Haapala, Tauno Kähkönen, Outi Vainio och 
Helinä Ylisirniö som medlemmar samt Erja 
peltola som sekreterare. 

12.2 Ordinarie verksamhet

Budgeten för den ordinarie verksamheten 
2009 var -610 500,00 euro och resultatet upp-
gick till -588 917,56 euro. 

Lönekostnaderna under året uppgick till 

sammanlagt -242 229,51 euro och lönebi-
kostnaderna till sammanlagt -49 921,84 
euro.

personalkostnaderna på -292 151,35 euro 
har överförts till de olika huvudtitlarna 
inom den ordinarie verksamheten i propor-
tion till den uppskattade arbetsinsatsen. I 
uppskattningen har följande procentande-
lar tillämpats: samhällelig verksamhet 10 
procent, övervakarverksamhet 33 procent, 
informationsverksamhet 20 procent, publi-
kationsverksamhet 10 procent, internationell 
verksamhet 3 procent, medlemsförenings-
verksamhet 20 procent och övrig djurskydds-
verksamhet 4 procent. Samma förfarande 
har tillämpats på övriga gemensamma ut-
gifter (-146 013,74 euro) och avskrivningar 
(-31 154,52 euro). Syftet med detta är att 
utreda vad respektive huvudsektor i den or-
dinarie verksamheten i verkligheten kostar 
förbundet.

Resultatet för den ordinarie verksamheten 
fördelade sig på de olika sektorerna enligt 
bilden på följande sida.
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12.3 Finansiering av den ordinarie 
verksamheten

Underskottet av den ordinarie verksamheten 
täcktes genom medelanskaffning, placerings- 
och finansieringsverksamhet, statsbidrag 
och andra allmänna understöd, testaments-
gåvor och understöd från fonder med egen 
täckning.

Ordinarie verksamhetssektor Intäkter Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Resultat
Samhällelig verksamhet  -29 215,13 -3 115,45 -24 969,59 -57 300,17
Övervakarverksamhet 17 375,- -97 555,24 -10 280,99 -95 883,64 -186 344,87
Informationsverksamhet  -58 430,26 -6 230,90 -72 283,92 -136 945,08
publikationsverksamhet 16 720,- -29 215,13 - 3 115,45 -64 317,22 -79 927,80
Internationell verksamhet  -8 764,55 -934,64 -6 372,59 -16 071,78
Medlemsföreningsverksamhet 66 934,- -58 430,27 -6 230,9 -101 976,57 -99 703,74
Övrig djurskyddsverksamhet 7 000,- -11 686,07 -1 246,19 -6 691,86 -12 624,12

1

Förbundsstämman,
sammanträder en gång
per tre år. Väljer
förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen,
fullmäktiges högra
hand

Kansliet,
operativa
verksamheten

Lokalföreningarna
med representanter
i förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige,
sammanträder på våren och
hösten. Förbundets högsta
makthavande organ mellan
förbundsstämmorna.

Utser förbundsstyrelsens
ordförande och medlemmar.

ORDINARIE VERKSAMHET

underskott -588 900 euro

Samhällelig

verksamhet

-57 300; 10 %

Övervakarverksamhet

-186 300; 31 %

Informations-

verksamhet

-137 000; 23 %

Publikationsverksamhet

-79 900; 14 %

Internationell

verksamhet

-16 100; 3 %

Medlemsförenings-

verksamhet

-99 700; 17 %

Övrig djurskydds-

verksamhet

-12 600; 2 %

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2009

578 800 ; alijäämä 10 100
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itukset; 145 000; 

25 %

Varainhankinta; 

107 400; 19 %

Sijoitus- ja 

rahoitustoiminta

; 135 900; 23 %

Valtionapu ja 

muut 

yleisavustukset; 

90 500; 16 %

Omakatteisten 

rahastojen 

avustukset; 

100 000; 17 %
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Sijoitus- ja 

rahoitustoiminta

; 135 900; 23 %

Valtionapu ja 

muut 
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FINANSIERING AV DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2009
578 800 euro; underskott 10 100 euro

Understöd från 
fonder med egen 
täckning
100 000; 17 %

Statsbidrag och 
andra allmänna 
understöd
90 500; 16 %

Placerings- och 
finansieringsverk-
samhet
135 900; 23 %

Medelanskaffning
107 400; 19 %

Testamentsgåvor
145 000; 25 %

Tillförda medel 2009 (inklusive testaments-
gåvor) uppgick till 252 389,96 euro. Med-
lemsavgifterna inbringade 82 325,00 euro 
och medlemsavgiftskostnaderna uppgick 
till -12 280,74 euro. donationsintäkterna 
uppgick till 34 441,97 euro och donations-
kostnaderna till -4 175,07 euro. Under givna 
donationer bokfördes donationen från Whis-
kas på 18 482,00 euro, som delades ut till för-

eningarna. Övriga tillförda medel uppgick till 
7 088,53 euro. Testamentsgåvorna inbringade 
144 990,27 euro. 

Förbundets kapital var främst placerat i börs-
aktier, räntefonder, bostads- och lokalaktier, 
markområden samt tidsbundna depositio-
ner som förföll under verksamhetsåret. 

Under verksamhetsåret sålde förbundet 
sina aktier 1693–1798 i bostadsaktiebolaget 
As Oy Unikkotie 3 i Helsingfors.

Finlands djurskyddsfond understödde SEY:s 
verksamhet med ett allmänt bidrag på 40 000 
euro, projektet för certifiering av etisk handel 
med djur fick 7 000 euro och ungdomsverk-
samheten (medlemsföreningsverksamhe-
ten) 5 000 euro. Undervisningsministeriet 
understödde SEY:s ungdomsverksamhet 
(medlemsföreningsverksamhet) med 40 000 
euro. Jord- och skogsbruksministeriet under-
stödde SEY med ett allmänt bidrag på 50 500 
euro. SEY beviljade sina medlemsföreningar 
verksamhetsbidrag för 14 984 euro.

Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 
-10 091,90 euro och balansomslutningen till 
5 629 762,08 euro.

12.4 Fonder med egen täckning

I enlighet med bestämmelserna om de er-
hållna testamentsgåvorna har förbundet fem 
fonder med egen täckning. deras egendom 
har i huvudsak lånats till förbundet med en 
kalkylerad ränta enligt 12 månaders euribor. 
Understöden från fonderna utgör amorte-
ringar på förbundets skuld till fonderna. 
Fonderna har ingen aktiv verksamhet.

12.5 Revisorer

Förbundets revisorer under verksamhetsåret 
var CGR Rauno Saarimäki och CGR Marja-
Leena Turunen.

Revisorssuppleanter var CGR Yrjö Haukat-
salo och CGR Leena Rajala.

Fond Avkastning Kostnader Resultat  Balansomslutning
Helenius fond 21 781,70 - 50 000,00 - 28 218,30 1 316 331,33
Marschans fond 9 842,78 - 50 018,00 - 40 175,22 414 077,21
Laaksonens fond 99,61  99,61 6 248,30
Tavita av Tyris fond 361,33  361,33 22 665,57
Lindéns fond 306,92  306,92 19 252,82
Totalt 32 392,34 - 100 018,00 - 67 625,66 1 778 575,23
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Eläinten Auttajat ry (Riihimäki) (203)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (100)
Hyvinkään Eläinsuojeluyhdistys ry (240)
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry (226)
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry (139)
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry (137)
Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (104)
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (500)
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys ry – Gamlakarlebynejdens 

djurskyddsförening rf (194)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (159)
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (332)
Lieksan Eläintenystävät ry (67)
Loimaan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (80)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (23)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (59)
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (439)
perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (170)
pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry (107)
pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry (40)
pietarsaarenseudun eläintenystävät ry – Jakobstadsnejdens djurvän-

ner rf (109)

pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, pESU ry (673)
pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (1382)
Raahenseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (79)
Raumanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (180)
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (135)
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (295)
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry (374)
Savon Eläinsuojelu ry (281)
Savonlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (64)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (290)
Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo djurskyddsförening ry (1511)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (52)
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry – Vasanejdens djurskydds-

förening rf (175)
Valkeakosken Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (95)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (111)
Ylivieskan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (182)

Antalet medlemmar som hörde direkt till SEY Finlands djurskydds-
föreningars förbund rf uppgick 31.12.2009 till 419.

FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR 2009
Föreningens medlemsantal 31.12.2009 inom parentes

Mission – verksamhetsidé
SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund är en stark och ansedd 
riksomfattande medborgarorganisation som
•	 respekterar	djuren	som	individer
•	 arbetar	för	att	djuren	ska	må	bra	och	behandlas	väl
•	 på	bästa	möjliga	sätt	skyddar	djuren	mot	smärta,	plåga,	lidande,	

rädsla och skada
•	 är	sakkunnig	och	samarbetsvillig
•	 arbetar	med	djurskydd	i	praktiken.

Vision
Förbundet är en samhällelig frivilligorganisation som
•	 påverkar	på	bred	front
•	 är	Finlands	största	djurskyddsorganisation
•	 verkar	på	en	stabil	ekonomisk	grund	och
•	 bedriver	en	synlig	verksamhet	som	alla	känner	till.

VÄRDERINGAR

Ansvarsfullhet
Förbundet bär globalt etiskt ansvar för djurens välbefinnande. I sin 
verksamhet iakttar förbundet gällande lagar. Verksamheten är ekono-
miskt välplanerad och professionell. I enlighet med sina värderingar 
känner förbundet ansvar för bevarandet av inhemsk produktion. För-
bundet tillmötesgår de önskemål som framförts av donatorerna då 
dessa stöder verksamheten och värderingarna. 
 
Pålitlighet
Verksamheten är öppen och genomskinlig. I beslutsfattandet främjas 
demokrati, öppenhet och medlemmarnas delaktighet. Sakkunniga 
anlitas vid behov. djurskyddsövervakarna och djurskyddsrådgivarna 
arbetar på ett pålitligt, kompetent och yrkeskunnigt sätt. 
 
Aktivitet
Förbundet är en ledande organisation för djurens välbefinnande och 
skydd som både påverkar och tjänar samhället. Förbundets nätverk 
av medlemsföreningar, djurskyddsövervakare och djurskyddsrådgi-

vare är aktivt och riksomfattande. Förbundet är initiativkraftigt och 
lyfter fram djurskyddsproblem samt ger sakkunniga förslag till hur 
problem kan förebyggas och lösas. det är lätt för djurskyddsintres-
serade att komma med i förbundets verksamhet. 
 
Samarbetsvilja
För att kunna realisera sin verksamhetsidé har förbundet goda sam-
arbetsrelationer med djurskyddsmyndigheter och organisationer 
som bär ansvar för djurens välbefinnande. 
Tack vare samarbetet kan förbundet också påverka hur djuren mår 
och behandlas. Förbundet är aktivt med i det internationella djur-
skyddsarbetet.

SEY:s starka sidor
•	 En	stark	organisation	som	är	tydlig,	anpassningsbar	och	rikstäck-

ande
•	 Ett	 professionellt	 nätverk	 av	 kompetenta	 djurskyddsövervakare	

och djurskyddsrådgivare
•	 En	medlemskår	som	är	starkt	engagerad	i	djurskyddet	och	aktiv	i	

lokalföreningarna
•	 En	yrkeskunnig	och	motiverad	personal	som	förbundit	sig	att	ar-

beta för förbundets målsättningar

Strategiska mål
•	 Genom	sin	verksamhet	främjar	förbundet	att	såväl	produktions-,	

hobby-, sällskaps- och försöksdjurs som vilda djurs välbefinnande 
beaktas i allt beslutsfattande i samhället och att djuren behandlas 
väl också i praktiken.

•	 Förbundet	kompletterar	sitt	nätverk	av	djurskyddsövervakare	och	
djurskyddsrådgivare så att det täcker hela landet och ser till att 
övervakarna och rådgivarna får bra utbildning och att de verkligen 
är engagerade i sitt arbete.

•	 Förbundet	är	en	djurskyddsorganisation	vars	medlemskår	består	
av ett rikstäckande nätverk av lokalföreningar.

•	 Förbundet	agerar	ekonomiskt	och	effektivt	för	att	säkerställa	soli-
diteten och därigenom en planmässig och långsiktig verksamhet.

SEY:S MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 2007–2010 GODKÄNDA PÅ 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES VÅRMÖTE I HELSINGFORS DEN 6.5.2007
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FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENINGARS FÖRBUND rf

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

ORDINARIE VERKSAMHET

Samhällelig verksamhet -57,300.17 -50,390.07

Övervakarverksamhet -186,344.87 -154,983.59

Informationsverksamhet -136,945.08 -102,475.65

Djurvännen -79,927.80 -74,898.23

Internationell verksamhet -16,071.78 -13,513.58

Medlemsföreningsverksamhet -99,703.74 -83,182.64

Övrig djurskyddsverksamhet -12,624.12 -15,342.99

-588,917.56 -494,786.75

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter 271,805.39 521,254.09

Kostnader -19,415.43 -35,143.30

252,389.96 486,110.79

PLACERINGAR

Intäkter 147,203.18 216,144.51

Kostnader -11,267.48 -200,869.28

135,935.70 15,275.23

SJÄLVTÄCKANDE FONDER

Helenius fond -28,218.30 113,001.28

Marschans fond -40,175.22 25,158.61

Lindèns fond 306.92 867.75

Tavita av Tyris fond 361.33 1,021.57

Laaksonens fond 99.61 281.62

-67,625.66 140,330.83

UNDERSTÖD

Allmänna understöd 40,000.00 10,000.00

Statsunderstöd 50,500.00 59,000.00

Understöd från självtäckande fonder 100,000.00 0.00

190,500.00 69,000.00

FONDÖVERFÖRINGAR

Självtäckande fonder

Fondökning/minskning 67,625.66 -140,330.83

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT    € -10,091.90 75,599.27
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FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENINGARS FÖRBUND rf FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENINGARS FÖRBUND rf

BALANSRÄKNING 31.12.2009 31.12.2008

AKTIVA
PERMANENT AKTIVA

INMATERIELLA TILLGÅNGAR
Utgifter med lång verkningstid 86,748.26 31,715.18

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Byggnader och konstruktioner 276,884.75 276,884.75
Maskiner och inventarier 6,715.29 7,800.82

PLACERINGAR
Aktier och andelar 2,936,856.50 1,032,517.55
Andra fordringar 270,000.00 0.00

SJÄLVTÄCKANDE FONDER 1,778,575.23 1,846,200.89

RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar 35,917.71 75,344.71
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 0.00 2,450,000.00
Likvida medel och bankfordringar 238,064.34 37,590.65

BALANSOMSLUTNING     € 5,629,762.08 5,758,054.55

BALANSRÄKNING 12/31/2009 12/31/2008

PASSIVA
EGET KAPITAL

BUNDNA FONDER
Självtäckande fonder 1,778,575.23 1,846,200.89

RÄKENSKAPSPERIODERNAS ÖVER- / UNDERSKOTT
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1,994,124.92 1,918,525.65
Räkenskapsperiodens resultat -10,091.90 75,599.27

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån ur fonder 1,777,765.99 1,845,391.65
Kortfristigt
Erhållna förskott 800.00 820.00
Köpskulder 10,589.08 2,104.40
Övriga skulder 8,396.85 10,516.97
Resultatregleringar 69,601.91 58,895.72

BALANSOMSLUTNING     € 5,629,762.08 5,758,054.55
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Ekenäs Tryckeri Ab 2010


