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ELÄINTEN PUOLESTA
JO 115 VUOTTA

SEYn toiminta tähtää siihen, että 
eläimet voivat yhteiskunnassamme 

hyvin. SEY pyrkii tavoitteeseensa 
monin keinoin, joista tärkeimpiä

ovat hädässä olevien eläinten
auttaminen, koulutus ja tiedotus 

sekä lainsäädäntöön ja päätöksen-
tekoon vaikuttaminen.

SEYn Eläinten viikon kampanja 
oli huikea menestys.
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SEY KIITTÄÄ

Presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 ollut
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton suoje-
lija. Liitto kiittää presidentti Koivistoa arvokkaas-
ta tuesta.

Lisäksi SEY on saanut lukuisilta eri alojen asiantun-
tijoilta korvaamatonta apua, josta liitto haluaa täs-
sä yhteydessä kiittää heitä kaikkia sydämellisesti.

SEY TOIMI YHTEISKUNNALLISESTI

SEY osallistui vuoden aikana aktiivisesti eläinsuo-
jelulain kokonaisuudistuksen valmisteluun. SEYn 
edustaja toimi lakiuudistuksen ohjausryhmän jä-
senenä ja lisäksi SEYllä oli hyvät yhteydet lakia val-
mistelevaan työryhmään. Vuoden aikana ohjaus-
ryhmässä käsiteltiin muun muassa eläinten jalos-
tusta, eläinkilpailuja, eläinten näytteillä pitämistä,
eläinten koulutusta, eläimille suoritettavia toimen-
piteitä, porsaiden kastraation vaihtoehtoja, eläin-
suojeluvalvonnan järjestämistä ja luonnonvaraisten
eläinten hoitoa. SEYn edustaja edisti liiton eläin-
suojelulakitavoitteiden kirjaamista lopulliseen lakiin.

SEYn eläinsuojelulakitavoitteita lisättiin Eläin-
suojelulaki.fi -sivustolle ja tavoitteista tiedotettiin
kansalaisia ja päättäjiä toimintavuonna jatkuneen
kampanjan avulla. Kampanjatyö toi useille tavoit-

teille huomiota ja sai aikaan yhteiskunnallista kes-
kustelua. Erityisesti keskusteluun nousivat eläin-
ten jalostus, eläinten koulutus ja kohtelu, lypsy-
lehmien pito parsinavetoissa sekä tuotantoeläin-
ten pito-olosuhteet yleensä.

SEY jatkoi Eläinpolitiikka.net -sivuston ylläpi-
toa yhdessä Animalian kanssa. Sivustolla tiedote-
taan kansalaisia suomalaisesta eläinpolitiikasta eläin-
suojelun ja eläinten oikeuksien näkökulmasta.

Keväällä pidettiin eduskuntavaalit. SEY toteutti
yhdessä Animalian kanssa vaalikampanjan, johon
kuului muun muassa vaalikone ja eläinsuojelulaki-
uudistusta pohjustava Eläinsuojelulaki 2015
-sitoumus.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten
liitto (SEY tai liitto) on vahva kansa-
laisjärjestö ja Suomen suurin, valta-
kunnallisesti toimiva eläinsuojelujär-
jestö. SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien
eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

SEY vuosikertomus 2015
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Eläinten viikolla SEY järjesti eduskunnan Kansa-
laisinfossa SEYn koiriin liittyviä eläinsuojelulaki-
tavoitteita koskevan tilaisuuden sekä suurelle ylei-
sölle suunnatun seminaarin, jossa aiheina oli mm.
koirien koulutus ja jalostus.

Eläinten viikon aikana SEYn toimintaan kävi tutus-
tumassa MTK:n Etelä-Pohjanmaan jäsenyhdistys. 
Tilaisuudessa esiteltiin SEYn toimintaa ja keskus-
teltiin ajankohtaisista eläinsuojeluteemoista.

SEY saattoi loppuun esiselvityksen eläinten hyvin-
vointimerkinnän lanseeraamiseksi Suomeen.

SEY teetti tutkimuksen lemmikinomistajien talou-
dellisten vaikeuksien vaikutuksesta eläinten hyvin-
vointiin.

SEY teki julkisen linjauksen tuotantoeläimistä ja
eläinkunnan tuotteista ruokana.

Joulukuussa SEY luovutti yhteistyössä kymmenen
muun eläin- ja ympäristöjärjestön kanssa luomu-
juureksista ja -kasviksista kootun herkkukorin ta-
savallan presidentti Sauli Niinistölle sekä Rouva
Jenni Haukiolle.

SEY LAUSUI

• Laeista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallin-
nasta ja luonnonsuojelulain muuttamisesta
• Kalastuslaista maa- ja metsätalousvaliokunnalle
• Eläinsuojeluasiamiehen viran jatkamisesta

SEYN EDUSTAJIA JA JÄSENIÄ TOIMI 
MUKANA TYÖRYHMISSÄ, LAUTA-
KUNNISSA SEKÄ SÄÄTIÖISSÄ 
• Eläinsuojelulain valmistelua ohjaava ohjausryhmä
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

• Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunta
• Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES
• Eläinkokeiden hankelupalautakunta
• Eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmää
valmisteleva työryhmä
• Hevosalan haasteet -työryhmä
• Eettisen Eläinkaupan sertifikaattityöryhmä
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
• Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-
alajaosto
• Suoma Viialan säätiö
• Fincopa ry – Suomen kansallinen vaihtoehto-
menetelmien yhteistyöfoorumi 
• Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta
• Eläinjärjestöjen eläinsuojelutyöryhmä
• Suomen Hippoksen sääntövaliokunta
• Suomen Hippoksen ravituomioistuin
• Suomen Eläinsuojelusäätiö
• Turkiseläinten hyvinvointityöryhmä

SEY TOIMI YHTEISTYÖSSÄ 

SEY osallistui Suomen Kennelliiton perustaman
eläinsuojelutyöryhmän toimintaan. 
  
SEY jatkoi yhteistyötä Turvasiru.fi -palvelun
kanssa sekä Kodittomat.info -verkkopalvelun
kanssa.

SEY perusti Trofeeton EU -työryhmän yhteistyös-
sä Luonto-Liiton, Animalian ja Turun eläinsuoje-
luyhdistyksen kanssa, jotta EU-alueelle saadaan
trofeiden tuontikielto. Työryhmä edistää tavoi-
tettaan yhdessä kansainvälisten organisaatioiden
kanssa.

SEY saattoi loppuun esiselvityksen eläinten hyvin-
vointimerkinnän lanseeraamiseksi Suomeen. Esi-
selvitystyössä tehtiin aktiivista yhteistyötä eläin-
tuotannon alan sidosryhmien kanssa.

SEY vuosikertomus 2015
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Lisäksi SEY on toiminut jatkuvassa yhteistyössä
useiden eri sidosryhmien ja vaikuttajien kanssa
eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

SEY TOIMI PAIKALLISTASOLLA

Toimintavuoden lopussa liittoon kuului 41 jäsen-
yhdistystä.   Kotkan seudun eläinsuojeluyhdistys
erosi liitosta joulukuussa 2015. Vuoden 2015 aika-
na järjestettiin kolme aluetapaamista SEYn jäsen-
yhdistyksille ja eläinsuojeluneuvojille Tampereella,
Rovaniemellä ja Helsingissä. Jäsenyhdistysvastaava
vieraili Eläinsuojeluyhdistysten kummien jäsenil-
lassa sekä Kotkan seudun eläinsuojeluyhdistyksen
eläinkodin tiloissa.

Jäsenyhdistykset toteuttivat paikallista toimintaa,
kuten kissojen leikkaus-, sirutus- ja rokotuskam-
panjoita, match showta, tietoiskuja ja infopöydän
pitoa, kouluvierailuja, Eläintaitokoulutus ELLUja,
Eläinten viikon kulkueita, tiedotuskampanjoita, eläin-
ruoankeräystempauksia, askartelukerhoja, valo-
kuvanäyttelyitä yhdistyksen hoidossa olleista eläi-
mistä ja monia muita tapahtumia.

Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 9 335.

SEYN JÄSENYHDISTYSTYÖRYHMÄ 

SEYn jäsenyhdistystyöryhmä kokoontui vuoden
2015 aikana neljä kertaa.    Ydinryhmän lisäksi ko-
kouksiin osallistui muita jäsenyhdistyksien toimi-
joita.

Vuoden 2015 aikana työryhmä koosti SEYn jäsen-
yhdistyksien käyttöön tapahtumatuottamisen op-
paan, jossa yhdistyksille annetaan vinkkejä tapah-
tumien suunnitteluun ja toteutukseen. Opas on
ladattavissa liiton toimijoiden ekstranetistä ja sii-
tä on informoitu SEYn jäsenyhdistyksiä. Työryh-
mä työsti myös kriteerit liittoon liittymiselle.

SEY TOIMI NUORTEN HYVÄKSI

Toimintavuoden aikana SEYssä toteutettiin moni-
puolista nuorisotoimintaa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä saadun avustuksen tuella. SEYn nuori-
sotoiminnan tavoitteena on lisätä eläinten hyvin-
vointiin liittyvää tietoisuutta lasten ja nuorten pa-
rissa sekä saada heidät tiedostamaan eläinsuojelu-
toimintaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä asen-
teitaan.

K
uva:  Saala Erlo
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Nuorisotoiminnassa jatkettiin mielekkään toimin-
nan kehittämistä, jonka myötä nuorten osallisuus
ja vaikutusmahdollisuudet eläinsuojelutyöhön ja
SEYn toimintaan kasvavat. SEY tarjosi jäsenyhdis-
tyksilleen tukea, materiaaleja ja koulutuksia oman
alueellisen nuorisotoiminnan käynnistämiseksi, yl-
läpitämiseksi ja kehittämiseksi. Eläintaitokoulutus
ELLUn materiaalit uusittiin ja päivitettiin. 

SEY tuotti yhteistyössä Animalian kanssa kasvatta-
jien leikki- ja tehtäväoppaan, jota hyödyntäen opet-
tajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset voivat kä-
sitellä eläinsuhdetta lasten ja nuorten kanssa.

Vuonna 2015 jäsenyhdistysten nuorisotoiminta
muodostui Eläintaitokoulutus ELLUsta, kerhoista,
nuorten illoista sekä erilaisista tapahtumista ja tem-
pauksista. Suuren joukon nuoria saavuttivat myös
eri puolilla Suomea toimivat SEYn kouluvieraili-
jat. Kouluvierailijat tavoittivat maanlaajuisesti noin
1 300 oppilasta ja ELLU-kurssit reilu sata lasta ja
nuorta. Vuonna 2015 koulutettiin uusia kouluvie-

railijoita päivän mittaisella kurssilla sekä ELLU-
kouluttajia viikonlopun kestävällä koulutuksella.

SEY ALOITTI SIJAISKOTIKAMPANJAN

SEY aloitti sijaiskotikampanjan, jonka tavoitteena 
oli lisätä tietoa sijaiskotitoiminnasta ja hankkia uu-
sia sijaiskoteja jäsenyhdistyksille. Kampanjan ja si-
jaiskotien tueksi julkaistiin sähköisenä Sijaiskotitoi-
minnan opas yhdistyksille ja Sijaiskotitoiminnan opas-
sijaiskodeille. Lisäksi painatettiin Mitä sijaiskotitoi-
minta on? -esite. Sijaiskodiksi halukkaita ilmoittau-
tui SEYn nettisivuilla olevalla lomakkeella joulu-
tammikuun aikana 141 kappaletta ympäri maan.
Lisäksi jäsenyhdistyksissä järjestettiin rekrytointi-
tapahtumia ja sijaiskoteja rekrytoitiin suoraan.
Rekrytointitapahtumien järjestäminen jatkuu toi-
mintavuonna 2016. 

SEY OSALLISTUI TURVASIRU TUTUKSI 
-KIERTUEEN JÄRJESTÄMISEEN

SEYn eläinsuojeluneuvoja Nina Karvinen to-
teutti SEYn jäsenyhdistysten Eläinsuojelu-
yhdistysten Kummit ry:n ja Eläinten Autta-
jat ry:n kanssa Turvasiru tutuksi -kiertueen.
Kiertueen tarkoituksena oli tuoda tietoisuu-
teen tunnistusmerkinnän ja lemmikin omis-
tajatietojen rekisteröinnin tarpeellisuutta
Suomessa. Kiertue vieraili noin 30 paikka-
kunnalla ja kiertueella tunnistusmerkittiin
ja rekisteröitiin Turvasiru-rekisteriin yli 300
eläintä. SEY tuki kiertuetta taloudellisesti
ja osallistui kiertueen mainostamiseen.
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SEY ALOITTI KOE-ELÄINTEN
SIJOITTAMISEN 

Suomessa aloitettiin toimintavuoden aikana entis-
ten koe-eläinten sijoittaminen uusiin koteihin yksi-
tyisille ihmisille. SEY sijoitti kahdeksan tutkimus-
käyttöön tavoitekasvatettua beaglea Helsingin yli-
opiston koe-eläinkeskuksesta yksityisiin koteihin
kevään 2015 aikana. Toimintavuoden syksyllä SEY
sijoitti yhteistyössä Pääkaupunkiseudun eläinsuo-
jeluyhdistyksen kanssa toiset kahdeksan entistä koe-
beaglea uusiin koteihin.

EETTISEN ELÄINKAUPAN
SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ

SEY hallinnoi Eettisen Eläinkaupan sertifiointijär-
jestelmää. 

Eettisen Eläinkaupan sertifiointityöryhmään ovat
kuuluneet vuoden 2015 aikana seuraavat henkilöt:
Paula Hirsjärvi (pj, sertifiointitarkastukset, laatu-
järjestelmä, pikkunisäkkäiden hyvinvointi, etiikka),
Liisa Sarakontu (sihteeri, kalat, järjestelmän netti-
sivut), Hanna Lahtinen (pikkunisäkkäät), Emilia
Lehtonen (terraarioeläimet), Johanna Valo (eläin-
kauppa), Teija Toivola (eläinkauppa) ja Maria Lind-
qvist (SEY). Sertifiointityöryhmä kokoontui vuo-
den aikana kymmenen kertaa. 

Sertifikaatti on myönnetty vuoden 2015 aikana
Pet Store Kotkalle. Sertifiointitarkastus tehtiin
joulukuussa myös Kotkan Faunattaressa, mutta
sertifikaattia ei ehditty myöntää vuoden 2015
puolella. Lisäksi sertifiointiprosessi aloitettiin nel-
jässä muussa liikkeessä. 

SEY ALOITTI SELVITYKSEN LEMMIKKI-
ELÄINTEN OMISTAJIEN TALOUDELLISTEN 
VAIKEUKSIEN VAIKUTUKSESTA ELÄIN-
TEN HYVINVOINTIIN

Toimintavuoden aikana selvitettiin, missä määrin 
lemmikkieläinten omistajien taloudelliset ongelmat 
vaikuttavat heidän omistamiensa eläinten hyvin-
vointiin asianmukaisen eläinlääketieteellisen hoi-
don puutteen vuoksi.     Tuloksia selvitettiin TNS-
Gallupilta tilatulla tutkimuksella sekä haastatte-
lemalla ja lähettämällä kyselyjä eläinalan toimijoille
Suomessa ja kansainvälisesti sekä hankkimalla tie-
toa sosiaalitoimesta. Selvitystyö jatkuu seuraava-
na toimintavuonna.

SEY TOIMI KANSAINVÄLISESTI

SEY on jäsenenä Euroopan unionin suurimpien
eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestössä, Eurogroup
for Animalsissa. Eurogroup pyrkii vaikuttamaan
EU:n eläinsuojelulainsäädäntöön sekä Brysselis-
sä että jäsenjärjestöjensä avulla EU:n jäsenvalti-
oissa. SEY osallistui useisiin Eurogroupin Euroo-
pan laajuisiin yhteisprojekteihin: 

• Euroopan eläinsuojelustrategian seuranta 
• Eläintarhadirektiivin seuranta
• Vieraslajilainsäädäntö
• Villieläinten käyttö sirkuksissa
• Villieläinten kauppa
• Eksoottiset lemmikkieläimet ja ns. positiivilista
• Trofeemetsästys
• Kestävän kalastuksen strategian seuranta
• TTIP-neuvottelujen seuranta
• Tainnuttamatta teurastetusta eläimestä
peräisin olevan lihan merkintä
• Koiria ja kissoja koskevan EU-säädöstön
suunnittelu 

SEY vuosikertomus 2015
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• Koirien ja kissojen kasvatusta koskevan
ohjeistuksen luominen
• Koirien ja kissojen pakollinen tunnistus-
merkintä ja rekisteröinti ja Protect Our Pets 
-kampanja
• Asetus tarttuvista eläintaudeista ja eläin-
terveydestä
• Kestävä ruoantuotanto
• Lihan alkuperä- ja tainnuttamismerkintöjen 
kehittäminen
• Emakkohäkkikiellon voimaansaattaminen
• Sikojen kastraation lakkauttaminen
• Lainsäädännön aikaansaaminen hevosten
suojelemiseksi
• Teuraskuljetuskampanjan suunnittelu

TROFEETON EU -RYHMÄ

Tammikuussa 2015 perustettiin Trofeeton EU
-ryhmä, jonka tavoitteena on lopettaa villieläin-
trofeiden tuonti EU-alueelle. SEY toimi yhtenä
ryhmän perustajajäsenistä. Työryhmä järjesti toi-
mintavuoden aikana Blood Lions -dokumentti-
elokuvan näytökset Turussa ja Helsingissä sekä
europarlamentaarikoille Brysselissä.   Näytösten
yhteydessä järjestettiin aiheesta paneelikeskuste-
lut. Työryhmän jäsenet vierailivat lisäksi Suomen
eduskunnassa. 

SEY VIESTI JA KAMPANJOI

SEY lähetti toimintavuoden aikana 32 lehdistötie-
dotetta. Liiton toiminta on toimintavuonna ollut
eri medioissa paljon esillä. Liiton toiminnanjohtaja
Kati Pulli, viestintäpäällikkö ja vs. toiminnanjohta-
ja Maria Lindqvist sekä vs. viestintäpäällikkö An-
nukka Seppävuori antoivat lukuisia haastatteluita
televisioon, radioon ja lehdistölle. 

Tiedotteita lähetettiin muun muassa eläinsuojelu-

lain uudistuksesta ja SEYn tavoitteista, eläinsuoje-
luvalvonnan puutteista, pentutehtailusta, Eläinten
viikosta, koirista ja koiranjalostuksesta, koebeag-
leista, hyvinvointimerkintäjärjestelmästä, Eettisen
eläinkaupan sertifikaatista sekä sijaiskotitoimin-
nasta.

SEYn eläinsuojelulakitavoitteita lisättiin Eläin-
suojelulaki.fi -sivustolle ja tavoitteista tiedotet-
tiin kansalaisia ja päättäjiä toimintavuonna jatku-
neen kampanjan avulla. 

SEY jatkoi Eläinpolitiikka.net -sivuston ylläpi-
toa Animalian kanssa. Sivustolla tiedotetaan kan-
salaisia suomalaisesta eläinpolitiikasta eläinsuo-
jelun ja eläinten oikeuksien näkökulmasta.

Keväällä pidettiin eduskuntavaalit. SEY toteutti
yhdessä Animalian kanssa vaalikampanjan, johon
kuului muun muassa vaalikone ja eläinsuojelulaki-
uudistusta pohjustava Eläinsuojelulaki 2015 -si-
toumus. 

SEY aloitti Eläinlaki-kampanjan tausta- ja valmiste-
lutyön yhdessä Animalian kanssa. Vetoomuskam-
panjan tavoitteena on saada eläinsuojelulakiin mah-
dollisimman paljon eläinten hyvinvointia paranta-
via määräyksiä, jakaa ihmisille informaatiota, jon-
ka avulla voidaan parantaa eläinten hyvinvointia
sekä nostaa SEYn profiilia. Kampanja keskittyy
Eläinpolitiikka.fi -sivuston alla toimivaan Eläin-
laki-sivustoon, jonne on koottu kampanjaan liitty-
vät eläinsuojelulakitavoitteet, taustatiedot ja muu
kampanjamateriaali. Keskustelua eläinsuojelulain
uudistuksesta herätettiin erityisesti myös sosiaa-
lisessa mediassa.

SEY jatkoi jokakesäistä En jätä koiraa kuumaan
autoon -tarrakampanjaansa ja jakoi jäsenyhdistys-
tensä kautta ja postitse noin 5 000 autotarraa.

SEY aloitti joulukuussa seuraavan vuoden puolel-

SEY vuosikertomus 2015
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le jatkuvan sijaiskotikampanjan, jonka tavoitteena 
oli lisätä tietoa sijaiskotitoiminnasta ja hankkia uu-
sia sijaiskoteja jäsenyhdistyksille. Sijaiskodiksi ha-
lukkaita ilmoittautui SEYn nettisivuilla olevalla lo-
makkeella joulu-tammikuun aikana 141 kappalet-
ta ympäri maan. Lisäksi jäsenyhdistyksissä järjes-
tettiin rekrytointitapahtumia ja suoraa sijaiskoti-
en rekrytointia. Rekrytointitapahtumien järjestä-
minen jatkuu vuoden 2016 puolella. SEY jatkoi säh-
köisten uutiskirjeidensä Uutisankan ja Kirjekyyh-
kyn julkaisemista. Uutisankka lähetettiin 11 kertaa
ja Kirjekyyhky 21 kertaa. Uutiskirjeiden ulkoasu
uusittiin toimintavuoden aikana.

SEY tilasi tutkimuksen, jossa kartoitettiin SEYn 
järjestöidentiteettiä ja toiminnan tunnettavuutta
lemmikkieläinten omistajien keskuudessa. 

SEY toteutti liiton kriisiviestintäsuunnitelman.

ELÄINTEN VIIKKO

Koululaisille valmistettiin osittain opetus- ja kult-
tuuriministeriön taloudellisella tuella maksutto-
mat tieto- ja tehtäväpaketit koirista, koirien käyt-
täytymisestä ja hyvinvoinnista. Tehtäväpaketteja tuo-
tettiin kaksi erilaista. HAUska koiraopas suunnat-
tiin ensisijaisesti 5-8-vuotiaille ja Onnellinen koira
3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Julkaisut oli-
vat maksuttomia, ja niitä toimitettiin kouluille, op-
pilaitoksille,  luonto- ja eläinkerhoille sekä muille ai-
heesta kiinnostuneille noin 160 000 kappaletta.

Eläinten viikon kampanjamateriaaliin kuului myös
ilmainen suomen- ja ruotsinkielinen juliste. Lisäksi

avattiin Koiratieto.fi -sivusto, jossa oli syventävää
koiratietoa sekä aiheeseen liittyviä tehtäviä koulu-
laisille ja opiskelijoille.

2.10. järjestettiin Eläinten viikon avaukseksi leh-
distö- ja keskustelutilaisuus SEYn koiriin liittyvistä
tavoitteista ja Eläinten viikosta eduskunnan Kansa-
laisinfossa.    Professori emerita Marjatta Snellman
luennoi koiranjalostuksen ongelmista. Tilaisuudes-
sa saivat puheenvuoron myös eduskuntaryhmien
edustajat.

Tilaisuudessa jaettiin myös SEYn Vuoden Eläin-
suojeluteko -palkinto, jonka sai tietokirjailija ja
biologi Helena Telkänranta. 

SEY vietti valtakunnallista Eläinten
viikkoa 4.–10.10. jo 57. kerran.
Eläinten viikon teemana oli koira.

SEY vuosikertomus 2015
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SEY järjesti 7.10. yleisölle avoimen Eläinten viikon
koiraseminaarin Helsingin yliopistolla. Seminaaris-
sa luennoivat tietokirjailija ja biologi Helena Tel-
känranta, professori emerita Marjatta Snellman ja
eläintenkouluttaja Miira Hellsten. Seminaari suo-
ratoistettiin verkossa ja myös taltioitiin. Luennot
ovat katsottavissa SEYn sivuilla.

SEY toteutti Eläinten viikolla ulkomainoskampan-
jan koiranjalostuksen ongelmista 3.–11.10. 

Eläinten viikolla järjestettiin toista kertaa valtakun-
nallinen Eläinten viikon keräys, joka kulki myös ni-
mellä Tonkkakeräys. Keräys järjestettiin Helsin-
gissä 3.–4.10. sekä lukuisilla muilla paikkakunnilla
Eläinten Viikon aikana. Lahjoituksia kerättiin myös
verkkosivuilla ja tekstiviestilahjoituksilla.

SEY JULKAISI ELÄINTEN YSTÄVÄ
-LEHTEÄ

Eläinten ystävä -lehden 110. vuosikerta ilmestyi nel-
jänä numerona. Lehden päätoimittajana jatkoi Ma-
ria Lindqvist. Toimitussihteerinä toimi numeroi-
den 1/15 ja 2/15 aikana Annukka Seppävuori ja
numeroissa 3/15 ja 4/15 Senni Puustinen. Ulko-
asun suunnittelusta vastasi Purple Workshop Oy.

SEY JULKAISI

SEY julkaisi kesällä Fiksun koiranostajan oppaan
koiranhankkijan tueksi koiranhankinta päätökses-
sä, koiran rodun ja myyjän valinnassa sekä ehkäi-
semään pentutehtailua.

Syksyllä julkaistiin Hyvinvoiva koira – SEYn opas koi-
ranhoitoon. Opas on tarkoitettu koiran hankkijoil-
le, omistajille, kasvattajille ja myyjille, löytöeläin-
taloille sekä kaikille koirista kiinnostuneille. Opas-

ta jaetaan muun muassa SEYn tapahtumissa, eläin-
suojeluyhdistyksissä ja löytöeläintaloissa. 

SEY julkaisi myös Mitä sijaiskotitoiminta on? -esitteen
ja SEY auttaa -esitteen. Sähköisenä julkaistiin lisäk-
si Sijaiskotitoiminnan opas yhdistyksille ja Sijaiskoti-
toiminnan opas sijaiskodeille.

SEY LUENNOI JA ESITTELI
TOIMINTAANSA MESSUILLA

SEYn neuvojatoiminnan koordinaattori luennoi
eläinsuojelusta eläinhoitajien kursseilla aikuiskou-
lutuskeskus Amiedussa.

SEY osallistui toimintavuonna omalla messustän-
dillään EDUCA-messuille, Horse Fair -messuille, 
PetExpo-messuille, Maailma Kylässä -festivaaleille, 
Helsinki Prideen, Löytökoiralauantaihin, ELMA-
messuille sekä Kennelliiton Voittaja-näyttelyyn. 

SEY PALKITSI

SEY jakoi Vuoden Eläinsuojeluteko 2015 -palkin-
non Eläinten viikon avaustilaisuudessa 2.10. tieto-
kirjailija ja biologi Helena Telkänrannalle. Vuoden
Eläinsuojeluteko -palkinto jaetaan henkilölle, joka
on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten
oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten
hyvinvointia.

SEYN ELÄINSUOJELUNEUVOJAT
TOIMIVAT

Vuoden 2015 lopussa liitolla oli 66 eläinsuojelu-
neuvojaa. Neuvojia oli kaikissa Suomen maakun-
nissa lukuun ottamatta Etelä-Karjalan, Kainuun ja
Ahvenanmaan maakuntia.

SEY vuosikertomus 2015
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Vuonna 2015 neuvojatoimintaan palasi kolme neu-
vojaa: Pohjois-Savon maakuntaan Tauno Kähkö-
nen ja Johanna Niskanen ja Keski-Suomeen Heidi
Tanskanen.

Eläinsuojeluneuvojan tehtävistä luopuivat Tanja
Anttila, Johanna Heffernan, Jenna Kotokorpi, Tiia
Kotokorpi, Sarita Lindberg, Pekka Porthan ja Nina
Rissanen.

SEY kiittää sydämellisesti heitä kaikkia eläinten ja
eläinsuojelun hyväksi tehdystä arvokkaasta vapaa-
ehtoistyöstä. 
 
Neuvojatoiminnasta luovuttiin monen kohdalla
työn raskauden tai elämäntilanteen takia. Neuvo-
jatoiminnasta luovuttiin myös kannanottona SEYn
toimintaa kohtaan. 
 
Tämän kertomuksen liitteenä on tilasto neuvojien
vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 
 
Vuoden 2015 vuositilaston mukaan eläinsuojelu-
neuvojat tekivät 1 353 eläinsuojeluneuvontakäyn-
tiä 1 067 eläinten pitopaikkaan.

SEYN NEUVOJATYÖRYHMÄ

SEYn neuvojatyöryhmä kokoontui vuoden 2015
aikana seitsemän kertaa.
 
Vuoden 2015 aikana työryhmä osallistui uusien 
eläinsuojeluneuvojien kouluttamiseen ja tuki hei-
tä työssään, suunnitteli varustehankintoja neuvo-
jille, suunnitteli ja uudisti vuonna 2016 järjestettä-
viä Eläinsuojelukurssia ja Neuvojakurssia, suun-
nitteli luonnonvaraisten eläinten hoitoa liitossa,
kehitti neuvojatoimintaa vuoden aikana opinnäy-
tetyönä neuvojille toteutetun työhyvinvointi- ja
työturvallisuuskyselyn ja siitä laaditun työhyvin-
vointisuunnitelman pohjalta ja päivitti eläinsuoje-

luneuvojan eettiset ohjeet. Lisäksi työryhmä kä-
sitteli ja otti kantaa ajankohtaisiin neuvoja-asioihin
neuvojaverkostossa.  

SEY TÄSMÄREKRYTOI JA KOULUTTI 
UUSIA ELÄINSUOJELUNEUVOJIA  

SEYn historian ensimmäinen alueellisesti kohden-
nettu neuvojahaku, täsmärekrytointi, toteutet-
tiin vuoden 2015 alussa. Hankkeen tarkoituksena
oli löytää neuvojia erityisesti Kainuun maakun-
taan, mutta myös Etelä- ja Pohjois-Savoon. SEYn
eläinsuojeluneuvojana työskentelystä Kainuussa
tai Savossa oli kiinnostunut kymmenen hakijaa.
Heistä kuusi valittiin neuvojaksi perehdyttävään
koulutukseen, joka järjestettiin maaliskuun lopul-
la Kuopiossa.

Hallitus hyväksyi koulutetuista viisi liiton uusiksi
eläinsuojeluneuvojiksi. Kainuun maakuntaan hy-
väksyttiin neuvojiksi Johanna Inkala ja Pekka Port-
han. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntiin hyväksyt-
tiin neuvojiksi Kerttu Hakala, Kirsi Savolainen ja
Henna Pietikäinen. 

SEY TÄYDENNYSKOULUTTI
ELÄINSUOJELUNEUVOJIAAN
 

Eläinsuojeluneuvojille järjestettiin tammikuun vii-
meisenä kokonaisena viikonloppuna Eläinsuojelu-
päivät. Eläinsuojelupäivät ovat vakiinnuttaneet ase-
mansa vuosittaisena täydennyskoulutuksen sekä
vertaistuen ja verkostoitumisen paikkana. Eläinsuo-
jelupäivät pidettiin Jyväskylässä, ja niiden aiheena
olivat lauantaina SEYn neuvojat ja viranomaisyh-
teistyö ja sunnuntaina hevonen. Ensimmäistä ker-
taa sunnuntain luennoille olivat tervetulleita kaik-
ki aiheesta kiinnostuneet, joten neuvojien lisäksi 
paikalla oli muita SEYn toimijoita, kuten jäsenyh-
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distysten toimijoita, sekä liiton ulkopuolisia toi-
mijoita.

Vuoden 2015 aikana järjestettiin kolme alue-
tapaamista SEYn eläinsuojeluneuvojille ja jäsenyh-
distyksille Tampereella, Rovaniemellä ja Helsingissä.

SEY KERÄSI JA SAI TUKEA

YRITYSYHTEISTYÖ 
SEY teki toimintavuonna yritysyhteistyötä usei-
den yritysten kanssa. Tuottoja saatiin yhteensä
13 117 euroa.  SEY kiittää kaikkia yhteistyökump-
paneitaan!

YKSITYISHENKILÖIDEN LAHJOITUKSET
SEYllä oli käynnissä kaksi tekstiviestilahjoituskam-
panjaa vuoden 2015 aikana. Vuoden loppuun men-
nessä tekstiviestilahjoituksen kautta oli lahjoitettu
yhteensä noin 4 100 euroa. SEY pyysi lahjoituksia
myös uutiskirjeissä, Facebookissa ja Eläinten ys-
tävä -lehdessä. SEY oli mukana yhteisökeräys Jel-
pissä, jossa yksityishenkilöt voivat tehdä lahjoi-
tuksia.  

LAHJOITUSVERKKOKAUPPA
SEY järjesti joulun 2015 alla toisen kerran joulu-
lahjakampanjan. Joululahjalahjoituskampanja tuot-
ti 9 365 euroa.

ELÄINTEN VIIKON KERÄYS
SEY toteutti toisen kerran Eläinten viikon kam-
panjaan liittyvän keräyksen, joka on nimetty Tonk-
kakeräykseksi. Tonkkakeräyksessä rahaa kertyi
yhteensä 30 000 euroa. 

KUUKAUSILAHJOITUKSET 
SEY rekrytoi aktiivisesti uusia kuukausilahjoittajia
sosiaalisessa mediassa ja Eläinten ystävässä sekä

kesällä face-to-face-toiminnalla.   Kokonaisuudes-
saan SEYllä oli toimintavuoden lopussa noin 750
eläinsuojelukummia.

TESTAMENTIT
SEY oli mukana alkuvuodesta 2015 lanseeratussa 
Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLan jäsenjärjes-
töille tarkoitetussa Hyvä testamentti -kampanjassa. 

PÄIVÄTYÖKERÄYS
SEY järjesti päivätyökeräyksen oppilaitoksille jo
kuudetta kertaa. Päivätyökeräyksiä järjestettiin
vuoden 2015 aikana 18 kertaa ja tuotto oli noin
15 000 euroa.

MYYNTITUOTTEET
Liiton nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta
myytiin erilaisia SEY- ja eläintuotteita.

SEYN HALLINTO TOIMI

Liiton strategia valmistui ja hyväksyttiin toiminta-
vuoden aikana. Strategian jalkauttaminen aloitettiin.

Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aika-
na kaksi kertaa. Kevätkokous järjestettiin 16.5. Ro-
vaniemellä ja syyskokous 28.11. Helsingissä. 

Liittohallituksen puheenjohtajana jatkoi filosofian
maisteri Helinä Ylisirniö Pornaisista, ensimmäise-
nä varapuheenjohtajana oikeustieteen kandidaat-
ti Mika Leppinen Espoosta ja toisena varapuheen-
johtajana varatuomari Maylis Spiik Nauvosta. Hal-
lituksen varsinaisia jäseniä olivat filosofian maiste-
ri Anna Pienimäki Mäntsälästä, kasvatustieteiden
maisteri Maija Raatikainen Vaasasta, filosofian toh-
tori Suvi Ponnikas Oulusta sekä valtiotieteiden
tohtori Birgitta Wahlberg Turusta. Hallituksen va-
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SEYN TOIMIHENKILÖT

SEYn toiminnanjohtajana toimi Kati Pulli 31.7.
saakka, vs. toiminnanjohtajan Maria Lindqvist 1.8.
alkaen, viestintäpäällikkönä Maria Lindqvist 31.7. 
saakka, vs. viestintäpäällikkönä Annukka Seppä-
vuori 1.8. alkaen, talouspäällikkönä Erja Peltola,
neuvojatoiminnan koordinaattorina Heidi Har-
maala, toimistosihteerinä Anne Skogberg, nuori-
so- ja jäsenyhdistystoiminnan koordinaattorina
Tiina Lehtovirta ja varainhankkijana Aura Yliselä.
Lisäksi SEYllä työskenteli määräaikaisissa tehtä-
vissä vuoden aikana Andreas Lang (toimistotek-
nikko), Essi Wallenius (eläinten hyvinvointimer-
kintä), Ann-Mari Bergström (sijaiskotiprojekti ja
koe-eläinten sijoittaminen), Senni Puustinen (vies-
tintäassistentti) ja Misse Väisänen (vähävaraisten
eläinklinikka-projekti). Eläinten ystävä -lehden toi-
mitussihteerinä työskenteli Annukka Seppävuori
31.7. saakka ja Senni Puustinen 1.8. alkaen. Toi-
mistolla oli myös harjoittelijoita erimittaisissa har-
joittelujaksoissa.

rajäsenet olivat eläinlääkäri Helena Haajanen Jo-
roisista, terveystarkastaja Tauno Kähkönen Lapin-
lahdelta sekä filosofian lisensiaatti Marianne Juntu-
nen Pelkosenniemeltä.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden
2016 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin
oikeustieteen kandidaatti Mika Leppinen Espoos-
ta ja oikeustieteen kandidaatti Risto Rydman Hel-
singistä. Liittohallituksen varajäseneksi vuoden
2016 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin
opiskelija Sanja Sateenranta Rantasalmelta. 

Kertomusvuonna hallitus kokoontui kahdeksan
kertaa.

K
uva:  Suvi Elo
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LIITTOVALTUUSTO 2013-2016

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit   Tea Lamberg  Tiitta Räsänen  Myra Magnusson
Eläinten auttajat     -   -   -
SEY Hartolan seutu    Margit Nevala  Hely Alakokkare Annika Nevala
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys   Heli Grip  Santeri Pienimäki Sari Lastula
SEY Hyvinkää     Raija Hulkko  Laura Kiiski  Suvi Remes
Joensuun eläinsuojeluyhdistys   -   -   -
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys   Anne Skyttälä-Rasila Sari Helin  Johanna Repo
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys   Sirpa Hytönen  Jessica Gynther  Outi Honkapuro
Kainuun eläinsuojeluyhdistys   Janne Pahkala  Outi Pahkala 
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys  Saana Tammisto  Maria Ojanperä  Tiina Ahokas
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys  Pia Byskata  Susanna Hämäläinen 
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys  -   -   -
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys     Marja-Leena Koskiniemi Anu Tamminen
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck  Tanja Heikkilä  Päivi Makkonen
Lieksan eläintenystävät    Janne Ryynänen  Sari Koistinen  Mervi Saviranta
SEY Loimaa     -   -   -
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys  Saila Keskitalo  Katja Muotka  Tiina Kuukasjärvi
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys Linnea Ruda  Leena Lötjönen 
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys   Anne Vakkala  Hanna Kulju  Elina Kekäläinen
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys  Marjatta Haapala-Putila Merja Rautio  Seija Ollila
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys  Johanna Heffernan Suvi Ponnikas  Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Leena Aho  Katri Lehtola 
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys   Antti Heiskanen  Arja Heiskanen 
Pietarsaaren seudun eläintenystävät –  Erkki Kilponen  Lea Toiviainen  Kristina Toiviainen
Jakobstadnejdens djurvänner   
Pielisen eläinsuojeluyhdistys   Mari Timonen  Paula Pyykönen  Tiina Korkalainen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU  Leena Litma  Kari Koivisto  Jenny Jokihaara
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU  Paula Pokkinen  Marjo Väntänen  Annika Salomaa
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys  Sari Valtanen  Erika Evelyn-Eisen Eeva-Mari Valkeinen
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys  Mira Lehtinen  Jaana Kalliomäki  Katja Korkalainen
SEY Raahe     Merja Rantala-Rantakari Tanja Hämeenkorpi Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Ulla Lahtinen  Johanna Reinvall  Tiina Koskinen
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys  Nina Rissanen  Heidi Imberg  Johanna Askola-Putaansuu
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys  Sini Ketonummi-Ranki Pirkko Villman  Taina Rautarinta
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys   Maija Löytölä  Tetti Sandberg  Anni Liukkonen
Savon Eläinsuojelu     Annaelina Kotilainen  Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Savonlinna     Minna Särkkä  Mirjam Kosunen Marja-Liisa Kotro
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys  Nitta Sääkslahti  Tuula Niemelä  Jouko Torssonen
Turun eläinsuojeluyhdistys   Heidi Leyser-Kopra Nea Konttinen  Laura Jalava
Turun eläinsuojeluyhdistys   Pia Juup   Anni Kulmala  Britt-Marie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys   Johanna Elonheimo Marika Taskila 
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys   Maija Raatikainen Kristina Smulter Helena Wörlin
SEY Valkeakosken seutu    Juha-Pekka Taskinen Sirkku Laine  Jaana Taskinen
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys  Sanja Sateenranta Päivi Tenhunen  Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskan Seutu     Maarit Annala  Anne Isoaho  Maija Himanka
Henkilöjäsenet     Mårten Hoge  Risto Rydman

YHDISTYS     VARSINAINEN JÄSEN 1. VARAJÄSEN  2. VARAJÄSEN
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Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry   (139)
Eläinten auttajat ry (Riihimäki)    (157)
SEY Hartolan seutu     (59)
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry   (82)

SEY Hyvinkää      (267)
Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry   (224)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry   (121)
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys ry   (20)
Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry   (132)
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry   (488)

Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys -
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry  (132)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (125)
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (324)
Lieksan eläintenystävät ry    (32)
SEY Loimaa      (73)
Loviisan kissatalo ry     (42)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry   (16)
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (40)

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry   (97)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (43)

Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (162)
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry   (74)
Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry   (26)
Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry   (115)

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry  (717)
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry  (1 260)
SEY Raahe      (84)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (124)
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (111)
Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (286)
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry   (302)
Savon Eläinsuojelu ry     (246)
SEY Savonlinna     (55)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (330)
Turun Eläinsuojeluyhdistys -
Åbo Djurskyddsförening ry             (1 538)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry   (47)
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry   (144)

SEY Valkeakosken seutu    (105)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (106)
SEY Ylivieskan seutu     (164)

LIITON JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2015
Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2015.

Luvussa ovat mukana jäsenmaksuvelvoitteensa vuoden 2015 osalta
suorittaneiden lisäksi avoimet jäsenhakemukset sekä jäsenet,

jotka eivät 31.12.2015 ole maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuaan.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien
jäsenten määrä 31.12.2015 oli 298. Yhteensä jäseniä oli 9 335.

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry   (428)

SEY vuosikertomus 2015
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TALOUS

YLEISTÄ

Liiton toiminnan vuotuiset tuotot eivät kata var-
sinaisen toiminnan vuotuisia menoja. Vaje kate-
taan saaduilla testamenteilla, ja tarvittaessa vajeen
kattamiseen on käytetty myös vuosikymmenten
aikana kertynyttä pääomaa.   Kirjanpidollisen tu-
loksen rinnalla taloushallinnossa seurataan, kuin-
ka kauan toimintaa voidaan jatkaa nykyisellä laa-
juudella siinä tapauksessa, että uusia testamentti-
lahjoituksia ei enää saataisi. Samalla pyritään suun-
nitelmallisilla investoinneilla varmistamaan, että
liitolla on käytössään tehokkaan ja ajantasaisen toi-
minnan vaatimat voimavarat ja tekniset välineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten valmiste-
lemista varten kertomusvuoden aikana on toimi-
nut taloustyöryhmä, jonka puheenjohtajana on
toiminut Mika Leppinen ja jäseninä Tauno Käh-
könen, Heidi Nieminen, Helinä Ylisirniö sekä sih-
teerinä Erja Peltola. 

VARSINAINEN TOIMINTA

Vuoden 2015 varsinaisen toiminnan talousarvio
oli -867 400,00 € ja tulos -916 376,15 €.

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä
-373 711,31 € ja sosiaalikulut yhteensä -89 435,99
€. Henkilöstökulut -463 147,30 € on siirretty
varsinaisen toiminnan eri pääluokkiin kuhunkin
pääluokkaan arvioidun työpanoksen mukaisessa
suhteessa. Arvioinnissa on käytetty seuraavia pro-
senttiosuuksia: yhteiskunnallinen toiminta 13 %,
neuvojatoiminta 23 %, viestintä- ja markkinointi
22 %, Eläinten ystävä -lehti 8 %, kansainvälinen
toiminta 4 %, jäsenyhdistystoiminta 24 % ja muu
eläinsuojelutoiminta 6 %.  Samoin on menetelty
myös muiden yhteisten kulujen (-224 738,57 €)
ja poistojen (-27 274,05 €) osalta. Tällä on pyritty
selvittämään, mitä varsinaisen toiminnan kukin
pääluokka tulee liitolle todellisuudessa maksamaan.

Yhteiskunnallinen toiminta   32 961  -74 289   -3 546 -51 757 -96 631
Neuvojatoiminta     1 303       -86 507   -6 273 -98 588 -190 065
Viestintä ja markkinointi  27 792  -94 115   -6 000 -157 932 -230 255
Eläinten ystävä -lehti     3 870       -42 204   -2 182 -72 576 -113 092
Kansainvälinen toiminta  -15 001 -1 091    -12 090 -28 182
Jäsenyhdistystoiminta   48 550  -128 530   -6 546 -137 742 -224 268
(sis. nuorisotoiminnan)   
Muu eläinsuojelutoiminta  16 934  -22 502   -1 636 -26 679 -33 883

Varsinaisen toiminnan  Tuotot  Henkilöstö-   Poistot Muut  Tulos
osa-alue      kulut    kulut
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Vuoden 2015 varainhankinnan tulos oli 485 519,72 
€, josta testamenttilahjoituksia oli 311 954,63 €. Jä-
senmaksutuottoja oli 122 966,00 € ja jäsenmaksu-
kuluja -17 031,20 €. Lahjoitustuottoja oli 125 003,43
€ ja rahankeräyskuluja -34 045,19 €, joihin sisältyy
puolet Eläinten viikon mediakampanjan kuluista ja
osallistuminen Vala ry:n testamentti kampanjaan.
Yleisen varainhankinnan lisäksi osa saaduista lahjoi-
tuksista kohdistettiin suoraan tietylle varsinaisen
toiminnan kohteelle. 

Liiton pääoman sijoituskohteita muutettiin toimin-
tavuoden aikana siten, että pääoma on sijoitettu-
na erityyppisiin sijoitusrahastoihin sekä asunto-
ja pörssiosakkeisiin. Pyhäjoella sijaitseva metsätila
myytiin. Toimisto sijaitsee vuokratiloissa Helsin-
gin Sörnäisissä. 

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 
64 000 eurolla, josta 29 000 € kohdistettiin Tuo-
tantoeläinten hyvinvointimerkintä -projektiin ajalle 
1.1.2015–31.8.2015, 30 000 € oli yleisavustusta ja 
5 000 € nuorisotoiminnan avustusta (sis. jäsenyh-
distystoimintaan). Opetus- ja kulttuuriministeriö 
avusti SEYn nuorisotoimintaa 40 000 eurolla (sis. 
jäsenyhdistystoimintaan). Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö avusti SEYtä 42 674 eurolla. Liitto myönsi
jäsenyhdistyksille avustuksia 30 129,14 € ja jakoi
kohdistettuja lahjoituksia 19 968,58 €. Tilikauden
tulos oli 820 791,35 € ja taseen loppusumma
5 175 028,74 €.

VARSINAINEN TOIMINTA 2015
alijäämä – 916 376 €

Neuvojatoiminta;
-190 065; 21%

Eläinten ystävä-lehti;
-133 092; 12%

Muu eläinsuojelutoiminta;
-33 883; 4%

Jäsenyhdistystoiminta;
-224 269; 24%

Kansainvälinen toiminta;
-28 182; 3%

Viestintä ja markkinointi;
-230 255; 25%

Yhteiskunnallinen toiminta;
-96 631; 11%

Varainhankinta;
-173 565; 19%

Testamenttilahjoitukset;
-311 955; 34%

Sijoitus- ja rahoitustoiminta;
-308 602; 34%

Valtionapu ja muut yleisavustukset;
-72 674; 8%

Sidottujen rahastojen
laskennallinen käyttö;
-49 580; 5%

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2015
alijäämä – 916 376 €;

sij. ja rahoitustoiminnasta mukana kulujen
kattamiseen tarvittava osa n. 308 000 €

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS

Varsinainen toiminnan alijäämä katettiin varain-
hankinnalla, sijoitus- ja rahoitustoiminnalla, valti-
onavulla, muilla yleisavustuksilla ja testamenttilah-
joituksilla.

Varsinaisen toiminnan tulos jakaantui eri osa-alu-
eille alla olevan kuvan mukaisesti:

SEY vuosikertomus 2015
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SIDOTUT RAHASTOT

Omakatteisen Marschanin rahaston pääoman
tuotto voidaan käyttää liiton toimintaan. Liitolla
olevien muiden sidottujen rahastojen varat sisäl-
tyvät liiton varallisuuteen, ja pääomaan lisätään
vuosittain korko- ym. tuotot. Rahastojen varalli-
suudesta vähennetään vuosittain niiden tarkoi-
tuksenmukaisesti käytetyt varat.

TILINTARKASTAJAT

Liiton tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna 
KHT Marja-Leena Turunen ja KHT Katja Hanski.
Varatilintarkastajina toimivat KHT Yrjö Haukat-
salo ja HTM Susanna Ahola.

JOHTAVAT AJATUKSET
(Hyväksytty vuonna 2013)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on 
vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen
suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asian-
tuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet, ja
liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa
käytännön eläinsuojelutyötä yli 40 paikallisyhdis-
tyksen ja noin 70 vapaaehtoisen eläinsuojeluneu-
vojan voimin.

MISSIO
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoin-
nin ja eläinten kunnioittamisen lisäämiseksi.

ARVOT
• Eläinten kunnioittaminen
• Asiantuntemus
• Yhteistyökykyisyys

VISIO
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta täh-
tää siihen, että eläimet voivat hyvin yhteiskunnas-
samme. Ihmisellä on vastuu hoidossaan olevista eläi-
mistä. Niiden hyvinvoinnin toteutumista voidaan
tarkastella seuraavien eläimen oikeuksien kautta:

• Oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin 
tuntemuksiin ja kokemuksiin.
• Oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja
sen mahdollistavaan elinympäristöön.
• Oikeus hyvään oloon, terveyteen ja
toimintakykyyn.

Näillä oikeuksilla viitataan seura- ja harrastuseläin-
ten neuvottelukunnan tuottamaan määritelmään
eläinten hyvinvoinnista. Luonnoneläinten kohdalla
ihmisen tulee suhtautua eläimiin kunnioittavasti ja
auttaa tarvittaessa apua tarvitsevia eläimiä asianmu-
kaisesti lajista riippumatta.

Omakatteinen rahasto  Tuotot  Kulut  Tulos     Taseen loppusumma
Marschanin rahasto     14 123,10 -14 123,10 0    299 839,00

Muut sidotut rahastot  Lisäys  Vähennys Pääoma  31.12.
Ruth Stenbäckin rahasto  53,94  -15,26 31  781,26
Aune ja Eino Pursiaisen rahasto 251,08   -21 000,00 147 945,94
Heleniuksen rahasto   1 948,96 0  1 148 393,76
Tavita av Tyriksen rahasto  28,75  0  16 937,70
Muut muut sidotut rahastot  652,06  -31 500,00 384 215,04
Yhteensä    2 934,79 -52 515,26 1 729 273,70

SEY vuosikertomus 2015
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”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteut-
taminen käytännössä sekä eläinten hyvinvoinnin,
hyvän kohtelun ja kunnioittamisen edistäminen.
Lähtökohtanamme on jokaisen eläinyksilön arvos-
taminen. Jokaisella eläimellä on ihmiselle koitu-
vasta hyödystä riippumaton itseisarvonsa. Olem-
me yhdessä kaikkien eläinten asialla ja puolesta-
puhujana. Lisäksi teemme kansainvälistä yhteis-
työtä eläinten hyvinvoinnin puolesta.

”Ruohonjuuritasolla konkreettista työtä”
SEY on suomalainen, sitoutumaton vapaaehtois-
pohjalta toimiva järjestö. Toimintamme kattaa ko-
ko Suomen. Toimimme paikallisesti, jolloin eri alu-
eiden ongelmat ja olosuhteet tulevat huomioiduik-
si. Olemme ruohonjuuritasolla mukana ihmisten ja
eläinten arjessa, jossa konkreettiset työn tulokset
näkyvät.

”Muutoksia yhteiskunnan käytäntöihin”
SEY vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen
päätöksentekoon edistääkseen eläinten hyvinvoin-
tia ja kunnioittamista. Vaikutamme eläimiä koske-
vaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon kaikilla 
foorumeilla ja kannustamme kansalaisia eläineetti-
seen kuluttamiseen ja toimintatapoihin. Pyrimme
siihen, että eläinten etua edistävä ääni kuuluu kai-
kessa eläimiä koskevassa päätöksenteossa.

”Yhdessä enemmän”
Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhteiset
pelisäännöt ja hyvä yhteishenki. Puhallamme yhtei-
seen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. Meillä on
vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. Arvostam-
me toinen toistamme, olemme ylpeitä omasta ja
muiden osaamisesta ja tehdystä työstä. Onnistumi-
set luovat iloa kaikille, mistä erityisesti eläimet hyö-
tyvät. Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia.
Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Päämäärämme
on luoda SEYstä ajan hermolla oleva dynaaminen
yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

”Yhteistyö on voimaa”
SEY on uskottava ja luotettava eläinsuojelun asian-
tuntija. Verkostoidumme eri tahojen kanssa. Py-
rimme tavoittamaan kaikki ikäryhmät mummuis-
ta ja vaareista aina pieniin lapsiin. Kunnioitus kaik-
kea elollista kohtaan lähtee jo lapsuudesta.

”Eläinten ystävien tuki on työmme edellytys”
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuoje-
lukummit ja jäsenet sekä testamentit ovat ensiar-
voisen tärkeitä. SEY toimii lähes pelkästään lahjoi-
tusvaroin.  Verkkokaupastamme löydät myös eläin-
tenystäville sopivia lahjaideoita. Tukemismuotoja
on monia – jokaiselle löytyy oma sopiva tapa toimia
eläinten puolesta.

K
uva:  Seppo Parkkinen

KÄYTÄNTÖ VOIMAVARANA:
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YHTEENVETO       2015 2014 2013 2012 2011
  
A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja       
Tuotantoeläinten pitopaikkoja    1 13 11 88 103  
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja   493 703 692 1540 1 525  
Muiden eläinten pitopaikkoja    10 15 11 19 3
(tarha, kuljetus, kauppa, näyttely, kilpailu)  
Luonnonvaraiset eläimet     563 437 452    
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä 1067 1168 1166 1647 1631
  
B. Eläinten määrä pitopaikoissa       
Tuotantoeläimiä (ei poro, turkiseläin,   700 932 1816 3065 1754
tarhattava riistaeläin, muu tuotantoeläin)     
Seura- ja harrastuseläimiä     2792 3683 3020 4827 5738  
Muita eläimiä       45 5662 40    
Luonnonvaraisia eläimiä     640 698 318    
Eläimiä yhteensä      4177 10975 5194 7892 7492  
       
C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä       
Tuotantoeläinten pitopaikoissa    42 45 68 105 133  
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa   699 936 1020 1825 1658  
Muissa pitopaikoissa      3 5 6 73 40  
Luonnonvaraisten eläinten pitopaikoissa   609 495 513    
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  1353 1481 1607 2003 1831  
       
D. Niiden käyntien osuus (%)        
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin   29 31 39 45 46   
   

1.1 NEUVONTAKÄYNNIT TUOTANTOELÄINTEN
PITOPAIKOISSA 

Nauta       
Pitopaikkojen määrä      0 8 5 30 24  
joissa eläimiä yhteensä     94 281 284 1998 817  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  6 13 13 31 33  

SEYN VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUNEUVOJIEN
VUOSITILASTO 2011–2015

1. NEUVONTAKÄYNNIT ELÄINTEN PITOPAIKOISSA

SEY vuosikertomus 2015
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Sika              
Pitopaikkojen määrä      0 2 0 3 6  
joissa eläimiä yhteensä     0 120 451 176 12  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  0 1 2 3 7   
      
Siipikarja       
Pitopaikkojen määrä      0 0 1 17 20  
joissa eläimiä yhteensä     149 277 530 695 580  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  13 17 19 27 30   
      
Lammas ja vuohi       
Pitopaikkojen määrä      0 3 5 37 48  
joissa eläimiä yhteensä     457 254 551 801 923  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  23 14 34 41 57  

Yllä mainituista tuotantoeläinten pitopaikoille
tehdyistä käynneistä huomautettavaa oli
yhteensä       25 25 37 69 81
  

1.2 NEUVONTAKÄYNNIT SEURA- JA
HARRASTUSELÄINTEN PITOPAIKOISSA   2015 2014 2013 2012 2011  

Koira       
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä    269 409 410 904 889  
joissa eläimiä yhteensä     684 1174 1237 2094 2155  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  333 499 547 1090 955   
    
Kissa       
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä    208 253 253 450 384  
joissa eläimiä yhteensä     1756 1284 1081 1645 2 102  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  280 315 325 509 434   
      
Hevonen       
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä    3 15 20 96 101  
joissa eläimiä yhteensä     165 226 266 547 454  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  35 45 71 108 120   
      
Muut lemmikkieläimet       
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä    31 62 55 76 137  
joissa eläimiä yhteensä     202 1006 459 541 1027  
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  52 78 78 106 134   
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Yllä mainituista seura- ja harrastuseläinten
pitopaikoille tehdyistä käynneistä,
huomautettavaa oli yhteensä    313 404 513 818 738   
     

1.3 ELÄINKULJETUKSIIN LIITTYVÄT NEUVONTA-
KÄYNNIT (TEURAS-, HEVOS-, MUUT
ELÄINKULJETUKSET)     2015 2014 2013 2012 2011
       
Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä 3 1 1 1 1   
     
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä
käynneissä huomautettavaa oli yhteensä  1 1 1 1 1   
   

1.4 TARHATTUJEN ELÄINTEN NEUVONTAKÄYNNIT
(MUUT KUIN TUOTANTOELÄIMET, MUUT KUIN
NAVETAT JA PIHATOT)  

Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat       
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä    0 2 0 1 1 
joissa eläimiä yhteensä     30 5655 17 90 38
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  2 2 4 1 2 

Turkistarhat       
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä    0 0 0 0 4 
joissa eläimiä yhteensä     0 0 0 0 1740
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  0 0 1 0 4   
     
Yllä mainituista tarhattujen eläinten
pitopaikoille tehdyistä käynneistä oli
huomautettavaa yhteensä    2 2 4 1 1  
 

1.5 ELÄINKAUPPOJEN NEUVONTAKÄYNNIT       
Eri eläinkauppoja yhteensä     1 7 3 14 14
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä   1 5 5 12 15
Neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä  1 0 2 2 4  
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1.6. ELÄINNÄYTTELYIDEN JA SIRKUSTEN   
NEUVONTAKÄYNNIT      2015 2014 2013 2012 2011  

Eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yhteensä   5 2 6 18 2
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä   5 2 7 13 5  
Neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä  2 1 5 4 2   
      

1.7. ELÄINKILPAILUJEN NEUVONTAKÄYNNIT
       
Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)       
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  0 0 0 0 0   
      
Ratsastuskilpailut,
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  0 0 0 3 4  
Muut kilpailut,
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  1 1 1 6 1

Yllä mainituista eläinkilpailuihin tehdyistä neuvonta-
käynneistä huomautettavaa oli yhteensä  1 1 0  0
        

1.8. METSÄSTYS JA KALASTUS
       
Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  6 2 4 11 7  
Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  2 4 0 19 8 

Luvattomat välineet       
Annettu neuvoja tai huomautettu ilmakiväärin tms.
käytöstä yhteensä     5 4 3 20 10   
     

1.9 LUONNONVARAISET ELÄIMET
       
Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä  167 208 166 1137 1095
Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä 76 71 66 127 107
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1.10 ELÄINTEN LOPETTAMINEN    2015 2014 2013 2012 2011

Koira       
Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä  0 0 0 5 3
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä  2 7 19 13 6  

Kissa       
Pyydettyjen kissojen määrä yhteensä   401 257 203 844 1428
Jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä  49 34 49 403 485
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä  332 169 151 307 544 
        
Muut eläimet       
Jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä  22 23 11 68 71
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä  37 36 28 137 31 
        

2. TIEDOTUSTILAISUUDET
  
Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.       
Pidetty tilaisuuksia yhteensä    20 31 16 92 107  
Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet       
Oltu mukana yhteensä      41 123 37 114 80
        
Tiedotusvälineet       
Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille  53 54 83 213 242
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä   10 81 23 73 116 
        

3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OPASTUS
(Henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhe-
limessa tai sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)       

Puhelimitse ja sähköpostitse annetut neuvot yhteensä 7020 8370 11267 14273 19364 
Epäkohtailmoituksen siirto muille    1147 745 748
Viranomaisille yhteensä     1218 994  
Toiselle eläinsuojeluvalvojalle yhteensä   315 351  
Muut toimenpiteet yhteensä    7795 2 362
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de till att flera av förbundets mål fick mycket upp-
märksamhet och diskuterades aktivt i samhälls-
debatten. Speciellt mycket uppmärksamhet fick 
djuravel, skolning och behandling av djur, mjölk-
kors förhållanden i båsladugårdar samt produk-
tionsdjurs levnadsförhållanden över lag.

SEY fortsatte upprätthållandet av nätsidan Eläin-
politiikka.net tillsammans med Animalia. På si-
dan finns medborgarinformation om den finländ-
ska djurpolitiken ur en djurskydds- och djur-
rättssynvinkel.

På våren hölls riksdagsval och SEY genomförde 
en valkampanj tillsammans med Animalia. För-
bunden hade en gemensam valmaskin och kan-

SEY TACKAR

President Mauno Koivisto har sedan år 1982 va-
rit beskyddare för Finlands Djurskyddsförening-
ars förbund. Förbundet tackar president Koivisto
för det värdefulla stödet. 

Därtill har SEY fått ovärderlig hjälp av ett fler-
talexperter på olika områden, vilka förbundet i
detta sammanhang vill tacka så hjärtligt.

SEYS SAMHÄLLSPÅVERKAN

SEY deltog aktivt i arbetet med helhetsrevidering-
en av djurskyddslagstiftningen. SEY hade en med-
lem i styrgruppen för revideringen av djurskydds-
lagen och dessutom hade SEY goda kontakter
till arbetsgruppen som förbereder lagen.  Styrgrup-
pen behandlade bland annat djuravel, djurtävling-
ar, djurutställningar, skolning av djur, ingrepp som
utförs på djur, alternativ till kastrering av grisar,
hur djurskyddsövervakningen skall skötas samt
skötsel av vilda djur. SEYs representant framförde
förbundets målsättningar till den slutliga djurskydds-
lagen.

SEY publicerade sina mål inför den nya lagen på 
webbsidan Eläinsuojelulaki.fi, samt informe-
rade medborgare och beslutsfattare om dessa 
inom ramen för kampanjen. Kampanjarbetet led-

SEY Finlands djurskyddsföreningars för-
bund (SEY eller förbundet) är en stark 
medborgarorganisation och Finlands 
största djurskyddsorganisation med 
landsomfattande verksamhet. SEY
påverkar och arbetar för att förbättra 
alla djurs välmående.
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didaterna kunde förbinda sig till att stöda vissa 
mål inför den nya djurskyddslagen, genom att un-
derteckna ett Djurskyddslagen 2015-avtal.

Under Djurens vecka ordnade SEY ett informa-
tionstillfälle på riksdagens Infocentrum var SEY 
presenterade sina mål gällande hundar i den nya 
djurskyddslagen. Även ett seminarium, riktat till 
allmänheten, med temat hundavel och –skolning 
ordnades på Infocentret under Djurens vecka. 

Under Djurens vecka besökte SEY Centralförbun-
det för lant- och skogsbruksproducenter MTKs
medlemsförening i Södra Österbotten. Under be-
söket presenterade SEY sin verksamhet och ak-
tuella djurskyddsteman diskuterades.

SEY slutförde förhandsutredningen gällande lan-
seringen av en välmåendemärkning av djur i Finland.

SEY lät utföra en undersökning över hur djur-
ägares ekonomiska problem påverkar husdjurs
välmående.

SEY gjorde upp riktlinjer över produktionsdjur 
och användandet av animaliska produkter i födan.

I december överräckte SEY, i samarbete med tio
andra djur- och miljöskyddsorganisationer, en de-
likatesskorg innehållande ekologiska rotfrukter
och grönsaker, till republikens president Sauli
Niinistö och fru Jenni Haukio. 

SEY GAV UTLÅTANDEN OM 

• lagarna: lagen om hanteringen av risker beträf-
fande främmande arter och miljöskyddslagens 
revidering
• fiskelagen till jord- och skogsbruksministeriet
• en fortsättning av djurskyddsombudsmannens 
tjänst  

SEY DELTOG I ARBETSGRUPPER, 
NÄMNDER SAMT STIFTELSER

• styrgruppen som styr förberedelsen av djur-
skyddslagen 
• delegationen för produktionsdjurs välmående 
• delegationen för sällskaps- och hobbydjurs 
välmående
• delegationen för skydd av djur som används 
för vetenskapliga ändamål eller undervisningsän-
damål TOKES
• nämnden för projektgodkännande av försöks-
djur
• arbetsgruppen för djurs välmåendestödsystem
• arbetsgruppen Utmaningar inom hästnäringen 
• arbetsgruppen för etisk kvalitetscertifiering 
inom handeln med djur
• Utvecklingsprogrammet för landsbygden på 
fastlandet i Finland
• jord- och skogsbruksministeriets veterinärme-
dicinska underavdelning
• stiftelsen Suoma Viialan säätiö
• Fincopa rf – Finlands nationella samarbetsfo-
rum för alternativa metoder
• antidopingkommittén för djurtävlingar
- djurskyddsföreningarnas djurskyddsarbets-
grupp 
• regelutskottet för Finlands Hippos
• travdomstolen för Finlands Hippos
• Finlands djurskyddsstiftelse
• arbetsgruppen för pälsdjurs välmående

SEY SAMARBETADE MED ANDRA
ORGANISATIONER 

SEY deltog i Finlands Kennelklubbs djurskydds-
arbetsgrupp.

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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SEY fortsatte sitt samarbete med nättjänsterna
Turvasiru.fi och Kodittomat.info.

SEY och Åbo Djurskyddsförening är med som två
av de grundande medlemmarna Troféfritt EU, till-
sammans med Luonto-Liitto och Animalia, med 
syfte att införa importförbud av troféer till EU.
Arbetsgruppen samarbetar med internationella
organisationer för att uppnå sitt mål.

SEY slutförde utredningen av en lansering av djurs
välmåendemärkning i Finland. Under utredning-
ens gång samarbetade SEY aktivt med djurprodu-
centernas intressegrupper.

SEY samarbetar dessutom aktivt med en mängd 
olika aktörer för att främja djurs välmående. 

SEY VERKADE PÅ LOKAL NIVÅ

I slutet av verksamhetsåret hade SEY 41 medlems-
föreningar. Kotkan Seudun eläinsuojeluhdistys ut-
trädde ur förbundet i december 2015. Under året 
ordnades tre lokala träffar för SEYs medlemsför-
eningar och djurskyddsrådgivare, i Tammerfors, 
Rovaniemi och Helsingfors. Förbundets med-
lemsföreningsansvariga besökte Eläinsuojeluyh-

distysten Kummit rys medlemskväll samt Kotkan 
Seudun eläinsuojeluhdistys rys djurhus i Kotka. 

De lokala djurskyddsföreningarna genomförde
lokala program, som sterilisering/kastrering, ID-
märkning och vaccinering av katter, match shower,
djurskyddsinformationskampanjer, skolbesök, ut-
bildning i djurkännedom (Eläintaitokoulutus EL-
LU), program under djurens vecka som kortege,
informationskampanjer, djurmatsinsamlingar, pys-
selklubbar, fotografiutställningar av djur vilka den
lokala föreningen har tagit hand om, samt myck-
et mera. 

Det totala antalet personmedlemmar uppgick
till 9 335.

ARBETSGRUPPEN FÖR SEYS
MEDLEMSFÖRENINGAR

Arbetsgruppen sammankom fyra gånger under
2015. Förutom medlemmarna i arbetsgruppen
deltog även andra representanter för medlems-
föreningarna i gruppens möten.

Under 2015 sammanställde arbetsgruppen en 
Evenemangsguide. Guiden ger upplysning om vad

Foto:  Saala Erlo
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man skall ta i beaktande vid planeringen och ge-
nomförandet av ett evenemang. Guiden finns på
extranet och alla medlemsföreningar har infor-
merats om saken.  Arbetsgruppen utarbetade även
medlemskriterier för nya föreningar som vill bli
medlemmar i förbundet.

SEY ARBETADE FÖR DE UNGA

Under verksamhetsåret förverkligade SEY en 
mångsidig ungdomsverksamhet med hjälp av un-
derstöd från undervisnings- och kulturministeriet. 
SEYs ungdomsverksamhet har som syfte att öka 
barns och ungas kunskap om djurs välmående samt 
att göra dem medvetna om sina egna inställning-
ar till djurskyddsverksamheten och miljöskyddet. 

Utvecklingen av ungdomsverksamheten fortsat-
te, vilket ledde till att de ungas delaktighet och
möjlighet att påverka djurskyddsfrågor och delta
i SEYs verksamhet ökade. SEY erbjöd medlems-
föreningarna stöd, material och utbildning för att

starta, upprätthålla och utveckla egna lokala ung-
domsverksamheten. ELLU-materialet förnyades
och uppdaterades.

År 2015 bestod medlemsföreningarnas ungdoms-
verksamhet av ELLU-utbildning i djurkännedom, 
klubbverksamhet, ungdomskvällar samt olika eve-
nemang och jippon. SEYs skolbesökare nådde
också en stor mängd ungdomar runt om i Finland.
Under verksamhetsåret nådde skolbesökarna cir-
ka 1 300 elever och ELLU-kurserna drygt hundra
barn och unga. År 2015 utbildades nya ELLU-
utbildare under ett veckoslut.

SEY INLEDDE EN FOSTERHEM-
SKAMPANJ

SEY påbörjade en fosterhemskampanj för att öka
kunskapen om fosterhemsverksamheten samt
för att hitta nya fosterhem till medlemsförening-
arna. Som en del av kampanjen publicerades två

elektroniska guider över fosterhemsverk-
samheten, den ena riktad till medlemsfören-
ingarna och den andra till nya fosterhem.
Även en broschyr som beskriver vad foster-
hemsverksamheten går ut på publicerades
av förbundet. 141 nya fosterhem anmälde
sitt intresse via nätet under tiden decem-
ber 2015 - januari 2016. Ytterligare ordna-
des rekryteringstillställningar och nya fos-
ter hem rekryterades även direkt. Rekryte-
ringstillställningarna fortsätter under år 2016.
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SEY DELTOG I TURNÉN TURVASIRU 
TUTUKSI 

SEYs djurskyddsrådgivare Nina Karvinen förverk-
ligade i samarbete med SEYs medlemsförening
Eläinsuojeluhdistysten Kummit ry och Eläinten
Auttajat ry turnén Turvasiru tutuksi. Syftet med 
turnén var att upplysa allmänheten om vikten av
att ID-märka sina sällskapsdjur och registrera
ägarens kontaktuppgifter i Finland. Turnén besök-
te 30 orter och under turnéns gång ID-märktes
och registrerades över 300 djur i Turvasirus re-
gister. SEY stödde turnén ekonomiskt och deltog
i marknadsföringen.

PROJEKTET FÖR ETISK
KVALITETSCERTIFIERING INOM
HANDELN MED DJUR 

SEY administrerar projektet Eettisen eläinkaupan
sertifiointiprojekti   (Projektet för etisk kvali-
tetscertifiering inom handeln med djur). 

Arbetsgruppen har under år 2015 bestått av
följande personer: Paula Hirsjärvi (ordförande, cer-
tifieringsinspektioner, kvalitetssystem, välfärden 
av smådäggdjur, etik), Liisa Sarakontu (sekretera-
re, fiskar, webbsidan www.eesp.fi), Hanna Lahti-
nen (smådäggdjur), Emilia Lehtonen (terrariedjur),
Johanna Valo (djurhandel), Teija Toivola (djurhand-
el) och Maria Lindqvist (SEY). Arbetsgruppen sam-
mankom 10 gånger under året.

Certifikatet har under år 2015 beviljats till Petsto-
re Kotka. En certifieringsinspektion gjordes även 
i december till Faunatar i Kotka, men certifikatet 
hann inte beviljas under år 2015. Därutöver påbör-
jades certifieringsprocessen i fyra andra affärer.

SEY PÅBÖRJADE EN UTREDNING ÖVER 
HUR DJURÄGARES EKONOMISKA PRO-
BLEM PÅVERKAR DJURS VÄLMÅENDE

Under verksamhetsåret gjordes en utredning 
över i vilken mån sällskapsdjurs ägares ekonomis-
ka problem påverkar djurens välmående i sådana 
fall då ägaren inte har möjlighet till en adekvat ve-
terinärmedicinsk vård av sina djur. Utredningen 
utfördes av TNS-Gallup samt genom att intervjua 
och be in svarsblanketter av aktörer inom djur-
branschen i Finland och internationellt. Därutö-
ver införskaffas information via socialverket. Ut-
redningen fortsätter under nästa verksamhetsår.

SEY VERKADE INTERNATIONELLT

SEY är medlem i Eurogroup for Animals som är 
takorganisationen för de största djurskyddsor-
ganisationerna inom Europeiska unionen. Euro-
group for Animals strävar till att påverka EU:s 
djurskyddslagstiftning, såväl i Bryssel som i EU:s 
medlemsstater, via sina medlemsorganisationer. 
SEY deltog i flera av Eurogroups samarbetsprojekt:

• uppföljningen av djurskyddsstrategin för Euro-
pa
• uppföljningen av djurparksdirektivet
• lagstiftningen gällande främmande arter
• användningen av vilda djur på cirkus
• handel mad vilda djur
• exotiska sällskapsdjur och den så kallade posi-
tivlistan
• troféjakt
• uppföljningen av strategin för ett hållbart fiske
• uppföljningen av TTIP-förhandlingarna
• märkning av djur som slaktas utan bedövning
• planeringen av EU-förordningen gällande hun-
dar och katter 
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• skapandet av riktlinjer för uppfödningen av 
katter och hundar
• obligatorisk ID-märkning och registrering av 
katter och hundar samt kampanjen Protect Our 
Pets
• förordningen om smittosamma djursjukdomar 
och djurs hälsa
• en hållbar matproduktion
• utvecklandet av ursprungs- och bedövnings-
märkningen av kött 
• verkställandet av förbudet av fixering av 
suggor i bur
• upphörandet av kastreringen av svin
• med att få till stånd lagstiftning för skyddandet 
av hästar
• planering av kampanjen för transportering av 
slaktdjur

GRUPPEN TROFÉFRITT EU

I januari 2015 grundades gruppen Troféfritt EU, 
vars mål är att förbjuda importen av troféer av 
vilda djur till EU. SEY och Åbo Djurskyddsfören-
ing är med som två av de grundande medlem-
marna. Arbetsgruppen ordnade under årets gång 
filmförvisning av dokumentären Blood Lions i
Åbo, Helsingfors och för europarlamentarikerna
i Bryssel. I samband med filmförevisningen ordna-
des en paneldiskussion. Arbetsgruppen besökte
även Finlands riksdag.

SEY INFORMERADE OCH DREV
KAMPANJ

Under verksamhetsåret skickade SEY ut 32 
pressmeddelanden. Förbundets verksamhet har
under året haft stor synlighet i många medier. 
Förbundets verksamhetsledare Kati Pulli, kom-
munikationschef och tf. verksamhetsledare Maria
Lindqvist samt tf. kommunikationschef Annuk-

ka Seppävuori gav ett flertal intervjuer till tele-
visionen, radion och övrig pressen. 

Pressmeddelanden skickades bland annat om re-
videringen av djurskyddslagen samt SEYs mål med 
lagen, om brister i djurskyddsövervakningen, valp-
fabriker, Djurens vecka, hundar och hundavel, för-
söksdjursbeaglen, välmåendemärkningen av djur-
produkter, den Etiska kvalitetscertifieringen för 
handeln med djur samt fosterhemsverksamheten.

SEY publicerade sina mål med den nya lagen på sidan 
Eläinsuojelulaki.fi och informerade medborg-
are och beslutsfattare om dessa genom kampan-
jen som sträckte sig över hela verksamhetsåret.

SEY fortsatte upprätthållandet av Eläinpolitiik-
ka.net webbsidan tillsammans med Animalia. På 
sidan finns information om den finländska djurpo-
litiken ur en djurskydds- och djurrättslig synvinkel.

Under våren hölls riksdagsval. SEY ordnade till-
sammans med Animalia en valkampanj. Som en 
del av valkampanjen gjordes en valmaskin. Kan-
didaterna kunde ge en Djurskyddslagen 2015 
– förbindelse, där de förbinder sig till att stöda
SEYs och Animalias mål med den nya lagen.
SEY påbörjade kampanjen Eläinlaki (Djurlagen)
tillsammans med Animalia. Målet med kampan-
jen är att i den nya djurskyddslagen få så många 
stadganden som förbättrar djurs välmående som
möjligt, att informera allmänheten om hur djurs
välmående kan förbättras samt att höja SEYs profil. 
Kampanjen koncentreras till en webbsida, Eläinlaki, 
som fungerar under webbsidan Eläinpolitiikka.
fi. Hit har material som hänför sig till kampanjen 
samlats. Diskussionen om revideringen av djur-
skyddslagen har väckts speciellt på sociala medier.

Kampanjen ”Jag lämnar inte min hud i en het bil”
fortsatte även denna sommar. Stickers med texten
på finska delades ut bland annat via medlemsfö-
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reningarna. Cirka 5 000 stickers delades ut under
sommaren.

I december började fosterhemskampanjen, som 
fortsätter in på år 2016. Målet med kampanjen är 
att öka kunskapen om vad fosterhemsverksam-
heten går ut på samt att rekrytera nya fosterhem 
åt medlemsföreningarna. Man kunde anmäla sitt 
intresse via SEYs hemsidor under december - 
januari och då anmälde sig 141 nya hem. Där-
utöver ordnades rekryteringstillställningar och
direkt rekrytering. Rekryteringstillställningar kom-
mer att fortsätta ordnas ännu år 2016.

SEY fortsatte ge ut sina elektroniska nyhetsbrev
Uutisankka (Nyhetsankan) och Kirjekyyhky (Brev-
duvan). Under året utkom Uutisankka 11 gånger
och Kirjekyyhky 21 gånger. Nyhetsbrevens layout
förnyades under verksamhetsåret.
 
SEY beställde en utredning för att kartlägga SEYs
organisationsidentitet samt hur känd verksam-
heten är bland sällskapsdjurs ägare.

SEY förverkligade förbundets kriskommunika-
tionsplan.

DJURENS VECKA

För skolelever sammanställdes, delvis med fi-
nansieringsstöd från undervisnings- och kultur-
ministeriet, två informations- och uppgiftshäften 
om hundar och deras välmående. Det ena häftet 
var riktat främst till 5-8 åringar (HAUska koira-
opas) och det andra till tredje klassister och äldre 
(Onnellinen koira). Publikationerna, som var gratis 

beställdes av skolor, läroanstalter, natur- och djur-
klubbar samt andra intresserade av hundar. Till-
sammans beställdes omkring 160 000 exemplar. 

I kampanjmaterialet för Djurens vecka ingick 
även en affisch på finska och svenska, även den 
gratis. Dessutom öppnades webbsidan Koiratie-
to.fi, som innehöll fördjupad information samt 
övningsuppgifter för skolelever och studeranden. 

Den 2.10 ordnades inledningen av Djurens vecka 
med en presskonferens och ett diskussionstillfäl-
le på riksdagens Infocentrum. Professor emerita 
Marjatta Snellman föreläste om hundavel och vil-
ka problem det medför för hundar. Även riks-
dagsgruppernas representanter fick uttala sig.

SEY firade nationella Djurens vecka 
4–10.10 redan för 57:e gången. Temat
för Djurens vecka var hunden. 
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Under tillställningen utdelades priset Årets Djur-
skyddsgärning, som denna gång gick till facklitte-
rära författaren och biologen Helena Telkänranta.

Den 7.10 ordandes ett hundseminarium, vilket
var öppet för allmänheten, på Helsingfors univer-
sitet. Som föreläsare fungerade facklitterära för-
fattaren och biologen Helena Telkänranta, pro-
fessor emerita Marjatta Snellman och hundskola-
re Miira Hellsten. Seminariet sändes direkt på nä-
tet och bandades. Föreläsningarna kan ses på
SEYs webbsida.

Under Djurens vecka, 3–11.10, hade SEY en
utereklamkampanj som tog fasta på problem för-
orsakade av hundavel.

Under Djurens vecka arrangerades för andra
gången även en nationell Djurens vecka pennin-
ginsamling, som även detta år gick under nam-
net Tonkkakeräys (Mjölktunneinsamling). Insam-
lingen arrangerades i Helsingfors 3–4.10 samt på
ett flertal andra orter under Djurens vecka. Man
kunde även delta i insamlingen på webben och
via textmeddelande.

SEY PUBLICERADE TIDNINGEN
DJURENS VÄN

Den 110:e årgången av tidningen Eläinten ystävä 
(Djurens vän) utkom i fyra nummer. Maria Lind-
qvist fortsatte som chefredaktör för tidning-
en. Som redaktionssekreterare för tidningarna 
1/15 och 2/15 fungerade Annukka Seppävuori
och för 3/15 och 4/15 Senni Puustinen. Purple 
Workshop Oy ansvarade för tidningens layout. 

SEY PUBLICERADE

På sommaren publicerade SEY Fiksun koiranosta-

jan opas (Smart hundköparguide) med information
om vad man skall tänka på då man köper hund,
vilken ras, hur välja uppfödare samt hur undvika
valpfabriker.

På hösten publicerades Hyvinvoiva koira –
SEYn opas koiranhoitoon (En vålmående hund –
SEYs hundskötarguide). Guiden är menad för män-
niskor som skall skaffa hund, hundägare, uppfö-
dare och säljare, hittedjurshus samt för alla som
är intresserade av hundar. Guiden delas ut på
SEYs tillställningar, av djurskyddsföreningarna och
hittedjurshusen.

SEY publicerade också en broschyr om foster-
hemsverksamheten, Mitä sijaiskotitoiminta on? 
(Vad är fosterhemsverksamhet?) Därtill publicerad-
es guider i elektronisk form om fosterhemsverk-
samheten, en riktad till medlemsföreningarna och
en annan till blivande fosterhem.

SEY FÖRELÄSTE OCH PRESENTERADE 
SIN VERKSAMHET PÅ MÄSSOR

SEYs koordinator för djurskyddsrådgivningen fö-
reläste om djurskydd på kurserna för djursköta-
re vid vuxenutbildningscentret Amiedu. 

Under verksamhetsåret deltog SEY med egen
mässmonter på EDUCA mässan, Horse Fair mäs-
san, PetExpo mässan, Världen i byn fetivalen, Hel-
singfors Pride, Hittedjurshundlördagen, ELMA
mässan samt Kennelförbundets utställning Vin-
naren. 

SEY BELÖNADE

Då Djurens vecka inleddes den 2.10, utdelades 
priset Årets Djurskyddsgärning, till facklitterära 
författaren och biologen Helena Telkänranta. Pri-
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set Årets Djurskyddsgärning delas årligen ut till 
någon som genom sina handlingar lyft fram miss-
förhållanden i djurhållningen eller som på ett bety-
dande sätt har främjat djurs välmående. 

SEYS FRIVILLIGA DJUR-
SKYDDSRÅDGIVARE AGERADE

I slutet av år 2015 hade förbundet 66 frivilliga
djurskyddsrådgivare. Det fanns rådgivare i alla Fin-
lands landskap förutom i Södra Karelen, Kajana-
land och på Åland. 

Under året 2015 återvände tre rådgivare: till Nor-
ra-Savolax Tauno Kähkönen och Johanna Niska-
nen samt till Mellersta Finland Heidi Tanskanen.
Följande personer slutade som djurskyddsråd-
givare: Tanja Anttila, Johanna Heffernan, Jenna Ko-
tokorpi, Tiia Kotokorpi, Sarita Lindberg, Pekka
Porthan och Nina Rissanen. SEY vill rikta ett hjärt-
ligt tack till dem alla för deras värdefulla frivilligar-
bete för djurens väl. Många av djurskyddsrådgivar-
na som slutade gjorde det för att arbetet var tungt
eller på grund av förändringar i den egna livssituati-
onen. Det fanns också de som slutade med råd-
givningsverksamheten som ett ställningstagan-
de mot SEYs verksamhet. Som bilaga till årsberät-
telsen finns statistik över de åtgärder rådgivarna
gjort under årets lopp. Enligt statistiken för år
2015 utförde djurskyddsrådgivana 1 353 djurskydds-
rådgivningsbesök till 1 067 djurhållningsplatser. 

SEYS ARBETSGRUPP FÖR DJUR-
SKYDDSRÅDGIVARE
Arbetsgruppen sammankom sju gånger under 2015.

Under 2015 deltog arbetsgruppen i utbildningen 
av nya djurskyddsrådgivare och stödde rådgivarna 
i deras arbete, planerade vad som bör införskaf-

fas samt planerade och förnyade de nya kurserna 
som ordnas 2016, Djurskyddskursen och Rådgiv-
ningskursen, planerade hur vilda djur skall skötas 
inom förbundet, utvecklade rådgivningsverksam-
heten utgående från resultatet av ett examens-
arbete som behandlade arbetsvälmående och –
trygghet i rådgivningsverksamheten. En plan över 
arbetsvälmående uppgjordes utgående från den-
na undersökning. De etiska riktlinjerna för djur-
skyddsrådgivare uppdaterades och därutöver be-
handlade arbetsgruppen och tog ställning till ak-
tuella frågor rörande rådgivarverksamheten.

SEY REKRYTERADE REGIONALT OCH 
UTBILDADE NYA DJURSKYDDS-
RÅDGIVARE
Den allra första någonsin regionala rekryteringen
av djurskyddsrådgivare utfördes i början av året
2015. Idén var att hitta rådgivare till Kajanaland
samt Södra- och Norra Savolax. Tio personer
anmälde sitt intresse till att bli djurskyddsrådgiva-
re på någon av dessa orter. Av dessa valdes sex
stycken till utbildningen, som ordnades i slutet av
mars i Kuopio.

SEYs styrelse valde fem av dessa till nya djur-
skyddsrådgivare. Till Kajanaland valdes Johanna In-
kala och Pekka Porthan. Till Södra- och Norra
Savolax valdes Kerttu Hakala, Kirsi Savolainen och
Hanna Pietikäinen.

SEY VIDAREUTBILDADE DJURSKYDDS-
RÅDGIVARE

SEY arrangerade Djurskyddsdagarna under det 
sista veckoslutet i januari. Djurskyddsdagarna har 
befäst sin ställning som en årligen återkommande 
fortbildnings- samt nätverkstillställning för djur-
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skyddsrådgivarna. Djurskyddsdagarna ordnades i
Jyväskylä. Temat på lördagen var samarbete mel-
lan rådgivare och myndigheter, samt på söndag-
en var temat hästen. För första gången var söndag-
ens föreläsning öppen även för andra än rådgiva-
re. På plats var därför även andra aktörer inom
SEY från medlemsföreningarna och till och med
aktörer utanför förbundet.

Under år 2015 ordnades tre lokala träffar för djur-
skyddsrådgivare och medlemsföreningar i Tam-
merfors, Rovaniemi och Helsingfors.

SEY SAMLADE IN OCH FICK STÖD

Företagssamarbete
SEY samarbetade under verksamhetsåret med fle-
ra olika företag. Den totala summan intäkter upp-
gick till 13 117 euro. SEY tackar alla samarbet-
spartner!

Donationer av privatpersoner
SEY hade två medelanskaffningskampanjer via SMS
under år 2015. Vid årets slut hade kampanjerna
inbringat cirka 4 100 euro. SEY bad också om
donationer via nyhetsbreven, i Facebook och i 
tidningen Djurens vän. SEY är även med i jelpi.fi,
var privatpersoner kan donera pengar.

Donation via webben
Inför jul ordnade SEY för andra gången en julgåvo-
kampanj. Julgåvodonationskampanjen inbringade
9 365 euro.

Insamling under Djurens vecka
SEY genomförde för andra gången en penningin-
samling under Djurens vecka. Insamlingen gick un-
der namnet Tonkkakeräys (Mjölktunneinsamling).
Insamlingen inbringade 30 000 euro. 

Månatliga donationer
SEY rekryterade aktivt nya månatliga donatorer
i sociala media och i tidningen Djurens vän samt
på sommaren via face-to-face verksamheten.  Vid
verksamhetsårets slut hade SEY cirka 750 djur-
skyddsfaddrar.

Testamenten
SEY var med i organisationen Vastuullinen Lah-
joittaminen ry (Ansvarsfullt Donerande rf) VaLas
medlemsföreningars gemensamma Hyvä testament-
ti (Ett gott testamente) kampanj.

Dagsverksinsamlingen
SEY ordnade dagsverksinsamling för skolor redan
för sjätte gången. 18 dagsverksinsamlingar ordna-
des till förmån för SEY under år 2015 och de
inbringade cirka 15 000 euro.

Produkter till salu
Via nätbutiken på förbundets webbplats såldes
olika SEY- och djurprodukter. 

SEYS ADMINISTRATIVA ORGAN
VERKADE

Förbundets strategi färdigställdes och godkändes
under verksamhetsåret. Implementeringen av stra-
tegin påbörjades.

Förbundsfullmäktige sammankom två gånger un-
der verksamhetsåret. Vårmötet ordnades den 16.5 i 
Rovaniemi och höstmötet den 28.11 i Helsingfors. 

Som förbundsstyrelsens ordförande fortsatte fi-
losofie magister Helinä Ylisirniö från Borgnäs, som
första viceordförande juris kandidat Mika Leppi-
nen från Esbo och som andra viceordförande vice-
häradshövding Maylis Spiik från Åbo. Som ordi-
narie styrelsemedlemmar fungerade filosofie ma-

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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SEYS FUNKTIONÄRER
Som verksamhetsledare fungerade Kati Pulli till och
med den 31.7, som tf. verksamhetsledare från och
med den 1.8 fungerade Maria Lindqvist, som före
det till och med den 31.7 var kommunikationschef.
Som tf. kommunikationschef fungerade Annukka Sep-
pävuori från och med den 1.8, som ekonomichef Er-
ja Peltola, som koordinator för rådgivningsverksam-
heten Heidi Harmaala, som kontorssekreterare An-
ne Skogberg, som koordinator för ungdoms- och 
medlemsföreningsverksamheten Tiina Lehtovirta 
samt som medelanskaffare Aura Yliselä. Därutöver 
arbetade följande personer med tidsbundna kon-
trakt: Andreas Lang (kontorstekniker), Essi Walleni-
us  (djurs välmåendemärkning), Ann-Mari Bergström
(fosterhemsverksamheten och nya hem åt försöks-
hundarna), Senni Puustinen (kommunikationsassis-
tent) och Misse Väisänen (projektet djurklinik för
mindre bemedlade). Som redaktionssekreterare för
tidningen Djurens vän fungerade Annukka Seppä-
vuori till den 31.7 och från och med den 1.8 Sen-
ni Puustinen. På kontoret arbetade även prakti-
kanter i olika långa praktikperioder. 

gister Anna Pienimäki från Mäntsälä, pedagogie
magister Maija Raatikainen från Vasa, filosofie dok-
tor Suvi Ponnikas från Uleåborg och doktor i
statsvetenskap Birgitta Wahlberg från Åbo. Ersät-
tare i förbundsstyrelsen var veterinär Helena
Haajanen från Joroinen, hälsoinspektör Tauno
Kähkönen från Lapinlax och filosofie licentiat
Marianne Juntunen från Pelkosenniemi.

Till ordinarie styrelsemedlemmar i förbundssty-
relsen, för nästa tre års mandatperiod som inleds
från 2016, valdes juris kandidat Mika Leppinen från
Esbo och juris kandidat Risto Rydman från Helsing-
fors. Till ersättare i förbundsstyrelsen för nästa tre
års mandatperiod valdes studerande Sanja Sa-
teenranta från Rantasalmi. 

Under verksamhetsåret sammankom styrelsen
åtta gånger.

Foto:  Suvi Elo

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2013-2016

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit   Tea Lamberg  Tiitta Räsänen  Myra Magnusson
Eläinten auttajat     -   -   -
SEY Hartolanejden    Margit Nevala  Hely Alakokkare Annika Nevala
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys   Heli Grip  Santeri Pienimäki Sari Lastula
SEY Hyvinge     Raija Hulkko  Laura Kiiski  Suvi Remes
Joensuun eläinsuojeluyhdistys   -   -   -
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys   Anne Skyttälä-Rasila Sari Helin  Johanna Repo
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys   Sirpa Hytönen  Jessica Gynther  Outi Honkapuro
Kainuun eläinsuojeluyhdistys   Janne Pahkala  Outi Pahkala 
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys  Saana Tammisto  Maria Ojanperä  Tiina Ahokas
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys  Pia Byskata  Susanna Hämäläinen 
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys  -   -   -
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys     Marja-Leena Koskiniemi Anu Tamminen
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck  Tanja Heikkilä  Päivi Makkonen
Lieksan eläintenystävät    Janne Ryynänen  Sari Koistinen  Mervi Saviranta
SEY Loimaa     -   -   -
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys  Saila Keskitalo  Katja Muotka  Tiina Kuukasjärvi
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys Linnea Ruda  Leena Lötjönen 
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys   Anne Vakkala  Hanna Kulju  Elina Kekäläinen
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys  Marjatta Haapala-Putila Merja Rautio  Seija Ollila
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys  Johanna Heffernan Suvi Ponnikas  Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Leena Aho  Katri Lehtola 
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys   Antti Heiskanen  Arja Heiskanen 
Pietarsaaren seudun eläintenystävät –  Erkki Kilponen  Lea Toiviainen  Kristina Toiviainen
Jakobstadnejdens djurvänner   
Pielisen eläinsuojeluyhdistys   Mari Timonen  Paula Pyykönen  Tiina Korkalainen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU  Leena Litma  Kari Koivisto  Jenny Jokihaara
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU  Paula Pokkinen  Marjo Väntänen  Annika Salomaa
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys  Sari Valtanen  Erika Evelyn-Eisen Eeva-Mari Valkeinen
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys  Mira Lehtinen  Jaana Kalliomäki  Katja Korkalainen
SEY Brahestad     Merja Rantala-Rantakari Tanja Hämeenkorpi Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Ulla Lahtinen  Johanna Reinvall  Tiina Koskinen
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys  Nina Rissanen  Heidi Imberg  Johanna Askola-Putaansuu
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys  Sini Ketonummi-Ranki Pirkko Villman  Taina Rautarinta
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys   Maija Löytölä  Tetti Sandberg  Anni Liukkonen
Savon Eläinsuojelu     Annaelina Kotilainen  Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Nyslott     Minna Särkkä  Mirjam Kosunen Marja-Liisa Kotro
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys  Nitta Sääkslahti  Tuula Niemelä  Jouko Torssonen
Åbo Djurskyddsförening rf   Heidi Leyser-Kopra Nea Konttinen  Laura Jalava
Åbo Djurskyddsförening rf   Pia Juup   Anni Kulmala  Britt-Marie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys   Johanna Elonheimo Marika Taskila 
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys   Maija Raatikainen Kristina Smulter Helena Wörlin
SEY Valkeakoskinejden    Juha-Pekka Taskinen Sirkku Laine  Jaana Taskinen
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys  Sanja Sateenranta Päivi Tenhunen  Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskanejden    Maarit Annala  Anne Isoaho  Maija Himanka
Personmedlemmar    Mårten Hoge  Risto Rydman

FÖRENING     ORFINARIE MEDLEM 1:A RESERVMEDLEM 2:A RESERVMEDLEM

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry   (139)
Eläinten auttajat ry (Riihimäki)    (157)
SEY Hartolanejden     (59)
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry   (82)

SEY Hyvinge     (267)
Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry   (224)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry   (121)
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys ry   (20)
Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry   (132)
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry   (488)

Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys -
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry  (132)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (125)
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (324)
Lieksan eläintenystävät ry    (32)
SEY Loimaa      (73)
Lovisa katthus rf     (42)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry   (16)
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (40)

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry   (97)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (43)

Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (162)
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry   (74)
Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry   (26)
Jakobstadnejdens djurvänner    (115)

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry  (717)
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry  (1 260)
SEY Brahestad      (84)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (124)
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (111)
Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (286)
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry   (302)
Savon Eläinsuojelu ry     (246)
SEY Nyslott     (55)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (330)
Turun Eläinsuojeluyhdistys -
Åbo Djurskyddsförening ry             (1 538)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry   (47)
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry   (144)

SEY Valkeakoskinejden     (105)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (106)
SEY Ylivieskanejden    (164)

FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR ÅR 2015
Föreningens medlemsantal 31.12.2015 inom parentes. Talet innefattar förutom

de som betalt sin medlemsavgift år 2015 även de vars medlemsansökan är öppen
samt de medlemmar, vilka inte före den 31.12.2015 har betalt sin medlemsavgift.

Antalet medlemmar som hörde direkt till SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf var 298 st. 
Totalt hade SEY 9 335 medlemmar den 31.12.2015.

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry   (428)

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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Samhällspåverkan    32 961  -74 289   -3 546 -51 757 -96 631
Rådgivarverksamhet     1 303       -86 507   -6 273 -98 588 -190 065
Kommunikation och marknadsföring 27 792  -94 115   -6 000 -157 932 -230 255
Djurens vän      3 870       -42 204   -2 182 -72 576 -113 092
Internationell verksamhet  -15 001 -1 091    -12 090 -28 182
Medlemsföreningsverksamhet  48 550  -128 530   -6 546 -137 742 -224 268
(inklusive ungdomsverksamhet)   
Övrig djurskyddsverksamhet  16 934  -22 502   -1 636 -26 679 -33 883

ordinarie verksam-   intäkter personal-   avskriv- övriga  resultat
hetssektor      omkostnader    ningar kostnader

EKONOMI

ALLMÄNT

Förbundets årliga intäkter täcker inte den ordina-
rie verksamhetens utgifter. Underskottet täcks 
med kapital från testamentdonationer samt vid 
behov även med kapital som inkommit under 
flera årtionden. Förutom det redovisade resulta-
tet från bokföringen följer ekonomiadministra-
tionen med hur länge verksamheten kan fortsätta
i dess nuvarande form, ifall att inga nya testament-
donationer inkommer. Samtidigt strävar man till
att med välplanerade investeringar garantera, att
förbundet har tillgång till de resurser och teknis-
ka hjälpmedel som behövs för en effektiv och tids-
enlig verksamhet. 

Under verksamhetsåret bereddes ekonomifrå-
gor av en ekonomiarbetsgrupp med Mika Leppi-
nen som ordförande och Tauno Kähkönen, Heidi 
Nieminen och Helena Ylisirniö som medlemmar.
Som sekreterare fungerade Erja Peltola. 

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015

ORDINARIE VERKSAMHET 

Budgeten för den ordinarie verksamheten år 2015
var -867 400, 00 € och resultatet uppgick till
-916 376,15 €. 

Lönekostnaderna under året var sammanlagt 
-373 711,31 € och de sociala utgifterna -89 435,99 
€. Personalomkostnaderna på -463 147,30 € har 
överförts till de olika huvudsektorerna i propor-
tion till den uppskattade arbetsinsatsen. I upp-
skattningen har följande procentandelar tilläm-
pats: samhällspäverkan13 %, rådgivarverksamhet 
23 %, kommunikation och marknadsföring 22 %, 
tidningen Djurens vän 8 %, internationell verk-
samhet 4 %, medlemsföreningsverksamhet 24 % 
och övrig djurskyddsverksamhet 6 %.  Samma för-
farande har tillämpats på de övriga gemensamma 
utgifterna (-224 738,57 €) och avskrivningarna 
(-27 274,05 €). Syftet med detta är att utreda hur 
mycket respektive huvudsektor i den ordinarie 
verksamheten i verkligheten kostar förbundet.
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ORDINARIE VERKSAMHET 2015
underskott – 916 376 €

Rådgivarverksamhet;
-190 065; 21%

Tidningen Djurens vän;
-133 092; 12%

Övrig djurskyddsverksamhet;
-33 883; 4%

Medlemsförenings-
verksamhet;
-224 269; 24%

Internationell verksamhet;
-28 182; 3%

Kommunikation och 
marknadsföring;
-230 255; 25%

Samhällspåverkan;
-96 631; 11%

Medelanskaffning;
-173 565; 19%

Testamentdonationer;
-311 955; 34%

Investerings- och finansie-
ringsverksamhet;
-308 602; 34%

Statsbidrag och andra
allmänna understöd;
-72 674; 8%

Beräknade bidrag från 
fonder med egen täckning;
-49 580; 5%

FINANSIERING AV DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2015
underskott – 916 376 €;

av finansierings- och investeringsverksamheten användes
cirka 308 000 € för att täcka kostnaderna

FINANSIERINGEN AV DEN ORDINARIE
VERKSAMHETEN

Underskottet av den ordinarie verksamheten 
täcktes genom medelanskaffning, investerings- och
finansieringsverksamhet, statsbidrag och andra
allmänna understöd samt testamentdonationer.

Resultatet för den ordinarie verksamheten för-
felade sig på de olika sektorerna enlight nedan-
stående diagram:

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015

Resultatet från medelanskaffningen år 2015 upp-
gick till 485 519,72 € av vilket testament-dona-
tionerna var 311 954,63 €. Intäkterna från med-
lemsavgifterna var 122 966 € och kostnaderna för 
medlemsavgifterna var -17 031,20 €. Donations-
intäkterna uppgick till 125 003,43  € och pennin-
ginsamlingskostnaderna till -34 045,19 € vari in-
går hälften av mediakampanjens kostnader under 
Djurens vecka samt kostnaden för deltagandet i 
VaLa rfs testamentkampanj. Förutom de allmänna 
medelanskaffningsintäkterna fick SEY donationer, 
vilka fördes direkt på det mål de donerats till.

Placeringen av förbundets kapital ändrades under
verksamhetsåret så, att kapitalet är placerat i olika
placeringsfonder samt bostads- och börsaktier. 
Skogen i Pyhäjoki såldes. Kontorslokalen är på
hyrai Sörnäs i Helsingfors. Finlands Djurskydds-
fond stödde SEYs verksamhet med 64 000 euro, 
av vilket 29 000 € användes till projektet Produk-

tionsdjurens välmåendemärkning under tiden 
1.1.2015–31.8.2015, 30 000 € var allmänt under-
stöd och 5 000 € stöd till ungdomsverksamheten
(inklusive medlemsförenings-verksamheten). 

Undervisnings- och kulturministeriet understöd-
de SEYs ungdomsverksamhet med 40 000 € (inklu-
sive medlemsföreningsverksamheten).  Jord- och
skogsbruksministeriet understödde SEY med 42 
674 euro. Förbundet beviljade 30 129,14 € som 
verksamhetsbidrag till medlemsföreningarna samt
öronmärkta bidrag 19 968,58 €.

Räkenskapsperiodens resultat var 820 791,35 € 
och balansräkningens slutsumma 5 175 028,74 €.
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fonder med egen täckning  avkastning kostnader resultat   slutsumma i balansräkningen
Marschans fond     14 123,10 -14 123,10 0    299 839,00

övriga bundna fonder  tillägg  avdrag  kapital  31.12.
Ruth Stenbäcks fond   53,94  -15,26 31  781,26
Aune ja Eino Pursiainens fond 251,08   -21 000,00 147 945,94
Helenius fond    1 948,96 0  1 148 393,76
Tavita av Tyris     28,75  0  16 937,70
Övriga övriga bundna fonder  652,06  -31 500,00 384 215,04
sammanlagt    2 934,79 -52 515,26 1 729 273,70

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015

BUNDNA FONDER

Fonden Marschans fond som är en fond med egen 
täckning vars kapitalavkastning kan användas till 
förbundets verksamhet. Under år 2014 avskrevs 
förbundets skulder till fonden genom att överfö-
ra börsaktier till motsvarande värde till fonden.

Förbundets medel från övriga bundna fonder ingår i
förbundets tillgångar. Ränteinkomsterna läggs varje år
till kapitalet. Ur fondernas tillgångar dras årligen av
de medel som använts i enlighet med fondernas syfte. 

REVISORER

Under verksamhetsåret fungerade CGR Marja-
Leena Turunen och CGR Katja Hanski som förbun-
dets revisorer. Vicerevisorer var CGR Yrjö Hau-
katsalo och GRM Susanna Ahola. 

FÖRBUNDETS LEDANDE IDÉER
(Godkända år 2013)

SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf har
arbetat med djurskydd sedan år 1901 och är den
största djurskyddsorganisationen och djurskydds-
experten i Finland. Till SEYs verksamhetsområde
hör alla djurarter och förbundet verkar i hela landet.
SEY förverkligar djurskyddsarbete via drygt 40 lo-
kalföreningar och cirka 70 frivilliga djurskyddsråd-
givare.

MISSION
SEY agerar och påverkar för att öka alla djurs
välmående och respekten för alla djur.

VÄRDEN
• Respekt för djur
• Sakkunnighet
• Samarbetsförmåga

VISION
Målsättningen för det enhetliga, starka och 
välkända SEYs arbete är att djuren ska må väl i 
vårt samhälle. Människorna bär ansvaret för de 
djur de sköter. Genom följande djurs rättighe-
ter kan man betrakta hur djurens välmående 
förverkligas:

• Rättigheten till god behandling och till positiva 
förnimmelser och erfarenheter.
• Rättigheten till arttypiskt beteende och en 
miljö som möjliggör det.
• Rättigheten till välmående, hälsa och funk-
tionsförmåga.

Med dessa rättigheter hänvisas till de definitioner
som delegationen för sällskaps- och hobbydjur
har framställt om djurs välmående (bilaga). Vad det
gäller vilda djur skall människan förhålla sig respekt-
fullt till dem och vid behov hjälpa djur som behöver
hjälp oavsett djurets art.
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Foto:  Seppo Parkkinen

PRAXIS SOM RESURS:

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015

”Inget liv är för litet”
Kärnan i SEYs verksamhet är förverkligande av 
djurskyddsarbete i praktiken samt främjandet av 
djurs välmående, goda behandling och respekt.  
Vår utgångspunkt är att varje djurindivid har ett 
värde.  Varje djur har, oberoende av dess nytta för 
människan, ett egenvärde. Vi driver tillsammans al-
la djurs sak och för deras talan. Därtill gör vi in-
ternationellt samarbete för djurens välfärd.

”Konkret arbete på gräsrotsnivå”
SEY är en finländsk, opartisk organisation som
fungerar på frivillig bas. Vårt arbete täcker hela Fin-
land. Vi arbetar lokalt, vilket betyder att lokala pro-
blem och förhållanden kan tas i beaktande.  Vi är med
på gräsrotsnivå i människornas och djurens vardag,
där de konkreta resultaten av arbetet är synliga.

”Förändringar i samhällets praxis”
SEY påverkar den allmänna opinionen och poli-
tiskt beslutsfattande för att främja djurens välmå-
ende och respekten för djuren. Vi påverkar i alla
forum lagstiftningen som ansluter sig till djur och
sporrar medborgarna till djuretisk konsumtion och
verksamhet. Vi strävar till att det i all beslutsfattning
gällande djur hörs en röst som främjar djurens sak.

”Tillsammans är vi flera”
 Vår verksamhet är ett lagspel med gemensamma 
spelregler och en god sammanhållning. Vi jobbar 

ihop; varje medlem behövs. Vi har mycket exper-
tis och erfarenhet.  Vi värdesätter varandra, vi är 
stolta över vårt eget och andras kunnande och
det arbete som utförts. Då vi lyckas blir vi alla gla-
da, och särskilt djuren drar nytta av det. Inom
vår verksamhet är vi alla jämlika. Verksamheten är
öppen och transparent. Vår målsättning är att
göra SEY till en dynamisk gemenskap med fing-
ret på tidens puls – för alla medlemmar och int-
ressegrupper.

”Samarbete är styrka”
SEY är en trovärdig och pålitlig djurskyddsexpert. 
Vi nätverkar med olika sektorer. Vi strävar till att
nå alla åldersgrupper, från de äldsta till de allra
yngsta. Respekten för allt levande börjar redan i
barndomen.

”Djurvänners stöd är en förutsättning för 
vårt arbete”
För att finansiera vår verksamhet är stödet från 
bidragsgivare, djurskyddsfaddrar och medlemmar
samt testamenten av högsta betydelse.  I vår nätbu-
tikfinner du gåvor som lämpar sig för djurvänner. 
SEY verkar nästan enbart med hjälp av donationer.
Det finns många sätt att understöda oss – var och
en hittar sitt eget sätt att agera för djur
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SAMMANDRAG       2015 2014 2013 2012 2011
  
A. Antal djurhållningsplatser där rådgivningsbesök gjorts      
Djurhållningsplatser för produktionsdjur   1 13 11 88 103  
Djurhållningsplatser för sällskaps- och hobbydjur 493 703 692 1540 1 525  
Djurhållningsplatser för övriga djur   10 15 11 19 3
Vilda djur        563 437 452    
Djurhållningsplatser totalt    1067 1168 1166 1647 1631
  
B. Antal djur på de besökta platserna       
Produktionsdjur (inte ren, pälsdjur, villebråd)  700 932 1816 3065 1754
Sällskaps- och hobbydjur     2792 3683 3020 4827 5738  
Övriga djur       45 5662 40    
Vilda djur       640 698 318    
Antal djur totalt      4177 10975 5194 7892 7492  
       
C. Antal djurskyddsrådgivningsbesök       
Till djurhållningsplatser för produktionsdjur  42 45 68 105 133  
Till djurhållningsplatser för sällskaps- och hobbydjur 699 936 1020 1825 1658  
Till övriga djurhållningsplatser    3 5 6 73 40  
Till platser där det finns vilda djur    609 495 513    
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   1353 1481 1607 2003 1831  
       
D. Andel besök (%) som gav upphov till åtgärder  29 31 39 45 46   
   

1.1 RÅDGIVNINGSBESÖK TILL PRODUKTIONS-
DJURHÅLLNINGSPLATSER 

Nötdjur       
Antal djurhållningsplatser     0 8 5 30 24  
i dessa djur sammanlagt     94 281 284 1998 817  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   6 13 13 31 33  

SEYS FRIVILLIGA DJURSKYDDSÖVERVAKARES
ÅRSSTATISTIK 2011–2015

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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Svin              
Antal djurhållningsplatser     0 2 0 3 6  
i dessa djur sammanlagt     0 120 451 176 12  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   0 1 2 3 7   
      
Fjäderfä       
i dessa djur sammanlagt     0 0 1 17 20  
i dessa djur sammanlagt     149 277 530 695 580  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   13 17 19 27 30   
      
Lamm och get      
Antal djurhållningsplatser     0 3 5 37 48  
i dessa djur sammanlagt     457 254 551 801 923  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   23 14 34 41 57  

Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser där produktionsdjur
hålls var antalet besök som ledde till anmärkningar
totalt        25 25 37 69 81
  

1.2 RÅDGIVNINGSBESÖL TILL DJURHÅLLNINGS-
PLATSER FÖR SÄLLSKAPS- OCH HOBBYDJUR  2015 2014 2013 2012 2011  

Hund       
Antal djurhållningsplatser     269 409 410 904 889  
i dessa djur sammanlagt     684 1174 1237 2094 2155  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   333 499 547 1090 955   
    
Katt       
Antal djurhållningsplatser     208 253 253 450 384  
i dessa djur sammanlagt     1756 1284 1081 1645 2 102  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   280 315 325 509 434   
      
Häst       
Antal djurhållningsplatser     3 15 20 96 101  
i dessa djur sammanlagt     165 226 266 547 454  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   35 45 71 108 120   
      
Övriga sällskapsdjur        
Antal djurhållningsplatser     31 62 55 76 137  
i dessa djur sammanlagt     202 1006 459 541 1027  
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   52 78 78 106 134   

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser
där sällskaps- och hobbydjur hålls var antalet besök
som ledde till anmärkningar totalt   313 404 513 818 738   
     

1.3 RÅDGIVNINGSBESÖK SOM ANKNYTER SIG TILL
DJURTRANSPORTER (SLAKTBOSKAP, TRANSPORT
AV HÄSTAR, ÖVRIGA DJURTRANSPORTER)  2015 2014 2013 2012 2011
       
Djurskyddsrådgivningsbesök som anknyter sig  

till djurtransporter totalt    3 1 1 1 1

        
Av ovannämnda besök som anknyter sig till djurtransporter var antalet besök
som ledde till anmärkningar totalt   1 1 1 1 1   
   

1.4 RÅDGIVNINGSBESÖK SOM ANKNYTER SIG TILL DJUR UPPFÖDDA
I INHÄGNADER (SÅDANA DJUR SOM INTE ÄR PRODUKTIONSDJUR OCH
INTE ÄR UPPFÖDDA I FÄHUS ELLER LÖSDRIFTSLADUGÅRDAR)  

Köttboskap och vilt i inhägnader       
Antal djurhållningsplatser     0 2 0 1 1 
i dessa djur sammanlagt     30 5655 17 90 38
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   2 2 4 1 2 

Pälsfarmer       
Antal djurhållningsplatser     0 0 0 0 4 
i dessa djur sammanlagt     0 0 0 0 1740
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   0 0 1 0 4   
     
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser med
djur i inhägnader var antalet besök
som ledde till anmärkningar totalt   2 2 4 1 1  
 

1.5 RÅDGIVNINGSBESÖK TILL DJURAFFÄRER       
Antal djuraffärer totalt     1 7 3 14 14
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   1 5 5 12 15
Antalet besök som ledde till anmärkningar totalt 1 0 2 2 4  
 

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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1.6.RÅDGIVNINGSBESÖK TILL DJURUTSTÄLLNINGAR    
OCH CIRKUSAR      2015 2014 2013 2012 2011  

Antal djurutställningar och cirkusar totalt  5 2 6 18 2
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   5 2 7 13 5  
Antalet besök  som ledde till anmärkningar totalt 2 1 5 4 2   
      

1.7. RÅDGIVNINGSBESÖK TILL DJURTÄVLINGAR
       
Travtävlingar (även inspektion av sulkyer på depåområdet)      
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt   0 0 0 0 0   
      
Ridtävlingar,
djurskyddsrådgivningsbesök totalt   0 0 0 3 4  
Övriga tävlingar, 
djurskyddsrådgivningsbesök totalt   1 1 1 6 1

Antalet rådgivningsbesök till djurtävlingar
som ledde till anmärkningar totalt    1 1 0  0
        

1.8. JAKT OCH FISKE
       
Jakt, djurskyddsrådgivningsbesök totalt    6 2 4 11 7  
Fiske, djurskyddsrådgivningsbesök totalt   2 4 0 19 8 

Olovliga fångstredskap       
Antal råd eller anmärkningar om användning av
luftgevär etc. totalt     5 4 3 20 10   
     

1.9 VILDA DJUR
       
Omhändertagna djur, eller djur man försökt omhänderta, totalt 167 208 166 1137 1095
Djur man sänt vidare för omhändertagande, totalt  76 71 66 127 107
        

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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1.10 AVLIVNING AV DJUR     2015 2014 2013 2012 2011

Hund       
Antalet hundar man själv varit tvungen att avliva, totalt 0 0 0 5 3
Antalet hundar som förts till veterinär för avlivning, totalt 2 7 19 13 6  

Katt       
Infångade katter, totalt     401 257 203 844 1428
Antalet katter man själv varit tvungen att avliva, totalt 49 34 49 403 485
Antalet katter som förts till veterinär för avlivning, totalt 332 169 151 307 544 
        
Övriga djur       
Antalet övriga djur man själv varit tvungen att avliva, totalt 22 23 11 68 71
Antalet övriga djur som förts till veterinär för avlivning, totalt 37 36 28 137 31 
        

2. INFORMATIONSTILLFÄLLEN
  
Skolor, klubbar, daghem med mera        
Tillställningar totalt     20 31 16 92 107  
Mässor, utställningar och dylika evenemang       
Antal deltaganden totalt     41 123 37 114 80
        
Media       
Intervjuer till olika medier     53 54 83 213 242
Artiklar skrivet till olika tidningar totalt   10 81 23 73 116 
        

3. PERSONLIG RÅDGIVNING OCH HANDLEDNING
(Personligen, t.ex. per telefon eller per e-post,
inte i evenemang för allmänheten.)        

Rådgivning per telefonsamtal och via e-post totalt 7020 8370 11267 14273 19364 
Anmälningar om missförhållanden där skötseln överlåtits 1147 745 748
till annan instans totalt 
Till myndigheter totalt     1218 994  
Till annan djurskyddsövervakare totalt   315 351  
Övriga åtgärder totalt     7795 2 362

SEY ÅRSBERÄTTELSE 2015
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SEY tuloslaskelma ja tase 2015

   
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.15 1.1.-31.12.14
   
VARSINAINEN TOIMINTA   
Tuotot *) 131 410,67 115 892,22
Kulut *) -1 047 786,82 -925 961,60
 -916 376,15 -810 069,38
VARAINHANKINTA   
Tuotot 566 855,92 213 282,66
Kulut -81 336,20 -76 535,26
 485 519,72 136 747,40
SIJOITUKSET   
Tuotot 1 150 961,83 754 961,25
Kulut -21 568,53 -74 619,47
 1 129 393,30 680 341,78
   
AVUSTUKSET   
Yleisavustukset 30 000,00 12 000,00
Valtionapu 42 674,00 55 765,00
Avustukset omakatteisista rahastoista _______0,00 _______0,00
 72 674,00 67 765,00
RAHASTOSIIRROT   
Sidotut rahastot
Omakatteisten rahastojen lis/väh 0,00 0,00
Muiden sidottujen rahastojen lis/väh 49 580,48 81 067,30
 49 580,48 81 067,30
   
TILIKAUDEN TULOS    € 820 791,35 155 852,10
*) 2015 erittely erillisessä taulukossa  

 

TASE 1.1.-31.12.15 1.1.-31.12.14  TASE 1.1.-31.12.15 1.1.-31.12.14

    

VASTAAVAA    VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT    OMA PÄÄOMA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    SIDOTUT RAHASTOT

Pitkävaikutteiset menot 53 103,94 66 601,66  Omakatteiset rahastot 299 839,00 299 839,00

    Muut sidotut rahastot 1 729 273,70 1 778 854,18

AINEELLISET HYÖDYKKEET    

Maa- ja vesialueet 1 884,75 36 884,75  TILIKAUSIEN YLI- / ALIJ.

Koneet ja kalusto ja muut ain. hyöd. 58 518,18 32 326,28  Edell. tilikausien yli- / alijäämä 2 145 935,48 1 990 083,38

    Tilikauden yli- / alijäämä 820 791,35 155 852,10

SIJOITUKSET    

Osakkeet ja osuudet 4 130 432,07 1 608 182,31  VIERAS PÄÄOMA

Muut saamiset 0,00 1 000  000,00  Pitkäaikainen

    Lainat rahastoilta 0,00 0,00

OMAKATTEISET RAHASTOT 299 839,00 299 839,00  Lyhytaikainen

    Saadut ennakot 1 800,00 1 800,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT    Ostovelat 11 291,85 12 560,53

Saamiset 275 271,02 206 915,34  Muut velat 13 709,26 18 223,89

Rahat ja pankkisaamiset 355 979,78 1 153 125,70  Siirtovelat 152 388,10 146 661,96

    

TASEEN LOPPUSUMMA € 5 175 028,74 4 403 875,04  TASEEN LOPPUSUMMA € 5 175 028,74 4 403 875,04
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SEY resultat- och balanskrökning 2015

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.15 1.1.-31.12.14
  

ORDINARIE VERKSAMHET   

Intäkter *) 131 410,67 115 892,22

Kostnader *) -925 961,60

-916 376,15 -810 069,38
TILLFÖRDA MEDEL   
Intäkter 566 855,92 213 282,66

Kostnader -81 336,20 -76 535,26

485 519,72 136 747,40
PLACERINGAR   
Intäkter 1 150 961,83 754 961,25

Kostnader -21 568,53    -74 619,47

680 341,78
  

UNDERSTÖD
Allmänna understöd 30 000,00 12 000,00

Statsunderstöd 42 674,00 55 765,00

Understöd från självtäckande fonder _______0,00 _______0,00

72 674,00 67 765,00
FONDÖVERFÖRINGAR

Bundna fonder 0,00 0,00

Självtäckande fonder ökning/minskning 49 580,48 81 067,30

Övriga bundna fonder ökning/minskning 49 580,48 81 067,30
  

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT € 820 791,35 155 852,10
*) uppdelning av 2015 i separat tabell

 

   

BALANSRÄKNING 1.1.-31.12.15 1.1.-31.12.14  BALANSRÄKNING 1.1.-31.12.15 1.1.-31.12.14
   

AKTIVA    PASSIVA
PERMANENTA AKTIVA    EGET KAPITAL
INMATERIELLA TILLGÅNGAR    BUNDNA FONDER
Utgifter med lång verkningstid 53 103,94 66 601,66  Självtäckande fonder 299 839,00 299 839,00

   Övriga bundna fonder 1 729 273,70 1 778 854,18

MATERIELLA TILLGÅNGAR    

Byggnader och konstruktioner 1 884,75 36 884,75  
RÄKENSKAPSPERIODERNAS ÖVER- / 
UNDERSKOTT

Maskiner och inventarier 58 518,18 32 326,28  
Över-/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder 2 145 935,48 1 990 083,38

   Räkenskapsperiodens resultat 820 791,35 155 852,10

PLACERINGAR    

Aktier och andelar 4 130 432,07 1 608 182,31  FRÄMMANDE KAPITAL
Andra fordringar 0,00 1 000  000,00  Långfristigt

   Lån ur fonder 0,00 0,00

SJÄLVTÄCKANDE FONDER 299 839,00 299 839,00  Kortfristigt

   Erhållna förskott 1 800,00 1 800,00

RÖRLIGA AKTIVA    Köpskulder 11 291,85 12 560,53

Fordringar 275 271,02 206 915,34  Övriga skulder 13 709,26 18 223,89

Likvida medel och bankfordringar 355 979,78 1 153 125,70  Resultatregleringar 152 388,10 146 661,96

   

BALANSOMSLUTNING     € 5 175 028,74 4 403 875,04  BALANSOMSLUTNING     € 5 175 028,74 4 403 875,04



MITÄ TAPAHTUI
VUONNA 2015?

• SEYllä on 41 jäsenyhdistystä ja jäseniä yhteensä 9335.
• SEYn kouluvierailijat kertoivat eläinsuojelusta

1 300 oppilaalle ympäri maan.
• SEYn eläinsuojeluneuvojat tekivät 1 353 neuvontakäyntiä.

• SEY sijoitti 16 entistä koebeaglea uusiin koteihin.
• SEY kampanjoi maailman parhaan

eläinsuojelulain puolesta.
• 160 000 lasta ja nuorta sai Eläinten viikon

maksuttoman koulumateriaalin.

SEY Suomen Eläin-
suojeluyhdistysten
liitto ry

Lintulahdenkatu 10,
00500 Helsinki

puh. 0207 528 420
sey@sey.fi
www.sey.fi
Facebook.com/elainsuojelu
Twitter: @SEY_ry
Instagram: @sey_suomen_elainsuojelu
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