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SEYn VUOSI 2010
Vuoden 2010 eläinsuojeluteemaksi valikoitui sikojen hyvin-
vointi, koska SEY kantaa huolta sianlihan tuotantoketjun ra-
kennemuutoksista. Kustannusten karsimiseksi kasvatusyksi-
köiden kokoa suurennetaan ja raskas hoitotyö keskitetään 
koneille. Ihmissilmät näkevät yhtä saparohäntää entistä vä-
hemmän. Kaupan ja teollisuuden katteet paranevat, mutta 
tehostuneen tuotannon hinnan maksavat siat selkänahas-
taan. Sikahyvä elämä? -nimellä toteutunut Eläinten viikko 
tarttui tosiasioihin sian näkökulmasta. Eri-ikäisille koululai-
sille jaettiin yhteensä 70 000 sika-aiheista tietopakettia. Kiin-
nostuksen määrä osoittaa, että tasapuolinen ja kiihkoton 
eläintieto tavoittaa lukijat. SEY – eläinten puolestapuhuja 
– toimii luotettavan tiedon lähteenä.

Kampanjoiden lisäksi seyläiset tekevät käytännön eläin-
suojelutyötä. Vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat ovat 
tarkastaneet eläinten oloja jo runsaat sata vuotta, kolme 
vuosikymmentä ennen ensimmäisiä virkamiehiä. Eläinten 
hyvinvoinnin yhteiskunnallinen painoarvo on viime vuosi-
na kasvanut. Viranomaisia on tullut lisää, mutta siitä huoli-
matta SEYn vapaaehtoisilla riittää tehtävää. Olosuhteiden 
muuttuessa valvojat sopeutuvat uuteen toimintaympäris-
töön. Kansalaispalaute on selkeää: vapaaehtoista valvojaa 
on helppo lähestyä. 

SEY on alueellisesti toimivien eläinsuojeluyhdistysten muo-
dostama valtakunnallinen liitto. Jäsenyhdistysten aktiivit 
vastaavat liiton ruohonjuuritason toiminnasta, joka vaih-
telee paikallisten tarpeiden ja tekijöiden mielenkiinnon 
mukaan. Uusimpiin valtakunnallisiin ohjelmiin kuuluu me-
nestyksekäs ELLU-eläintaitokoulutus. Lapsille ja nuorille 
suunnatun toimintakokonaisuuden aikana kurssilaiset op-
pivat perusasioita koirista ja muista tutuista nelijalkaisista. 
Valveutuneesta nuorisosta kasvaa eläimiä kunnioittavia 
aikuisia. Heidän vastuullaan on rakentaa tulevaisuuden yh-
teiskunta, jossa sekä eläimet että ihmiset voivat hyvin.

Professori Outi Vainio
Liittohallituksen puheenjohtaja

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Kuva: Terhi Paavola

Kansikuva: Johanna Vuorilehto
3

SEY • VUOSIKERTOMUS 2010

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

1. YLEISTÄ
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (SEY tai liitto) on vahva 
kansalaisjärjestö ja Suomen suurin, valtakunnallisesti toimiva 
eläinsuojelujärjestö. SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta tähtää siihen, 
että viisi vapautta toteutuu kaikkien eläinten kohdalla:

1. vapaus nälästä, janosta ja väärästä ravitsemuksesta
2. vapaus epämukavuuden tunteesta
3. vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
4. vapaus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti
5. vapaus pelosta ja kärsimyksestä

Eläinsuojelulainsäädännön uudistamisprosessi
SEYn edustaja oli mukana oikeusministeriön työryhmässä, jossa eläin-
suojelu- ja rikoslakien uudistamista suunniteltiin. 

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Eläinsuojelujärjestöt saivat hyvän edustuksen maa- ja metsätalousminis-
teriön asettamaan tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaan. 

Eläinkoelautakunta
Liitolla on hyvä edustus eläinkoelautakunnassa, jonka tehtävänä on käsi-
tellä eläinkokeita koskevat lupahakemukset ja antaa luvat eläinkokeiden 
suorittamiseen. 

Valiokuntakuulemiset
SEY kävi kuultavana lakivaliokunnassa eläinsuojelulain ja rikoslain muut-
tamisesta. 

Lausunnot
Kertomusvuoden aikana SEY antoi lausuntoja eläinsuojelulainsäädän-
nön muutosehdotuksista maa- ja metsätalousministeriölle mm. eh-
dotuksista seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan 
toiminnan tavoitteiksi, hallituksen esityksestä rikoslain muuttamiseksi ja 
eläintenpitokieltorekisteristä sekä säädösmuutosehdotuksesta sähkö-
pannan säätämiseksi kielletyksi välineeksi.

Eurogroup for Animals
SEY on jäsenenä Euroopan unionin suurimpien eläinsuojelujärjestöjen 
kattojärjestössä, Eurogroup for Animalsissa. Eurogroup pyrkii vaikutta-
maan EU:n eläinsuojelulainsäädäntöön sekä Brysselissä että jäsenjärjes-
töjensä avulla EU:n jäsenvaltioissa. Toimintavuonna SEY osallistui useisiin 
Eurogroupin Euroopan laajuisiin yhteisprojekteihin: eläinten hyvinvoin-
nin edistämiseen ruokaketjussa ja kauppojen yhteiskuntavastuustrate-

gioissa, koe-eläindirektiivin uudistamiseen, EU:n eläinkuljetussäädösten 
monitorointiin ja uudistamiseen, eläinten hyvinvointitavoitteiden esille 
tuomiseen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelussa, eläinten 
kloonauskieltokampanjaan lihantuotannossa, häkkikanalakiellon var-
mistamiseen, seura- ja harraste-eläinasioiden sisällyttämiseen EU-toimi-
valtaan sekä Katalonian härkätaistelukieltokampanjaan.

Muut yhteiskunnalliset teemat
Yhteistyössä Animalian kanssa SEY on perustanut eläinsuojeluun ja po-
liittisiin päätöksentekoprosesseihin liittyvät verkkosivut, elainpolitiikka.fi. 

Tutkintapyynnöt poliisille
SEY teki toimintavuoden aikana kolme tutkintapyyntöä poliisille: Kai-
nuussa sijaitsevasta Otamäen koiratarhasta, epäeettisiä koulutusme-
todeja käyttävästä koirakouluttajasta sekä suden ajattamisesta auton 
edessä. 
 
Muut esille nostetut eläinsuojeluaiheet
SEY nosti julkiseen keskusteluun useita ajankohtaisia eläinten hyvin-
vointiin liittyviä aiheita. Näitä olivat mm. ongelmat lintujen talviruokin-
nassa joillakin paikkakunnilla, sikojen kivulias kastraatio, porotalouden 
epäkohdat, EU:n edistysaskel lemmikkieläinten suojelussa, EU:n maata-
lousuudistuksen unohtama eläinten hyvinvointi, eläinsuojelurikosten 
ja rangaistusten aiheuttamat reaktiot, koe-eläin- ja broileridirektiivi, 
koirien käyttäminen apuna metsästyksessä, koirien hyvinvoinnin huo-
mioonottaminen lomalla, pentutehtailu, ehdotus maa- ja metsätalous-
ministeriön lakkauttamiseksi, lemmikkien karkaaminen kesäisin, liiton 
kannanotto Koirakuiskaaja-ohjelmaan, tuotantoeläinten kärsimyksiin 
puuttuminen sekä hevosten laiminlyöntitapauksen esiin nostamat 
eläinsuojelulliset epäkohdat. 

2. YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

Otteita 
SEYn 

toiminnasta
vuonna
2010 

Kuva: Pekka Hänninen
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3. ELÄINSUOJELUVALVOJA- JA NEUVOJATOIMINTA
SEYn eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat ovat yhteistyössä viranomaisten kanssa pitäneet silmällä eläinten kohtelua, anta-
neet tarpeen vaatiessa ohjeita ja neuvoja eläinten hoidossa ja harjoittaneet eläinsuojelua koskevaa tiedotustoimintaa.

Usein kansalaisten kynnys ottaa yhteyttä vapaaehtoiseen valvojaan on matalampi kuin viranomaiseen. SEYn eläinsuojelu-
valvojat pyrkivät siirtämään mahdollisimman paljon eläinsuojeluilmoituksia eläinsuojeluviranomaisille. Toimintavuonna 
yhä useampi ilmoitus siirrettiin viranomaisille hoidettavaksi. 

Vuoden 2010 lopussa yhdistyksellä oli 77 eläinsuojeluvalvojaa ja 31 eläinsuojeluneuvojaa. Valvojia oli kaikissa Suomen 
lääneissä ja maakunnissa lukuun ottamatta Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntia. 

Toiminnastaan antoi raportin 94 liiton valvojaa ja neuvojaa eli 87 % kaikista kertomusvuoden aikana toimineista valvojista 
ja neuvojista. Tämän kertomuksen liitteenä on tilasto valvojien ja neuvojien vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2010 vuositilaston mukaan eläinsuojeluvalvojat tekivät 1 652 eläinsuojeluneuvontakäyntiä, joissa he tarkastivat 
1 611 eläinten pitopaikkaa. Eläinsuojeluvalvojatoiminnan tilastointia kehitetään jatkuvasti yhä tarkoituksenmukaisem-
maksi, joten neuvontakäyntien vertailu aiempien vuosien tilastoihin ei ole mahdollista.

Siipikarjaa, turkiseläimiä ja eläinkauppojen eläimiä lukuun ottamatta tarkastettiin 8 220 eläinyksilöä (vuonna 2009, 6 528). 

Keskeisiä valvontakohteita olivat aikaisempien vuosien tapaan asutuskeskuksissa koirien ja kissojen hoito-olosuhteet sekä 
pitopaikat. Maaseudulla keskeiset valvontakohteet olivat aikaisempien vuosien tapaan hevosten ja nautojen 
pitopaikat ja hoito.

Valvojat antoivat vuonna 2010 puhelimitse ja sähköpostitse neuvoja ja ohjeita 16 631 kertaa. Edellisenä vuonna puheli-
mitse ja sähköpostitse neuvoja annettiin 13 013 kertaa. 

4. VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI
SEY jatkoi toimintavuonna projektia, jonka tavoitteena on tii-
vistää liiton yhteistyötä ja lisätä suuren yleisön tietoisuutta lii-
ton toiminnasta. Tehtävään määrätty toimintaryhmä määritteli 
yhteistyössä jäsenyhdistysten ja eläinsuojeluvalvojien kanssa 
SEYlle identiteetin rakennusaineita: mission, vision, liiton arvot 
sekä johtavat ajatukset. Projektin tuloksia esiteltiin lokakuisen 
Superviikonlopun aikana. 

Liiton verkkosivujen ulkonäköä raikastettiin vastaamaan uudis-
tettua liittoidentiteettiä. 

Superviikonloppu 
Lokakuun lopussa järjestettiin kaikille liiton toimijoille Super-
viikonloppu-tilaisuus. Tilaisuuteen osallistui sekä paikallisyhdis-
tystoimijoita että eläinsuojeluneuvojia ja -valvojia. Viikonlopun 
aikana pohdittiin SEY-identiteettiä ja kuultiin luentoja mm. 
eläinten hyvinvoinnista, viestinnästä ja asiakkaiden kanssa toi-
mimisesta.

Superviikonlopussa jaettiin myös kautta aikojen ensimmäinen 
Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto.  Se annettiin Iitissä pitkään 
jatkuneen hevosten laiminlyöntitapauksen paljastaneille Suvi 
Ojanperälle ja Mikael Lindgrenille. Palkittujen rohkea ja sitkeä 
toiminta pelasti useita hevosia pitkälliseltä kärsimykseltä. Lisäksi 
haluttiin muistaa liiton omia toimijoita. Eläinsuojelukonkari-pal-
kinto myönnettiin Savonlinnan ikiaktiiville Marja-Liisa Kotrolle 
lähes 40 vuotta kestäneestä työstä eläinten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. Risto Rydmania puolestaan haluttiin kiittää Kunnia-
eläinsuojelija-tittelillä.
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Eläinten viikko
Valtakunnallista Eläinten viikkoa vietettiin 4. −10.10. jo 52. kerran. Eläin-
ten viikon teemana oli sikojen hyvinvointi iskulauseella ”Sikahyvä elä-
mä?”. 

Koululaisille ja opiskelijoille valmistettiin osittain opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön taloudellisella tuella kaksi erilaista julkaisua. Toinen julkaisuista 
suunnattiin alakouluikäisille ja toinen yläkoulu- ja lukioikäisille. Julkai-
sujen tavoitteena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä sioista ja niiden hyvin-
voinnista sekä suurimmista hyvinvointihaasteista Suomessa. Julkaisu oli 
ilmainen ja sitä tilattiin noin 70 000 kpl. 

Eläinten viikon kampanjamateriaaliin kuului myös ilmainen juliste. Lisäk-
si tuottajille, viranomaisille ja sikojen hyvinvointiasioista kiinnostuneille 
kansalaisille tuotettiin www.sikatieto.fi -sivusto, jonka tavoitteena on tar-
jota asiantuntevaa ja tieteellisesti kestävää tietoa sikojen hyvinvoinnin 
parantamismahdollisuuksista.

SEY mediassa
SEY lähetti toimintavuoden aikana 37 lehdistötiedotetta. Liiton toiminta 
on toimintavuonna ollut eri medioissa paljon esillä. 

Eläinsuojeluneuvonta
Liiton toimistosta neuvottiin asiakkaita eläinsuojeluasioissa päivittäin 
puhelimitse ja sähköpostitse, vastattiin yleisön kysymyksiin sekä lähetet-
tiin tietoa haluaville tuhansittain eriaiheisia tietolehtisiä, esitteitä, julistei-
ta ja Eläinten ystävä -lehtiä.

5. JULKAISUTOIMINTA
Eläinten ystävä -lehden 105. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. Leh-
den päätoimittajana jatkoi Maria Blomster ja toimitussihteerinä Pekka 
Hänninen. 

Eläinten ystävä -lehden ulkoasun uudistus toteutettiin numerosta 3/10 
lähtien. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Purple Workshop Oy.

Toimintavuoden aikana julkaistiin yhteistyössä Eläinsuojeluliitto Ani-
malian kanssa sikojen hyvinvointiongelmista kertova Sikahyvä elämä? 
-esite. Etsijäkoiraliiton ja YES Ystävät ry:n kanssa yhteistyössä julkaistiin 
Lemmikin turvaopas.  Eläinten viikon kampanjaa varten otettiin 70 000 
kpl:n painos sikaesitteistä. Alakoululaisille suunnatun oppaan nimi oli 
Kurkistus possujen elämään ja yläkoulu- ja lukioikäisten nimi Sikaloita 
tonkimassa. Eläinten viikon kampanjaa varten painatettiin myös Sikahy-
vä elämä? -juliste jaettavaksi.

6. KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA
Toimintavuoden  tammikuussa  liitto  lahjoitti  katastrofirahastostaan 
3 000 euroa käytettäväksi Haitin maanjäristysalueen eläinten auttami-
seen. SEY liittyi samalla Maailman eläinsuojeluliitto WSPA:n ja Kansain-
välisen eläinsuojelurahasto IFAW:n perustamaan Haitin eläinten aut-
tamiseksi tarkoitettuun kansainväliseen koalitioon. Toimintavuonna 
koalition apu tavoitti noin 50 000 eläintä. 

7. LIITON JÄSENISTÖ
Kertomusvuoden lopussa liittoon kuului 39 jäsenyhdistystä. Liiton koko 
henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 10 199 (10 055 vuonna 2009).

8. NUORISOTOIMINTA
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen tuella SEYssä on 
toteutettu nuorisotoimintaa läpi toimintavuoden. Liiton nuorisotoimin-
nan tavoitteena on ollut lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvää tietoisuut-
ta nuorten parissa, saada nuoret tiedostamaan eläinsuojelutoimintaan 
ja ympäristönsuojeluun liittyviä asenteitaan sekä lisätä heidän toiminta-
mahdollisuuksiaan eläinten hyväksi.  Nuorisotoiminnan myötä tavoitet-
tiin vuoden 2010 aikana 5 000 lasta ja nuorta.

Vuonna 2010 nuorisotoimintaa toteuttivat 16 yhdistyksen vapaaehtoi-
set. Paikallistason nuorisotoiminnan muotoina olivat mm. Eläintaito-
koulutus ELLUn pitäminen, kerhot sekä kouluvierailut. Valtakunnallisia 
tuloksia puolestaan olivat mm. lapsille ja nuorille suunnatun Eläintaito-
koulutus ELLUn jatkokehittäminen ja uusien ELLU-ohjaajien kouluttami-
nen, kouluvierailumateriaalin levittäminen yhdistyksille ja siihen liittyvän 
koulutuksen järjestäminen vierailujen tekemisestä kiinnostuneille va-
paaehtoisille sekä nuorten eläinsuojeluteemaisen leirin toteuttaminen. 
Eläinten viikolla tuotettiin julkaisu lasten ja nuorten kanssa toimivien 
tahojen tarpeisiin.
 

9. MUUTA ELÄINSUOJELU-
TOIMINTAA
Kissakaveria Ei Jätetä! -kampanja
Kertomusvuonna Mars Finlandin Whiskas-kissanruokamerkki järjesti 
mobiili- ja internetkampanjan ”Kissakaveria Ei Jätetä!” liiton löytökissa-
toiminnan tukemiseksi. Kampanjan tuotto, 10 000 euroa, käytetään lii-
ton jäsenyhdistysten kautta kulkevien kissojen sterilointiin, kastrointiin, 
tunnistusmerkintään ja rokotuksiin. 

Eettisen eläinkaupan sertifikaattiprojekti
Kertomusvuoden aikana jatkoi toimintaansa työryhmä, jonka tavoittee-
na on eettisen eläinkaupan laatusertifikaattijärjestelmän luominen.

10. VARAINHANKINTA
Taksvärkkikeräys 
SEY järjesti toimintavuonna ensimmäisen kerran taksvärkkikeräyksen.
Taksvärkkipäivänä keräykseen osallistuvat koululaiset työskentelevät 
päivän ajan koulun ulkopuolella ja lahjoittavat sitten työnsä tuoton va-
litsemalleen keräyskohteelle.  

Myyntituotteet
Liitto ulkoisti toimintavuoden aikana tukituotteiden myynnin SERIPA 
Oy:lle. Verkkokaupan kautta voi tilata erilaisia eläinsuojeluaiheisia tuot-
teita. 

Muut varainhankintakampanjat
Liitto toteutti varainhankintakampanjoita verkossa useiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Kevään aikana toteutettiin Facebook-jäsen-
hankintakampanja yhteistyössä Relaxant Animalin kanssa. Joulun alla 
järjestettiin Facebook-jäsenhankintakampanja yhdessä Kulkukoira.com-
verkkokaupan kanssa. Molemmissa kampanjoissa SEY sai pienen sum-
man jokaisesta kampanjaan liittyneestä uudesta jäsenestä. 

Varainhankintayhteistyötä jatkettiin Sharewood.org-verkkoyhteisön 
kanssa. Uudeksi varainhankintayhteistyökumppaniksi saatiin musiikin 
verkkomarkkinatoimija Equal Dreams.
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Liittokokous ja -valtuusto
SEYn liittokokous järjestettiin 25.4. Helsingissä. Liittokokouksessa 
valittiin uusi liittovaltuusto kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Lisäksi 
kokouksessa käsiteltiin liiton strategiaa vuosille 2011–2013, vuosi-
en 2007–2009 toiminta ja talous sekä sääntömuutoksia. 

Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. 
Liittovaltuuston kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2009 toi-
mintakertomus, vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja myön-
nettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille. Liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liittovaltuusto valitsi yksi-
mielisesti liiton puheenjohtajaksi professori Outi Vainion vuosille 
2011–2012. 

Hallitus  
Kertomusvuonna hallitus kokoontui seitsemän kertaa. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut professori Outi Vainio 
(7/7) Turusta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana lakimies Heidi 
Nieminen (6/7) Korpilahdelta ja toisena varapuheenjohtajana I-
kokki Markku Alanko Valkeakoskelta (5/7).

Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat liikennemyymäläpäällikkö Tii-
na Ahokas (3/7) Oulusta, terveystarkastaja Tauno Kähkönen (7/7) 
Lapinlahdelta, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist (0/7) Inkoosta sekä 
filosofian maisteri Anna Pienimäki Ohkolasta (7/7).

Hallituksen varajäsenet olivat maatalousalan kouluttaja Sinikka 
Rauma (6/7) Ruukista, komisario Jyrki Haapala (3/7) Varkaudesta 
sekä filosofian maisteri Sonja Nurmi-Tuominen (3/7) Helsingistä.

Asiantuntijat 
Kertomusvuoden aikana SEY on saanut korvaamatonta apua lu-
kuisilta eri alojen asiantuntijoilta, mistä liitto haluaa tässä yhteydes-
sä kiittää heitä kaikkia sydämellisesti.

Toimihenkilöt
SEYn toiminnanjohtajana toimi Helinä Ylisirniö, viestintäpäällikkö-
nä Maria Blomster, talouspäällikkönä Erja Peltola, toimistosihtee-
rinä Anne Skogberg ja nuorisotoiminnan koordinaattorina Elina 
Sipilä. Tomi Hassinen toimi järjestösihteerinä toimintavuoden 
lokakuuhun asti. Liiton toimistolla tehtiin toimintavuoden aikana 
toimiston henkilökunnan voimin sisustusremontti, jossa mm. maa-
lattiin toimiston seinät. 

Edustukset
Suoma Viialan säätiössä liittoa edustivat Tauno Kähkönen ja Sinikka 
Rauma.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-alajaoston jäsenenä 
toimi Helinä Ylisirniö.  

Fincopa ry:n - Suomen kansallisen vaihtoehtomenetelmien yhteis-
työfoorumin hallituksen jäsenenä toimi Helinä Ylisirniö. 

Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnassa eläinsuojelujärjestöjä 
edusti puheenjohtaja Outi Vainio.

Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesän hallituksessa liiton edustajana 
oli talouspäällikkö Erja Peltola. 

Opetusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön asettamassa 
koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmässä (KYTÖ) varsinaisena jäse-
nenä oli Risto Rydman ja varajäsenenä Outi Vainio.

Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan asiantuntijajäsenenä oli 
Risto Rydman.

Suomen Hippoksen ravituomioistuimen varajäsenenä oli Risto 
Rydman.

Suomen eläinsuojelusäätiön hallituksessa liittoa edustivat Outi Vai-
nio säätiön puheenjohtajana, Heidi Nieminen varapuheenjohtaja-
na ja Anna Pienimäki hallituksen jäsenenä. Säätiön asiamiehenä 
toimii Anna-Liisa Karppinen. 

Toimitilat
Liiton toimisto on kertomusvuoden aikana sijainnut Helsingissä 
osoitteessa Kotkankatu 9.
Toimistosta on vuokrattu toimitilat Juliana von Wendtin Säätiölle ja 
Suomen Kissaliitto ry:lle. 

Jäsenyydet
Kertomusvuonna liitto oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:
Eläintautien torjuntayhdistys ETT 
Pohjoismaiden eläinsuojeluneuvosto
Maailman eläinsuojeluliitto WSPA
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming
Veronmaksajain Keskusliitto ry

11. LIITON HALLINTO
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12. TALOUS
Yleistä
Useimpina vuosina 2000-luvulla liiton toiminnan vuotuiset 
tuotot eivät ole kattaneet varsinaisen toiminnan vuotuisia 
menoja. Vaje on katettu vuosikymmenten aikana kertyneillä 
testamenttilahjoitusten pääomilla. Kirjanpidollisen tuloksen 
rinnalla taloushallinnossa seurataan, kuinka kauan toimintaa 
voidaan jatkaa nykyisellä laajuudella siinä tapauksessa, että 
uusia testamenttilahjoituksia ei enää saataisi. Samalla pyri-
tään suunnitelmallisilla investoinneilla varmistamaan, että 
liitolla on käytössään tehokkaan ja ajantasaisen toiminnan 
vaatimat voimavarat ja tekniset välineet.

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

Varsinainen toiminta
Vuoden 2010 varsinaisen toiminnan talousarvio oli 
-656 700,00 € ja tulos -619 388,24 €. 

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä - 247 710,07 € 
ja sosiaalikulut yhteensä -51 302,91 €. Henkilöstökulut 
-299 012,98 € on siirretty varsinaisen toiminnan eri pää-
luokkiin kuhunkin pääluokkaan arvioidun työpanoksen 
mukaisessa suhteessa. Arvioinnissa on käytetty seuraavia 
prosenttiosuuksia: yhteiskunnallinen toiminta 10 %, valvoja-
toiminta 33 %, tiedotustoiminta 20 %, julkaisutoiminta 10 %, 
kansainvälinen toiminta 3 %, jäsenyhdistystoiminta 20 % ja 
muu eläinsuojelutoiminta 4 %.  Samoin on menetelty myös 
muiden yhteisten kulujen (-139 465,99 €) ja poistojen 
(-31 137,32 €) osalta. Tällä on pyritty selvittämään, mitä 
varsinaisen toiminnan kukin pääluokka tulee liitolle todelli-
suudessa maksamaan.

Varsinaisen toiminnan osa-alue

Yhteiskunnallinen toiminta

Valvojatoiminta

Viestintä ja markkinointi

Julkaisutoiminta

Kansainvälinen toiminta

Jäsenyhdistystoiminta

(sis. nuorisotoiminnan)

Muu eläinsuojelutoiminta

Tuotto

23 702

4 591

56 015

15 000

Henkilöstökulut

-29 901

-99 820

-59 803

-29 901

-8 970

-59 803

-11 961

Poistot

-3 114

-10 275

-6 227

-3 114

-934

-6 227

-1 245

Muut kulut

-24 277

-102 451

-81 584

-65 119

-9 464

-98 786

-5 720

Tulos

-57 292

-188 844

-147 614

-93 543

-19 368

-108 801

-3 926

Ku
va

: S
uv

i E
lo



8

SEY • VUOSIKERTOMUS 2010

Varsinaisen toiminnan rahoitus
Varsinainen toiminnan alijäämä katettiin varainhankinnalla, sijoitus- 
ja rahoitustoiminnalla, valtionavulla, muilla yleisavustuksilla ja testa-
menttilahjoituksilla.

Vuoden 2010 varainhankinnan tulos (sisältää testamenttilahjoitukset) 
oli 365 096,13 €. Jäsenmaksutuottoja oli 105 501,00 € ja jäsenmaksuku-
luja -14 221,88 €. Lahjoitustuottoja oli 54 614,67 € ja lahjoituskuluja 
-8 085,64 €. 

Annettuina lahjoituksina kirjattiin yhdistyksille jaettu Whiskasin lahjoi-
tus 10 000,00 €. Muun varainhankinnan tulos oli 4 393,27 €. Testament-
tilahjoituksia saatiin 222 894,71 €. 

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin pörssiosakkeisiin, pää-
omaturvattuihin arvopaperisijoituksiin, asunto- ja toimitilaosakkeisiin, 
korkorahastoihin ja maa-alueisiin. 

Kertomusvuoden aikana liitto myi As Oy Kauppapuistikossa Vaasassa 
sijaitsevan asunnon osakkeet nrot 1823-1869.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 100 000 €:n yleis-
avustuksella, Eettisen eläinkaupan sertifikaatti -projektia 15 000 €:lla ja 
nuorisotoimintaa (sis. jäsenyhdistystoimintaan) 5 000 €:lla. Opetusmi-
nisteriö avusti SEYn nuorisotoimintaa (sis. jäsenyhdistystoimintaan) 
41 000 €:lla. Maa- ja metsätalousministeriö avusti SEYtä 59 500 €:n 
yleisavustuksella. Liitto myönsi jäsenyhdistyksille toiminta-avustusta 
15 998 €.

Tilikauden tulos oli 17 681,58 € ja taseen loppusumma 5 742 450,87 €.

Omakatteiset rahastot
Saatujen testamenttilahjoitusten määräysten mukaisesti liitolla on viisi 
omakatteista rahastoa. Niiden omaisuus on pääosin lainattu liitolle 
12 kk:n euriborin laskennallisella korolla. Rahastoilla ei ole aktiivista 
toimintaa.

Vuonna 2010 liitto vastaanotti testamentin, jonka määräysten 
mukaisesti perustettiin muiden sidottujen rahastojen ryhmään Ruth 
Stenbäckin rahasto. Rahaston arvo oli 31.12.2010  49 962 €.

Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina olivat kertomusvuonna KHT Rauno Saarimäki ja 
KHT Marja-Leena Turunen.

Varatilintarkastajina olivat KHT Yrjö Haukatsalo ja KHT Leena Rajala.

Rahasto

Heleniuksen rahasto

Marschanin rahasto

Laaksosen rahasto

Tavita av Tyriksen rahasto

Lindénin rahasto

Yhteensä

Tuotot

17 770

8 226

84

306

260

26 646

Kulut

-18

-18

Tulos

17 770

8 208

84

306

260

26 628

Taseen loppusumma

1 334 102

422 285

6 333

22 971

19 513

1 805 204

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

LIITON JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2010
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Eläinten Auttajat ry (Riihimäki)   (198)
Eläinten Hyväksi EHY ry (Eurajoki)   (1)
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistys   (27)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry   (103)
Hyvinkään Eläinsuojeluyhdistys ry   (261)
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry   (234)
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry   (149)
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry   (117)
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry   (553)
Kokkolanseudun Eläinsuojeluyhdistys 
- Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry  (190)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (334)
Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (150)
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (345)
Lieksan Eläintenystävät ry    (58)
Loimaan seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (86)
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry   (103)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry   (21)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (57)
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (454)
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (160)

Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2010

Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry   (101)
Pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry   (36)
Pietarsaaren seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (111)
Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry  (707)
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (1 415)
Raahenseudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (88)
Raumanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (180)
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (128)
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (282)
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry   (363)
Savon Eläinsuojelu ry    (297)
Savonlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (63)
Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (288)
Turun Eläinsuojeluyhdistys 
- Åbo Djurskyddsförening ry    (1 500)
Urjalan eläinsuojeluyhdistys ry   (52)
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (160)
Valkeakosken Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (129)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry  (110)
Ylivieskan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  (191)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien jäsenten määrä 31.12.2010 oli 397.
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SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto 
ry on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä teh-
nyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja 
eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan 
kuuluvat kaikki eläinlajit* ja liiton toiminta 
kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytän-
nön eläinsuojelutyötä lähes 40 paikallisyh-
distyksen ja noin 120 vapaaehtoisen eläin-
suojeluvalvojan ja -neuvojan voimin.

*tuotanto-, seura- ja harraste-eläimet, turkis- ja koe-eläimet 
  sekä luonnonvaraiset eläimet

Ku
va

: S
uv

i E
lo

LIITON JOHTAVAT AJATUKSET

Missio
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arvot arjessa
 • Eläinrakkaus
 • Asiantuntemus
 • Yhteistyökykyisyys

Visio suuntana
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta tähtää siihen, 
että viisi vapautta toteutuvat:

 1. vapaus nälästä, janosta ja väärästä ravitsemuksesta
 2. vapaus epämukavuuden tunteesta
 3. vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
 4. vapaus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti
 5. vapaus pelosta ja kärsimyksestä. 

Käytäntö voimavarana

”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteuttaminen käytännössä sekä 
eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistäminen. Lähtökohtanamme on 
jokaisen eläinyksilön arvostaminen. Olemme yhdessä kaikkien eläinten asialla 
ja puolestapuhujana. Lisäksi teemme kansainvälistä yhteistyötä eläinten hy-
vinvoinnin puolesta.

”Ruohonjuuritasolla konkreettista työtä”
SEY on suomalainen, sitoutumaton vapaaehtoispohjalta toimiva järjestö. Toi-
mintamme kattaa koko Suomen. Toimimme paikallisesti, jolloin eri alueiden 
ongelmat ja olosuhteet tulevat huomioitua. Olemme ruohonjuuritasolla mu-
kana ihmisten ja eläinten arjessa, jossa konkreettiset työn tulokset näkyvät.

”Yhdessä enemmän”
Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhteiset pelisäännöt ja hyvä yhteis-
henki. Puhallamme yhteiseen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. Meillä on vah-
vaa asiantuntemusta ja kokemusta.  Arvostamme toinen toisiamme, olemme 
ylpeitä omasta ja muiden osaamisesta ja tehdystä työstä. Onnistumiset luovat 
iloa kaikille, mistä erityisesti eläimet hyötyvät. 

Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia. Toiminta on avointa ja läpinäky-
vää. Päämäärämme on luoda SEYstä ajan hermolla toimiva dynaaminen yhtei-
sö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

”Yhteistyö on voimaa”
SEY on uskottava ja luotettava eläinsuojelun asiantuntija yhteistyökumppa-
neilleen. Verkostoidumme eri tahojen kanssa, joille eläimet ja eläinten hyvin-
vointi ovat sydämen asia. Pyrimme tavoittamaan kaikki ikäryhmät mummuis-
ta ja vaareista aina pieniin lapsiin. Kunnioitus kaikkea elollista kohtaan lähtee 
jo lapsuudesta.

Eläinten ystävän tuki auttaa
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuojelukummit ja jäsenet sekä 
testamentit ovat ensiarvoisen tärkeitä.  Verkkokaupastamme löydät eläinten 
ystäville sopivia lahjaideoita. SEY toimii lähes pelkästään lahjoitusvaroin. Tu-
kemismuotoja on monia - jokaiselle löytyy oma sopiva tapa toimia eläinten 
puolesta.
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10 YHTEENVETO       2010 2009 2008 2007 2006

     
A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja     
Tuotantoeläinten pitopaikkoja     111 100 126 128 168
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja    1 490 1 390 1 404 1 332 1 657
Muiden eläinten pitopaikkoja     10 4 17 112 56
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä   1 611 1 494 1 547 1 572 1 881
     
B. Eläinten määrä pitopaikoissa     
Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä turkiseläimiä)   2 417 2 025 3 742 7 208 2 811
Seura- ja harrastuseläimiä     5 803 4 503 4 543 4 731 6 139
Eläimiä yhteensä      8 220 6 528 8 285 11 939 8 950
     
C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä     
Tuotantoeläinten pitopaikoissa    115 83 191 158 169
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa    1 485 1 426 1 641 1 607 2 014
Muissa pitopaikoissa     52 49 98 143 187
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä   1 652 1 558 1 930 1 908 2 370
     
D. Niiden käyntien osuus (%)      
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin   54 53 59 53 84,9
     
1. NEUVONTAKÄYNNIT ELÄINTEN PITOPAIKOISSA        
         
1.1 Neuvontakäynnit tuotantoeläinten pitopaikoissa  2010 2009 2008 2007 2006

Nauta       
pitopaikkojen määrä     36 27 49 64 64
joissa eläimiä yhteensä     1 063 1 040 1 943 1 717 1 515
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    41 30 88 84 75
         
Sika        
pitopaikkojen määrä     10 3 6 6 5
joissa eläimiä yhteensä     918 500 315 3 117 111
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    11 3 7   5
         
Siipikarja        
pitopaikkojen määrä     16 13 17 13 12
joissa eläimiä yhteensä     326 208 2 314 9 274 218
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    16 15 20 14 14
         
Lammas ja vuohi        
pitopaikkojen määrä     48 57 51 41 72
joissa eläimiä yhteensä     436 485 1 484 1 153 479
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    46 35 71 49 59
         
Yllä mainituista tuotantoeläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä huomautettavaa oli yhteensä  60 48 120 79 125
         
1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa        

Koira       
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    795 757 716 713 867
joissa eläimiä yhteensä     2 229 1 822 1 519 1 645 1 945
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    839 776 804 863 997
         
Kissa        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    431 355 383 335 495
joissa eläimiä yhteensä     1 892 1 287 1 676 1 666 293
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    397 376 451 430 674
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1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa  

Hevonen        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    120 128 198 155 171
joissa eläimiä yhteensä     656 529 891 665 891
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    117 129 258 181 211
         
Muut lemmikkieläimet        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    120 125 83 93 93
joissa eläimiä yhteensä     1 026 865 457 755 1 010
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    121 120 128 109 99
         
Yllä mainituista seura- ja harrastuseläinten pitopaikoille         
tehdyistä käynneistä, huomautettavaa oli yhteensä  823 754 997 892 1 706
         
1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit 
(teuras-, hevos-, muut eläinkuljetukset)        
Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä  1 2 8 27 17
         
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä käynneissä       
huomautettavaa oli yhteensä     0 0 2    
         
1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit 
(muut kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot)        
Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat    0 0 0 4 13  
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    0 0 0 1 221 706
joissa eläimiä yhteensä     0 0 0 4 13

Turkistarhat        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    1 0 3 0 2
joissa eläimiä yhteensä     1 0 3 060 0 950
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    1 0 5 0 3
         
Yllä mainituista tarhattujen eläinten pitopaikoille tehdyistä        
käynneistä oli huomautettavaa yhteensä   1 0 4 4 14
         
1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit        
eri eläinkauppoja yhteensä     24 25 24 18 31
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    26 25 32 24 33
neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä   11 10 20 4 9
         
1.6. Eläinnäyttelyiden ja sirkusten neuvontakäynnit        
eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yhteensä    9 4 9 8 11
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    9 3 9 7 14
neuvontakäynnneistä huomautettavaa yhteensä   1 4 5 4 7
         
1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit        
Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)        
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    2 3 16 9 14
Ratsastuskilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  4 6 6 6 24
Muut kilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  9 6 2 2 9

Yllä mainituista eläinkilpailuista tehdyistä neuvonta-
käynneistä huomautettavaa oli yhteensä   2 2 2 1 24
         

Ku
va

: H
el

in
ä 

Yl
is

irn
iö

12 13

1.8. Metsästys ja kalastus        
Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  13 4 21 45 17
Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä   8 11 18 29 16
Luvattomat välineet        
Annettu neuvoja tai huomautettu ilmakiväärin tms. 
käytöstä, yhteensä      6  18 18 56
         
1.9 Luonnonvaraiset eläimet        
Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä   993 858 959 740 670
Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä   210 240 171 110 100

1.10 Eläinten lopettaminen        

Koira        
Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä   3 2 5 7 16
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä   16 47 20 25 16
     
Kissa        
pyydettyjen kissojen määrä yhteensä    1 007 435 709 1 126  
jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä   203 108 376 224 553
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä   375 196 115 477 210
         
Muut eläimet        
jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä   62 80 107 98 39
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä   26 35 27 37 7
         
2. Tiedotustilaisuudet        
         
Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.        
pidetty tilaisuuksia yhteensä     92 124 110 121 192
         
Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet        
oltu mukana yhteensä      60 64 41 125 79
         
Tiedotusvälineet        
Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille   226 178 201 99 205
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä    84 161 89 144 65
         
3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OPASTUS        
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa tai         
sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)        
         
Puhelimitse ja sähköpostitse annetut        
neuvot yhteensä      16 631 13 013 16 337 13 832 14 285
         
Epäkohtailmoituksen siirto muille        
         
Viranomaisille        
yhteensä       1 018 679 829 986 845
         
Toiselle eläinsuojeluvalvojalle        
yhteensä       437 450 458 518 585
         
Muut toimenpiteet        
yhteensä       324 1 863 1 251 1 709 2 238



President Mauno Koivisto har sedan år 1982 varit beskyddare för Finlands 
Djurskyddsföreningars förbund. Förbundet tacka president Koivisto 
för det värdefulla stödet. 

1. ALLMÄNT
SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbund (SEY eller förbundet) är en 
stark medborgarorganisation och Finlands största djurskyddsorganisation 
med riksomfattande verksamhet. SEY påverkar och arbetar för att 
förbättra alla djurs välbefinnande.  
 
SEY, som är ett enhetligt, livskraftigt och välkänt förbund, har en verk-
samhet som strävar till att alla fem friheter förverkligas för alla djur: 

1. frihet från hunger, törst och felaktig näring 
2. frihet från obehaglig känsla 
3. frihet från smärta, skador och sjukdomar 
4. frihet att bete sig art-typiskt 
5. frihet från rädsla och lidande.

SEY • ÅRSBERÄTTELSE 2010

Djurskyddslagstiftningens reformprocess 
SEYs representant deltog i Justitieministeriets arbetsgrupp, som plane-
rade förnyandet av djurskydds- och kriminallagstiftningen. 

Utskottshöranden
SEY hördes i lagutskottet om ändringen av djurskyddslagen och krimi-
nallagen. 

Utlåtanden
Under verksamhetsåret gav SEY flera utlåtanden till jord- och skogs-
bruksministeriet om förslag till ändringar till djurskyddslagstiftningen. 
Förbundet gav utlåtanden om bl.a.  mål för verksamheten för nämnden 
för sällskaps- och hobbydjurs välbefinnande, regeringens proposition 
för ändring av kriminallagen och djurhållningsförbudsregistret samt för-
slag till ändring av förordningen att förbjuda användning av elhalsband.

Eurogroup for Animals
SEY är medlem i Eurogroup for Animals, paraplyorganisationen för de 
största djurskyddsorganisationerna inom Europeiska unionen. Euro-
group strävar till att påverka djurskyddslagstiftningen inom EU såväl i 
Bryssel som genom sina medlemsorganisationer i EU:s medlemsstater.   
Under verksamhetsåret deltog SEY i flera av Eurogroups europeiska sam-
projekt: främjandet av djurens välbefinnande i matkedjan och affärernas 
samhälleliga ansvarsstrategier, reformen av försöksdjursdirektivet, över-
vakningen och reformen av EU:s djurtransportdirektiv, introduktionen 
av målen för djurens välbefinnande i planeringen av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik, kampanjen för att förbjuda kloning av djur inom kött-
produktionen, försäkrandet av förbudet mot burhöns, inkluderandet av 
sällskaps- och hobbydjur inom EU:s mandat samt kampanjen för att för-
bjuda tjurfäktning i Katalonien. 

Övriga samhälleliga teman
I samarbete med Animalia har SEY grundat  webbsidorna elainpolitiikka.
fi, som berör djurskydd och den politiska beslutsprocessen. Ändamålet 
med hemsidorna är att ge medborgarna information om riksdagsleda-
möternas och kandidaternas agerande för djurens välbefinnande samt 
andra aktuella djurskyddsärenden. 

Undersökningsanmodan till polisen
Under verksamhetsåret gjorde SEY undersökningsanmälningar till poli-
sen gällande följande tre fall: Otamäki kenneln i Kainuu, en hundtränare 
som använde oetiska träningsmetoder och ett fall var man hade drivit 
en varg framför en bil.  

Övriga aktuella djurskyddsteman
SEY tog upp i den offentliga debatten flera aktuella frågor gällande dju-
rens välbefinnande.  Bland annat behandlades problemen med vinter-
utfodring av fåglar på vissa orter, svinens plågsamma kastrering, miss-
förhållandena inom renuppfödningen, EU:s framsteg inom skyddet av 
sällskapsdjur, EU:s jordbruksreform som glömde bort djurens välbefin-
nande, reaktionerna som djurskyddsbrotten och straffen väckte, försöks-
djurs- och broilerdirektivet, användandet av hundar som hjälp vid jakt, 
beaktandet av hundars välbefinnande under semestern, valpfabrikerna, 
förslaget om att avskaffa Jord- och skogsbruksministeriet, keldjur som 
rymmer på sommaren, förbundets ställningstagande till programmet 
Hundviskaren, ingripandet i produktionsdjurens lidande samt missför-
hållandena som ett fall av misskötsel av hästar lett till ur djurskyddspers-
pektiv. 

3. ÖVERVAKAR- OCH 
RÅDGIVARVERKSAMHET 
SEYs djurskyddsövervakare och rådgivare har i samarbete med myndig-
heterna hållit ett öga på hur djur behandlas och vid behov gett råd och 
anvisningar om djurskötsel. De har också gett information i djurskydds-
frågor.

Medborgarnas tröskel att kontakta en frivillig övervakare är ofta lägre än 
att kontakta myndigheterna.  SEYs djurskyddsövervakare strävar till att 
överföra så många djurskyddsanmälningar som möjligt till djurskydds-
myndigheterna. Under verksamhetsåret överfördes allt fler anmälningar 
till myndigheterna för vidare åtgärder.  

2. SAMHÄLLELIG 
VERKSAMHET
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producenter, myndigheter och medborgare som är intresserade av 
svinens välfärd. Ändamålet med webbsidorna är att erbjuda sakkunnig 
och vetenskapligt hållbar information om förbättringsmöjligheterna för 
svinens välbefinnande.  

SEY i medierna
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 37 pressmeddelanden. Förbun-
dets verksamhet har under verksamhetsåret haft stor synlighet i medi-
erna. 

5. PUBLIKATIONS
VERKSAMHET
Den 105. årgången av tidningen Djurvännen utkom med fyra nummer. 

Förnyelsen av tidningen Djurvännens layout förverkligades från och 
med nummer 3/10. Purple Workshop Oy ansvarar för tidningens layout. 

Under verksamhetsåret publicerade man tillsammans med Djurskydds-
förbundet Animalia broschyren ”Sikahyvä elämä?” (Ett svinbra liv?). 
Tillsammans med Etsijäkoiraliitto (Spanhundsförbundet) och Univer-
sitetets Djursjukhus Vänner rf publicerades Säkerhetshandboken för 
sällskapsdjur. För kampanjen Djurens vecka trycktes den finskspråkiga 
svinbroschyren i en upplaga på 70 000 st. Handboken som riktade sig 
för lågstadiets elever hette ”Kurkistus possujen elämään” (En titt på gri-
sarnas liv) och handboken för högstadiets och gymnasieeleverna ”Si-
kaloita tonkimassa” (Att böka i svingårdarna). För kampanjen Djurens 
vecka tryckte man också upp affischen ”Sikahyvä elämä?” (Ett svinbra 
liv?) för utdelning.

 

 

I slutet av år 2010 hade föreningen 77 djurskyddsövervakare och 31 
djurskyddsrådgivare.  Det fanns övervakare i alla län och landskap i Fin-
land förutom i landskapen Kajanaland och Åland. 

Enligt statistiken för år 2010  utförde djurskyddsövervakarna 1 652 råd-
givningsbesök, under vilka de granskade 1 611 olika plaster för djur-
hållning. Statistiken över djurskyddsövervakningen görs hela tiden allt 
mångsidigare, vilket gör att rådgivningsbesöken inte sinsemellan kan 
jämföras med tidigare års statistik. 

Totalt granskades 8 220 djurindivider (år 2009 var antalet 6 528), förutom 
fjäderfä, pälsdjur och djur i djuraffärer.  

I tätorterna var de huvudsakliga övervakningsmålen liksom tidigare år 
hundars och katters vård- och levnadsförhållanden. På landsbygden 
utgjorde ställena var man höll hästar och nötkreatur samt deras vård 
största delen av granskningarna. 

Under 2010 gav övervakarna råd och anvisningar per telefon och e-post 
16 631 gånger. Året innan var antalet råd per telefon och e-post 13 013 
gånger.

4. KOMMUNIKATION OCH 
MARKNADSFÖRING 
SEY fortsatte under verksamhetsåret med projektet, vars mål är att 
intensifiera förbundets samarbete och öka den stora allmänhetens 
medvetenhet om förbundets verksamhet. Arbetsgruppen som utsetts 
för uppgiften definierade i samarbete med medlemsföreningarna och 
djurskyddsövervakarna grunderna för SEYs identitet: mission, vision, för-
bundets värden samt ledande tankar. Projektets resultat presenterades 
under Superveckoslutet i oktober.

Superveckoslutet
I slutet på oktober arrangerades ett Superveckoslut-evenemang för alla 
aktörer inom förbundet. Såväl verksamma inom de lokala föreningarna 
som djurskyddsrådgivare och övervakare deltog i evenemanget. Under 
veckoslutet funderade man på SEYs identitet och man lyssnade på före-
läsningar om bl.a. djurens välbefinnande, kommunikation och hur man 
fungerar med kunder.  

Under Superveckoslutet delade man också ut det genom tiderna första 
priset för Årets djurskyddsgärning. Priset delades ut åt Suvi Ojanperä 
och Mikael Lindgren, som avslöjade ett länge pågått fall av vanvård av 
hästar. De belönades för sitt modiga och ihärdiga agerande som rädda-
de flera hästar från långvarigt lidande. Därtill ville man även komma ihåg 
förbundets egna aktörer. Djurskyddsveteranpriset tilldelades Marja-Liisa 
Kotro, den evigt aktiva från Nyslott, för hennes närmare 40 år långa ar-
bete för främjandet av djurens välbefinnande. Risto Rydman ville man 
igen tacka med titeln Hedersdjurskyddare.  
 
Djurens vecka
Den riksomfattande kampanjen Djurens vecka firades den 4. −10.10. re-
dan för 52:a gången. Temat för Djurens vecka var svinens välbefinnande 
med sloganen ”Ett svinbra liv?”. 

Två skilda publikationer för skolelever och studerande gjordes delvis 
med Undervisnings- och kulturministeriets stöd. Den ena publikationen 
riktade sig till lågstadieelever och den andra till högstadie- och gymna-
sieelever. Ändamålet med publikationerna var att öka kunskapen och 
förståelsen för svinen och deras välbefinnande samt för de största ut-
maningarna för välbefinnande i Finland.  Publikationen var gratis och ca 
70 000 st beställdes. 

Till kampanjmaterialet för Djurens vecka hörde också en gratis affisch. 
Dessutom skapades hemsidorna www.sikatieto.fi (www.svininfo.fi) för 
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6. INTERNATIONELL 
VERKSAMHET 
Under verksamhetsåret donerade förbundet 3 000 euro från sin katastrof-
fond för att användas till att hjälpa djuren på Haitis jordbävningsområde. 
SEY blev samtidigt medlem i en internationell koalition som grundades 
av World Society for the Protection of Animals WSPA och International 
Fund for Animal Welfare IFAW för att hjälpa djuren på Haiti. Under verk-
samhetsåret hjälpte koalitionen ca. 50 000 djur. 

SEY • ÅRSBERÄTTELSE 2010

7. FÖRBUNDETS 
MEDLEMSKÅR
I slutet av verksamhetsåret hade förbundet 39 medlemsföreningar. Det 
sammanlagda antalet personliga medlemmar i förbundet uppgick till 
10 199 (10 055 år 2009).

8. UNGDOMSVERKSAMHET
Med hjälp av bidrag från Undervisningsministeriet kunde SEY bedriva 
ungdomsverksamhet under hela verksamhetsåret. Målet för förbundets 
ungdomsverksamhet är att öka medvetenheten om djurens välfärd 
bland unga, att få unga att inse sina attityder till djurskyddsverksam-
het och miljöskydd samt att öka deras möjligheter att verka till förmån 
för djuren. Under år 2010 nådde man genom ungdomsverksamheten 5 000 
barn och ungdomar.

Frivilliga från 16 föreningar bedrev under 2010 ungdomsverksamhet. 
Lokalt förverkligades ungdomsverksamheten bl.a. i form av anordnan-
det av djurkunskapskursen ELLU, klubbverksamhet samt skolbesök. Na-
tionellt utvecklades verksamheten bl.a. i vidareutveckling av djurkun-
skapsutbildningen ELLU för barn och ungdomar och utbildning av nya 
ELLU-instruktörer, distribution av material för skolbesök samt utbildning 
för frivilliga som är intresserade av att besöka skolor samt anordnandet 
av ett läger med djurskyddstema för unga.  

9. ÖVRIG DJURSKYDDS-
VERKSAMHET
Kampanjen ”Kissakaveria Ei Jätetä!”  
(Överge inte din kattkompis)
Under verksamhetsåret arrangerade Mars Finlands kattmatsmärke 
Whiskas en mobil- och internetkampanj under sloganen ”Kissakaveria 
Ei Jätetä!” (Överge inte din kattkompis) till stöd för förbundets hittekatts-
verksamhet.  Intäkterna från kampanjen, 10 000 euro, går till sterilisering, 
kastrering, vaccinering och id-märkning med mikrochip av katter som 
omhändertagits i förbundets medlemsföreningar.

10. MEDELANSKAFFNING
Dagsverksinsamling 
SEY arrangerade under verksamhetsåret för första gången en dags-
verksinsamling. Under dagsverksdagen deltar skolelever i insamlingen 
genom att arbeta en dag utanför skolan och donerar sedan sin inkomst 
från arbetsdagen  till ett mål de själva får välja.  

Produkter till salu
Under verksamhetsåret utkontrakterade förbundet försäljningen av 
stödprodukter till  SERIPA Oy. Genom nätaffären kan man beställa olika 
produkter med djurmotiv. 

Övriga kampanjer för medelsanskaffning
Förbundet förverkligade kampanjer för medelsanskaffning på nätet 
med flera samarbetspartners. Under våren genomfördes en medelsan-
skaffningskampanj på Facebook tillsammans med Relaxant Animal. Före 
julen anordnades en annan medelsanskaffningskampanj på Facebook 
tillsammans med Kulkukoira.com -nätaffären.  I båda kampanjerna fick 
SEY en liten summa för varje ny medlem som anslöt sig till kampanjen. 

Samarbetet för medelsanskaffning med Sharewood.org -nätsamfundet 
fortsatte. Equal Dreams, en nätmarknadsförare inom musikbranschen, 
blev en ny samarbetspartner inom medelsanskaffning.
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Förbundsmöte och förbundsfullmäktige 
På SEYs förbundsmöte som arrangerades i Helsingfors valdes en 
ny förbundsfullmäktige för de följande tre åren. Dessutom be-
handlade man på förbundsmötet förbundets strategi för åren 
2011–2013, verksamheten och ekonomin för åren 2007–2009 
samt stadgeändringarna. 

Förbundsfullmäktige sammanträdde två gånger under verksam-
hetsåret. Vårmötet hölls den 24.4. i Helsingfors och höstmötet 
hölls i Jyväskylä den 20.11. På förbundsfullmäktiges vårmöte god-
kändes verksamhetsberättelsen för år 2009, bokslutet för år 2009 
fastställdes och styrelsen och andra redovisningsskyldiga bevilja-
des enhälligt ansvarsfrihet.

Styrelsen  
Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen sju gånger. 

Styrelseordförande var professor Outi Vainio (7/7) från Åbo, första 
viceordförande juristen Heidi Nieminen (6/7) från Korpilahti och 
andra viceordförande I-kocken Markku Alanko från Valkeakoski 
(5/7).

Ordinarie styrelsemedlemmar var trafikbutikschefen Tiina Ahokas 
(3/7) från Uleåborg, hälsoinspektören Tauno Kähkönen (7/7) från 
Lapinlax, kommunikationschefen Päivi Rosqvist (0/7) från Ingå 
samt filosofie magister Anna Pienimäki från Ohkola (7/7).

Styrelsesuppleanter var läraren inom lantbrukssektorn Sinikka 
Rauma (6/7) från Ruukki, kommissarien Jyrki Haapala (3/7) från 
Varkaus samt filosofie magistern Sonja Nurmi-Tuominen (3/7) från 
Helsingfors. 

Sakkunniga
Under verksamhetsåret fick SEY ovärderlig hjälp av ett stort antal 
experter inom olika branscher och förbundet vill i detta samman-
hang hjärtligt tacka dem alla. 

Funktionärer
Verksamhetsledare för SEY var Helinä Ylisirniö, kommunikations-
chef Maria Blomster, ekonomichef Erja Peltola, byråsekreterare 
Anne Skogberg och koordinator för ungdomsverksamheten Elina 
Sipilä. Tomi Hassinen verkade som organisationssekreterare ända 
till oktober.  En inredningsrenovering genomfördes på förbundets 
kansli av byråns personal, bl.a. målades kontorets väggar. 

11. FÖRBUNDETS ADMINISTRATION
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Representation
Tauno Kähkönen och Sinikka Rauma representerade förbundet i stif-
telsen Suoma Viialan säätiö. 

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

Helinä Ylisirniö var styrelsemedlem i Fincopa ry:n – Finlands natio-
nella samarbetsforum för alternativa metoder. 

Outi Vainio representerade djurskyddsorganisationerna i antido-
pingkommittén för djurtävlingar. 

Ekonomichef Erja Peltola representerade förbundet i styrelsen för 
fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesä.  

Risto Rydman var ordinarie medlem och Outi Vainio suppleant i den 
av Undervisningsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet 
tillsatta samarbetsgruppen för försöksdjursverksamhet (KYTÖ). 

Risto Rydman var sakkunnigmedlem i Finlands Hippos stadgeut-
skott. 

Risto Rydman var suppleant i Finlands Hippos travjury. 

Outi Vainio representerade förbundet som ordförande i styrelsen 
för Finlands djurskyddsfond, viceordförande var Heidi Nieminen 
och styrelsemedlem Anna Pienimäki. Fondens ombud är Anna-Liisa 
Karppinen. 

Lokaliteter
Under verksamhetsåret hade förbundet sitt kansli på Kotkagatan 9 
i Helsingfors.
Förbundet hyrde ut kontorslokaler till Juliana von Wendts Stiftelse 
och Suomen Kissaliitto ry (Finlands kattförbund). 

Medlemskap
Under verksamhetsåret var förbundet medlem i följande samfund:
Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT 
Nordiska Djurskyddsrådet
Internationella djutskyddsförbundet WSPA
Eurogroup for Animals
Compassion in World Farming
Skattebetalarnas Centralförbund
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12. EKONOMI
Allmänt
Under flera år på 2000-talet har förbundets årliga intäkter 
inte täckt de årliga utgifterna för den ordinarie verksamhe-
ten. Underskottet har täckts med kapital från de testa-
mentsgåvor som flutit in under årtiondenas lopp. Vid sidan 
av det redovisade resultatet gör ekonomiadministrationen 
en uppföljning på hur länge verksamheten kan fortsätta 
i sin nuvarande omfattning i det fall att inga nya testa-
mentsgåvor erhålls. Samtidigt strävar man till att genom 
planmässiga investeringar säkerställa att förbundet har 
tillgång till de resurser och den tekniska utrustning som 
behövs för en effektiv och tidsenlig verksamhet.

Under verksamhetsåret bereddes ekonomiska frågor av 
en ekonomiarbetsgrupp med Heidi Nieminen som ordfö-
rande och  Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen och Outi Vainio 
som medlemmar, Helinä Ylisirniö som föredragande samt  
Erja Peltola som sekreterare. 

Ordinarie verksamhet
Budgeten för den ordinarie verksamheten 2010 var  
-656 700,00 € och resultatet uppgick till -619 388,24 €. 

Lönekostnaderna under året uppgick till sammanlagt 
-247 710,07 € och lönebikostnaderna till sammanlagt 
-51 302,91 €. Personalkostnaderna på -299 012,98 € 
har överförts till de olika huvudtitlarna inom den ordinarie 
verksamheten i proportion till den uppskattade arbets-
insatsen. I uppskattningen har följande procentandelar 
tillämpats: samhällelig verksamhet 10 %, övervakarverk-
samhet 33 %, informationsverksamhet 20 %, publika-
tionsverksamhet 10 %, internationell verksamhet 3 %, 
medlemsföreningsverksamhet 20 % och övrig djurskydds-
verksamhet 4 %.  Samma förfarande har tillämpats på 
övriga gemensamma utgifter (-139 465,99 €) och avskriv-
ningar (-31 137,32 €). Syftet med detta är att utreda vad 
respektive huvudsektor i den ordinarie verksamheten 
i verkligheten kostar förbundet.

Ordinarie verksamhetssektor

Samhällelig verksamhet

Övervakarverksamhet

Kommunikation och marknadsföring

Publikationsverksamhet

Internationell verksamhet

Medlemsföreningsverksamhet

(inkl. ungdomsverksamhet)

Övrig djurskyddsverksamhet

Intäkter

23 702

4 591

56 015

15 000

Personalkostnader

-29 901

-99 820

-59 803

-29 901

-8 970

-59 803

-11 961

Avskrivningar

-3 114

-10 275

-6 227

-3 114

-934

-6 227

-1 245

Övriga kostnader

-24 277

-102 451

-81 584

-65 119

-9 464

-98 786

-5 720

Resultat

-57 292

-188 844

-147 614

-93 543

-19 368

-108 801

-3 926
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Finansiering av den ordinarie verksamheten
Underskottet av den ordinarie verksamheten täcktes genom medelan-
skaffning, placerings- och finansieringsverksamhet, statsbidrag och an-
dra allmänna understöd och testamentsgåvor.

Tillförda medel 2010 (inklusive testamentsgåvor) uppgick till  
365 096,13 €.  Medlemsavgifterna inbringade 105 501,00 € och med
lemsavgifterna uppgick till -14 221,88 €. Donationsintäkterna uppgick 
till 54 614,67 € och donationskostnaderna till -8 085,64 €. Under givna 
donationer bokfördes donationen från Whiskas på 10 000,00 €. Övriga 
tillförda medel uppgick till 4 393,27 €. Testamentsgåvorna inbringade 
222 894,71 €. 

Förbundets kapital var främst placerat i börsaktier, kapitalskyddade 
portföljinvesteringar, bostads- och lokalaktier, räntefonder och mark-
områden. Under verksamhetsåret sålde förbundet sina aktier nr. 1823-
1869 i bostadsaktiebolaget As Oy Kauppapuistikko i Vasa. 

Finlands Djurskyddsfond understödde SEYs veksamhet med ett allmänt 
bidrag på 100 000 €, projektet för certifiering av etisk handel med djur 
med 15 000 € och ungdomsverksamheten (inkl. i medlemsförenings-
verksamheten) med 5 000 €. Undervisningsministeriet understödde 
SEYs ungdomsverksamhet (inkl. i. medlemsföreningsverksamheten) 
med 41 000 €. Jord- och skogsbruksministeriet understödde SEY med 
ett allmänt bidrag på  59 500 €.  Förbundet beviljade sina medlemsför-
eningar verksamhetsbidrag för 15 998 €. 

Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 17 681,58 € och balansom-
slutningen till 5 742 450,87 €.

Fonder med egen täckning
I enlighet med bestämmelserna om de erhållna testamentsgåvorna har 
förbundet fem fonder med egen täckning. Deras egendom har i huvud-
sak lånats till förbundet en kalkylerad ränta enligt 12 månaders euribor. 
Fonderna har ingen aktiv verksamhet. År 2010 erhöll förbundet ett 
testamente, som inrättades enligt bestämmelserna i gruppen av övriga 
bundna fonder som Ruth Stenbäcks fond. Fondens värde uppgick den 
31.12.2010 till  49 962 €.

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

Revisorssuppleanter var CGR Yrjö Haukatsalo och CGR Leena Rajala.

Fond

Helenius fond

Marschans fond

Laaksonens fond

Tavita av Tyris fond

Lindéns fond

Totalt

Avkastning

17 770

8 226

84

306

260

26 646

Kostnader

-18

-18

Resultat

17 770

8 208

84

306

260

26 628

Balansomslutning

1 334 102

422 285

6 333

22 971

19 513

1 805 204

Resultatet för den ordinarie verksamheten fördelade sig på 
de olika sektorerna enligt diagrammet nedan.



SEY Finlands Djurskyddsföreningars För-
bund rf, som sedan år 1901 arbetat för 
djurskyddet, är Finlands största djurskydds-
organisation och expert inom djurskydd. 
All djurarter*  ingår i SEYs verksamhetsom-
råde och förbundets verksamhet täcker 
hela landet. SEY förverkligar praktiskt 
djurskyddsarbete genom sina närmare 40 
lokala föreningar samt cirka 120 frivilliga 
djurskyddsövervakare och rådgivare.

*produktions-, hobby-, sällskaps-, päls- samt försöksdjur 
  och vilda djur

Mission
SEY verkar för och påverkar främjandet av alla djurs välbefinnande.

Vardagliga värden
 • Kärlek till djur
 • Expertis
 • Samarbetsvilja

Vägledande vision
SEYs verksamhet, som är enhetlig, stark och välkänd, strävar till att de 
fem friheterna förverkligas: 

1. frihet från hunger, törst och felaktig näring 
2. frihet från obehag 
3. frihet från smärta, skada och sjukdom 
4. frihet att bete sig art-typiskt
5. frihet från rädsla och lidande. 

Praktiken som resurs

”Inget liv är för litet”
Kärnan inom SEYs verksamhet är förverkligandet av djurskyddsarbetet i 
praktiken samt främjandet av djurens välfärd och goda behandling. Vår 
utgångspunkt är respekt för varje djurindivid. Tillsammans driver vi alla 
djurs sak och för deras talan. Dessutom samarbetar vi internationellt för 
djurens välfärd.

”Konkret arbete på gräsrotsnivå”
SEY är en finländsk, obunden organisation som verkar på frivillig basis. 
Vår verksamhet täcker hela Finland. Vi verkar lokalt, varvid olika områdens 
problem och omständigheter uppmärksammas. På gräsrotsnivå är vi med 
i människors och djurs vardag, var det konkreta arbetets resultat syns.

”Tillsammans mera”
Vår verksamhet är ett lagspel, som har gemensamma spelregler och bra 
gemensamhetsanda. Vi arbetar med samma mål: varenda medlem be-
hövs. Vi har gedigen expertis och erfarenhet. Vi uppskattar varandra, vi är 
stolta över vår egen och andras kunnande samt utförda arbete. Att lyckas 
skapar glädje för alla, speciellt till fördel för djuren.

I vår verksamhet är alla likvärdiga. Verksamheten är öppen och transpa-
rent. Vårt mål är att skapa av SEY ett modernt, dynamiskt samfund för sina 
medlemmar och intressegrupper.

”Samarbete är kraft”
SEY är en trovärdig och pålitlig djurskyddsexpert för sina samarbetspart-
ners. Vi bildar nätverk med olika instanser, som har djuren och djurens 
välbefinnande som sin hjärtesak. Vi strävar till att nå alla åldersgrupper 
från mor- och farföräldrar till små barn. Respekten för allt levande börjar 
redan i barndomen.

Stödet från Djurens vän hjälper
Sponsorerna, djurskyddsfaddrarna och medlemmarna samt testamenten 
är av största vikt för finansieringen av vår verksamhet. Från vår nätbutik 
hittar du lämpliga presentidéer för djurens vänner. SEY fungerar så gott 
som enbart tack vare donationer. Det finns många sätt att stöda verksam-
heten – det finns ett lämpligt sätt för envar att verka till förmån för djuren.

FÖRBUNDETS LEDANDE IDÉER
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SEY

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot *)
Kulut *) 

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut

SIJOITUKSET
Tuotot
Kulut

OMAKATTEISET RAHASTOT *)

AVUSTUKSET
Yleisavustukset
Valtionapu
Avustukset omakatteisista rahastoista

RAHASTOSIIRROT
Sidotut rahastot
Omakatteisten rahastojen lis/väh
Muiden sidottujen rahastojen lis/väh
 

TILIKAUDEN TULOS    €
* 2010 erittely erillisessä taulukossa

1.1.–31.12.10 

99 308,35
-718 696,59

-619 388,24

387 915,86
-22 819,73

365 096,13

174 035,11
-11 599,81

162 435,30

26 628,34

100 000,00
59 500,00

0,00
159 500,00

-26 628,34
-49 961,61

-76 589,95

17 681,58

1.1.–31.12.09 

108 029,00
-696 946,56

-588 917,56

271 805,39
-19 415,43

252 389,96

147 203,18
-11 267,48

135 935,70

-67 625,66

40 000,00
50 500,00

100 000,00
190 500,00

67 625,66
0,00

67 625,66

-10 091,90

1.1.–31.12.10 

83   568,90

276 884,75
9 843,08

1 846 746,41
1 361 000,00

1 805 203,57

208 809,43
150 394,73

5 742 450,87

1.1.–31.12.10 

1 805 203,57
49 961,61

1 984 033,02
17 681,58

1 804 394,33

800,00
14 534,17

6 907,99
58 934,60

5 742 450,87

1.1.–31.12.09 

86 748,26

276 884,75
6 715,29

2 936 856,50
270 000,00

1 778 575,23

35 917,71
238 064,34

5 629 762,08

1.1.–31.12.09 

1 778 575,23

1 994 124,92
-10 091,90

1 777 765,99

800,00
10 589,08

8 396,85
69 601,91

5 629 762,08

TASE

VASTATTAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Pitkävaikutteiset menot

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset

OMAKATTEISET RAHASTOT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

TASEEN LOPPUSUMMA €

TASE 

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset rahastot
Muut sidotut rahastot

TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Edell. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

TASEEN LOPPUSUMMA €

22 23

RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter *)
Kostnader *)
 
TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter
Kostnader

PLACERINGAR
Intäkter
Kostnader

SJÄLVTÄCKANDE FONDER *)

UNDERSTÖD
Allmänna understöd
Statsunderstöd
Understöd från självtäckande fonder

FONDÖVERFÖRINGAR
Bundna fonder
Självtäckande fonder ökning/minskning
Övriga bundna fonder ökning/minskning

 
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT €
*) uppdelning av 2010 i separat tabell

1.1.–31.12.10 

99 308,35
-718 696,59

-619 388,24

387 915,86
-22 819,73

365 096,13

174 035,11
-11 599,81

162 435,30

26 628,34

100 000,00
59 500,00

0,00
159 500,00

-26 628,34
-49 961,61

-76 589,95

17 681,58

1.1.–31.12.09 

108 029,00
-696 946,56

-588 917,56

271 805,39
-19 415,43

252 389,96

147 203,18
-11 267,48

135 935,70

-67 625,66

40 000,00
50 500,00

100 000,00
190 500,00

67 625,66
0,00

67 625,66

-10 091,90

1.1.–31.12.10 

83   568,90

276 884,75
9 843,08

1 846 746,41
1 361 000,00

1 805 203,57

208 809,43

150 394,73

5 742 450,87

1.1.–31.12.10 

1 805 203,57
49 961,61

1 984 033,02
17 681,58

1 804 394,33

800,00
14 534,17

6 907,99
58 934,60

5 742 450,87

1.1.–31.12.09 

86 748,26

276 884,75
6 715,29

2 936 856,50
270 000,00

1 778 575,23

35 917,71

238 064,34

5 629 762,08

1.1.–31.12.09 

1 778 575,23

1 994 124,92
-10 091,90

1 777 765,99

800,00
10 589,08

8 396,85
69 601,91

5 629 762,08

BALANSRÄKNING

AKTIVA
PERMANENTA AKTIVA
INMATERIELLA TILLGÅNGAR
Utgifter med lång verkningstid

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier

PLACERINGAR
Aktier och andelar
Andra fordringar

SJÄLVTÄCKANDE FONDER

RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Likvida medel och 
bankfordringar

BALANSOMSLUTNING €

BALANSRÄKNING

PASSIVA
EGET KAPITAL
BUNDNA FONDER
Självtäckande fonder
Övriga bundna fonder

RÄKENSKAPSPERIODERNAS 
ÖVER-/UNDERSKOTT
Över-/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån ur fonder
Kortfristigt
Erhållna förskott
Köpskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

BALANSOMSLUTNING €



Vapaaehtoiset 
eläinsuojeluvalvojat 

tekivät 1 652 neuvonta-
käyntiä.

Eläinten viikon 
opasta jaettiin 

70 000 kpl.

SEYllä on 39 
jäsenyhdistystä 

ja jäseniä 
yhteensä 10 199.

Nuoriso-
toiminnan kautta 
tavoitettiin 5 000 
lasta ja nuorta.

SEY jakoi 
ensimmäisen 

Eläinsuojeluteko- 
palkinnon.

MITÄ TAPAHTUI
2010?

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Kotkankatu 9 • 00510 Helsinki • puh. 020 752 8420  • faksi 09 877 1206

sey@sey.fi • www.sey.fi • facebook • twitter.com/helinaylisirnioPu
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