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SEY:N VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUVALVOJIEN
VUOSITILASTO 2006–2008

YHTEENVETO 
 2008	 2007	 2006
A.	Tarkastettuja	pitopaikkoja   
Tuotantoeläinten pitopaikkoja 126 128 168
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja 1404 1332 1657
Muiden eläinten pitopaikkoja 17 112 56
Eläinten	pitopaikkoja	tarkastettu	yht.	 1547	 1572	 1881
   
B.	Eläinten	määrä	pitopaikoissa   
Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä 3742 7208 2811
turkiseläimiä)    
Seura- ja harrastuseläimiä 4543 4731 6139
Eläimiä	yhteensä	 8285	 11939	 8950
   
C.	Eläinsuojelutarkastuksia	 	 	
Tuotantoeläinten pitopaikoissa 191 158 169
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa 1641 1607 2014
Muissa pitopaikoissa 98 143 187
Eläinsuojelutarkastuksia	yhteensä	 1930	 1908	 2370
   
D.	Niiden	tarkastusten	osuus	(%)		 	 	
jotka	antoivat	aihetta	toimenpiteisiin	 59	 53	 84,9
      
 
1. NEUVONTAKÄYNNIT ELÄINTEN pITOpAIKOISSA

1.1	Neuvontakäynnit	tuotantoeläinten	pitopaikoissa
Nauta  2008	 2007	 2006	
pitopaikkojen määrä 49 64 64
joissa eläimiä yhteensä 1943 1717 1515
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 88 84 75
       
Sika      
pitopaikkojen määrä 6 6 5
joissa eläimiä yhteensä 315 3117 111
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 7   5
       
Siipikarja      
pitopaikkojen määrä 17 13 12
joissa eläimiä yhteensä 2314 9274 218
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 20 14 14
       
Lammas	ja	vuohi      
pitopaikkojen määrä 51 41 72
joissa eläimiä yhteensä 1484 1153 479
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 71 49 59
       
Yllä mainituista tuotantoeläinten 
pitopaikoille tehdyistä käynneistä 
huomautettavaa oli yhteensä 120 79 125
       
1.2	Neuvontakäynnit	seura-	ja	harrastuseläinten	pitopaikoissa  
Koira    
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 716 713 867
joissa eläimiä yhteensä 1519 1645 1945
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 804 863 997
       

	 2008	 2007	 2006
Kissa 
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 383 335 495
joissa eläimiä yhteensä 1676 1666 2293
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 451 430 674
       
Hevonen      
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 198 155 171
joissa eläimiä yhteensä 891 665 891
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 258 181 211
       
Muut	lemmikkieläimet      
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 83 93 93
joissa eläimiä yhteensä 457 755 1010
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 128 109 99
       
Yllä mainituista seura- ja 
harrastuseläinten pitopaikoille tehdyistä 
käynneistä, huomautettavaa oli yhteensä 997 892 1706
       
1.3	Eläinkuljetuksiin	liittyvät	neuvontakäynnit 
(teuras-, hevos-,muut eläinkuljetukset) 
Eläinkuljetuksiin liittyviä 
neuvontakäyntejä yhteensä 8 27 17
       
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin 
liittyvissä käynneissä huomautettavaa 
oli yhteensä 2    
       
1.4	Tarhattujen	eläinten	neuvontakäynnit	
(muut kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot)
      
Lihantuotanto-	ja	riistankasvatustarhat      
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 4 13
joissa eläimiä yhteensä 0 1221 706
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 4 13
 

Turkistarhat      
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 3 0 2
joissa eläimiä yhteensä 3060 0 950
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 5 0 3
       
Yllä mainituista tarhattujen eläinten 
pitopaikoille tehdyistä käynneistä oli 
huomautettavaa yhteensä 4 4 14
       
1.5	Eläinkauppojen	neuvontakäynnit      
eri eläinkauppoja yhteensä 24 18 31
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 32 24 33
neuvontakäynneistä huomautettavaa yht. 20 4 9
       
1.6	Eläinnäyttelyiden	ja	sirkusten	neuvontakäynnit     
eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yht. 9 8 11
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteenä 9 7 14
neuvontakäynnneistä huomautettavaa yht. 5 4 7
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Kansikuva/Pärmbild: pekka Hänninen

	 2008	 2007	 2006
1.7	Eläinkilpailujen	neuvontakäynnit      

Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteenä 16 9 14
 

Ratsastuskilpailut, 
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 6 6 24
       
Muut	kilpailut,
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 2 2 9
yllä mainituista eläinkilp tehdyistä 
neuvontakäynneistä huomautettavaa oli yht. 2 1 24
       
1.8	Metsästys	ja	kalastus      

Metsästys	
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yht. 21 45 17
       
Kalastus
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 18 29 16
       
Luvattomat	välineet      
annettu neuvoja tai huomautettu 
ilmakiväärin tms.käytöstä, yht. 18 18 56
       
1.9	Luonnonvaraiset	eläimet

Hoidettu	tai	yritetty	hoitaa eläimiä yht. 959 740 670

Lähetetty	muualle	hoidettavaksi el. yht. 171 110 100
       
1.10	Eläinten	lopettaminen
      
Koira      
jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä  5 7 16
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht.  20 25 16
       
Kissa      
pyydettyjen kissojen määrä yhteensä 709 1126  
jouduttu itse lopettamaan kissoja yht. 376 224 553
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht. 115 477 210
       

	 2008	 2007	 2006
Muut	eläimet      
jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä 107 98 39
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht. 27 37 7
      
 
2. TIEdOTUSTILAISUUdET	 		 		 	
       
Koulut,	kerhot,	päiväkerhot	ym.      
pidetty tilaisuuksia yhteensä 110 121 192
       
Messut,	näyttelyt	ym	tilaisuudet      
oltu mukana yhteensä  41 125 79
       
Tiedotusvälineet      
annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille 201 99 205
kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä 89 144 65
  
     
3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OpASTUS 
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa tai sähkö-
postitse, muut kuin yleisötilaisuudet)      
       
Puhelimitse	ja	sähköpostitse	
annetut neuvot yhteensä 16337 13832 14285
       
Epäkohtailmoituksen siirto muille
       
Viranomaisille      
yhteensä 829 986 845
       
Toiselle	eläinsuojeluvalvojalle      
yhteensä 458 518 585
       
Muut	toimenpiteet      
yhteensä 1251 1709 2238
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Vuosi-
kertomus
2008

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

1.	YLEISTÄ

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toi-
minta-ajatuksena on kunnioittaa eläinyk-
silöä, edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää 
kohtelua sekä suojella eläimiä parhaalla 
mahdollisella tavalla kivulta, tuskalta, kär-
simykseltä, pelolta ja haitalta. Liitto haluaa 
vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksente-
koon niin, että eläinsuojelunäkökohdat ote-
taan huomioon. Liiton tavoitteena on edistää 
toiminnallaan sitä, että niin tuotanto-, lem-
mikki- ja luonnonvaraisten kuin turkis- ja 
koe-eläinten hyvinvointi otetaan huomioon 
kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteos-
sa ja että näiden eläinten hyvä kohtelu myös 
käytännössä toteutuu kaikkialla. 

2.	YHTEISKuNNALLINEN	
TOIMINTA	
 
Eläinsuojelulainsäädännön	
uudistamisprosessi
Liitto teki aloitteen eläinasiavaltuutetun vi-
ran perustamisesta. Aloitteen tueksi kerättiin 
yli 9000 allekirjoitusta adressiin, joka luovu-
tettiin Maa- ja metsätalousministeri Anttilal-
le toimintavuoden maaliskuussa. 

Oikeusministeriön	työryhmä	
eläinsuojelurikosten	rangaistusten	
tehostamisesta
Toimintavuoden keväällä Oikeusministeriö 
perusti työryhmän, joka pohtii eläinsuojelua 
koskevien rangaistussäännösten, eläinten-
pitokiellon sekä eläinten huostaanoton ja 
takavarikon tehostamista. Liiton edustajana 
työryhmässä toimii liiton entinen toimin-
nanjohtaja ja valtakunnallisen eläinkoelauta-
kunnan puheenjohtaja, OTK Risto Rydman.  

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

teriölle. Lausuntoja annettiin hevosen nive-
lensisäisen kortisoni-injektion varoajoista, 
viljeltävien kalojen pidolle asettavista eläin-
suojeluvaatimuksista, eläinten teurastami-
selle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista, 
kaksi lausuntoa eläinlääkintähuoltolaista 
sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvot-
telukunnasta. . 

Kysely	kuntavaaliehdokkaille
SEY toteutti yhdessä Animalian kanssa 
eläinsuojeluteemaisen kyselyn kuntavaali-
ehdokkaille. Ehdokkailta kysyttiin kantoja 
tuotanto- ja luonnonvaraisiin eläimiin, eläin-
suojeluvalvontaan, sekä löytöeläintoimin-
taan liittyen. 

Kyselyn tulokset julkaistiin SEYn netti-
sivuilla. 

Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan siihen, että puo-
lueet ja ehdokkaat ottaisivat kuntavaaliohjel-
miinsa eläinten hyvinvointia edistäviä teemoja. 

Eläinten	hyvinvointi	osaksi	yritysten	
yhteiskuntavastuut
Liitto on aloittanut vuonna 2007 Animalian 
kanssa yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena 
on saada eläinten hyvinvointi osaksi kauppojen 
yhteiskuntavastuustrategioita. Toimintavuo-
den aikana SEY työskenteli yhdessä Animalian 
kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Toimintaan 
kuuluivat tapaamiset useiden kaupan, tuottaji-
en ja alan etujärjestöjen kanssa.  

Osana hanketta järjestettiin ”Irti mun munista” 
-kampanja. EU:n lainsäädännön mukaan mu-
nantuotannossa käytettäviä kanoja ei saa pitää 
perinteisissä eli varustelemattomissa häkeissä 
vuoden 2012 alusta. Kampanjan tavoitteena oli 
vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin siten, että 
kysyntä kohdistuisi ainoastaan lattia- ja luomu-
kananmuniin, jolloin tuottajien tämänhetkinen 
päätöksenteko tulevasta tuotantomuodosta 
kohdistuisi lattia- ja luomuvaihtoehtoihin.

Eurogroup	for	Animal
SEY on Suomen edustaja Euroopan unionin 
suurimpien eläinsuojelujärjestöjen kattojärjes-
tössä, Eurogroup for Animalsissa. Eurogroup 
pyrkii vaikuttamaan EU:n eläinsuojelulainsää-
däntöön sekä Brysselissä että jäsenjärjestöjensä 
avulla EU:n jäsenvaltioissa. Toimintavuonna 
SEY osallistui useisiin Eurogroupin Euroopan-
laajuisiin yhteisprojekteihin: hyljetuotteiden 
tuonti- ja myyntikieltokampanjaan, koe-eläin-
direktiivin uudistamiseen ja EU:n kuljetus- ja 
teurastussäädöksen uudistamiseen.

Kesäkuussa toiminnanjohtaja Helinä Ylisir-
niö osallistui liiton edustajana Eurogroupin ja 
EWLA:n (Eurogroup for Wildlife & Laboratory 
Animals) vuosikokouksiin Brysselissä. 

Viestintäpäällikkö Maria Blomster osallistui 
järjestöille tarkoitettuihin kampanjakokouk-
siin toimintakertomusvuoden maalis- ja loka-
kuussa.

Hyvän	ruuan	verkosto
SEY osallistui ympäristö- ja eläinsuojelu-
järjestöjen Hyvän ruuan verkostoon, jonka 
tavoitteena on edistää ympäristöystävällistä 
ruokaa Suomessa. Verkosto mm. esitteli jul-
kisuudessa Kymmenen teesiä hyvän ruuan 
puolesta.

Muut	yhteiskunnalliset	teemat
SEY nosti julkiseen keskusteluun useita ajan-
kohtaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä aihei-
ta. Näitä olivat mm. elävien sikojen kuljetus Ve-
näjälle teurastettavaksi, eläinlääkintähuoltolain 
uudistus, koirankouluttamiseen käytettävät 
apuvälineet ja eläinystävällinen turismi. Lisäk-
si SEY on yhdessä Animalian kanssa vieraillut 
useiden virkamiesten ja poliittisten päättäjien 
puheilla edistämässä järjestöjen tavoitteita 
eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Manner-Suomen	maaseudun	kehittämis-
ohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man seurantakomitean varsinaisena edustajana 
jatkoi liittohallituksen varapuheenjohtaja Jaana 
Kiljunen ja varajäsenenä Helinä Ylisirniö.

Eläinlääkintäalajaosto
Helinä Ylisirniö edusti liittoa Maa- ja metsä-
talousministeriön eläinlääkintäalajaostossa, 
joka kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi 
kertaa. 

3.	VALVONTA-	JA	
NEuVOJATOIMINTA

SEYn eläinsuojeluvalvojat ovat yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa pitäneet silmällä eläinten 
kohtelua, antaneet tarpeen vaatiessa ohjeita ja 
neuvoja eläinten hoidossa ja harjoittaneet eläin-
suojelua koskevaa tiedotustoimintaa.

Eläinsuojeluneuvojien koulutus ja toiminta vas-
taavat valvojien koulutusta ja toimintaa, mutta 
neuvojat eivät tee eläinsuojelutarkastuksia ellei 
mukana ole eläinsuojeluvalvoja tai -viranomai-
nen. 

Vuoden 2008 lopussa liitolla oli 86 eläinsuoje-
luvalvojaa ja 27 eläinsuojeluneuvojaa. Valvojia 
oli kaikissa Suomen lääneissä ja maakunnissa 
lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. 

Uusia valvoja ja neuvojia ei vuoden 2008 aikana 
hyväksytty, koska yhtään hakemusta ei tullut. 
Tämä johtuu siitä, että valvojien peruskurssia ei 
järjestetty vuoden 2006 jälkeen.

Valvoja- ja neuvojaryhmien välillä tapahtui 
muutoksia. Marko Elomaa, Heidi Hytönen, 
Sanna Neuvonen, Marianna paavolainen, Eija 
Saavalainen ja Juha Rissanen siirtyivät eläin-
suojeluvalvojista eläinsuojeluneuvojiksi. 

Eläinsuojeluvalvojan tehtävistä luopuivat Mari 
Alakopsa, Mira Halonen, Satu Halonen, Minna 
Harkko, Krister Hollmerus, Berit Hotti, Markku 
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Hotti, Virpi Ignatisak, Martti Kaariluoto, Sanna 
Keronen, Asko Lavikainen, Jaakko Leinonen, 
Niina Mäkinen, Sirkka-Liisa Oksanen, Anne 
paronen, Henri pätsi, Kaisu Seppä, Kristina 
Smulter, Krista Soininen, pekka Suutari, Jorma 
Vastamäki, Marja-Leena Virtanen, Heikki Vää-
täinen ja Terttu Ylimäki. Eläinsuojeluneuvojan 
tehtävistä luopuivat Mona Andersson, Anna-
Kaarina Jaakkola, Titta Malinen sekä Heidi Sa-
lomaa. SEY kiittää sydämellisesti heitä kaikkia 
eläinten hyväksi tehdystä arvokkaasta vapaaeh-
toisesta työstä. 

poikkeuksellisen suuret eroamismäärät johtui-
vat siitä, että osa valvojista halusi lopettaa valvo-
jatoiminnan työn raskauden takia, osa ei tehnyt 
aktiivista valvojatoimintaa ja osa päätti, että ei 
halunnut uusia valvojakorttiaan. 

Liitto uudisti valvojien eettisiä sääntöjä ja 
osana uudistusta valvojavaliokunta päätti, että 
valvojakortit ovat aiemman viiden vuoden sijaan 
voimassa kolme vuotta. Kaikkien SEYn valvojien 
kortit uudistetaan vuoden 2009 alkupuolella.   

Toiminnastaan antoi raporttinsa 116 liiton val-
vojaa ja neuvojaa eli 82 % kaikista. Tämän kerto-
muksen liitteenä on tilasto valvojien ja neuvojien 
vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2008 vuositilaston mukaan eläinsuoje-
luvalvojat tekivät 1930 eläinsuojelutarkastusta, 
joissa he tarkastivat 1547 eläinten pitopaikkaa. 
Toimintavuoden luvut olivat lähes samat kuin 
edellisenä vuonna, joten suuria muutoksia ei ol-
lut tarkastusten tai pitopaikkojen määrissä.  

Siipikarjaa, turkiseläimiä ja eläinkauppojen 
eläimiä lukuun ottamatta tarkastettiin 8.285 
eläinyksilöä (vuonna 2007 11.939). 

Yleisenä havaintona voidaan todeta, että eläin-
suojelutarkastusten määrät etenkin seura- ja 
harrastuseläinten ja muiden eläinten pitopai-
koissa ovat pysyneet lähes samoina. 

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

Kertomusvuoden aikana valvojat joutuivat joko 
itse lopettamaan tai viemään lopetettavaksi ih-
misten vastuuntunnottomuuden ja piittaamat-
tomuuden vuoksi 491 kissaa (701 yks. v. 2007) ja 
25 koiraa (32 yks. v. 2007). Nämä luvut ovat yhä 
huolestuttavan suuria. 

Kissojen pyydystettiin 709 kpl, kun aiem-
pana vuonna luku oli 1126. Tämä muutos voi 
johtua siitä, että jotkut kunnat ovat alkaneet 
mahdollisesti tukea kissojen pyydystämistä. 

Luonnonvaraisia eläimiä valvojat hoitivat tai 
veivät hoitoon 959 yksilöä (850 yks v. 2007).

Valvojat antoivat vuonna 2008 puhelimitse ja 
sähköpostitse neuvoja ja ohjeita 16.337 kertaa. 

Edellisenä vuonna puhelimitse ja sähköpostitse 
neuvoja annettiin 13.832 kertaa. 

Toukokuussa järjestettiin pohjois-Suomen val-
vojien aluetapaaminen Torniossa.

Kertomusvuoden alussa liiton hallitus nimitti 
valvojavaliokunnan jäseniksi Lapin läänistä 
Henri pätsin, Oulun läänistä Sinikka Rauman ja 
Tiina Ahokkaan, joka myös nimettiin valiokun-
nan puheenjohtajaksi, Itä-Suomen läänistä Tau-
no Kähkösen ja Antti Heiskasen ja Marja-Liisa 
Kotron, Etelä-Suomen läänistä päivi Mäen, sekä 
sihteeriksi SEYn toimistosta Anne Skogbergin. 
Valvojavaliokunta kokoontui kertomusvuonna 
kuusi kertaa.

SEYn valvojia sekä Maria Blomster osallistuivat 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestä-
mään eläinsuojeluvalvojakoulutukseen Helsin-
gissä 1.12. 

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

4.	VIESTINTÄ	ja	
MARKKINOINTI

4.1	Eläinten	viikko

Valtakunnallista Eläinten viikkoa vietettiin  
4.–10.10. jo 50. kerran. Viikon teemana oli ”Avun 
tarpeessa – Luonnonvaraiset eläimet ahdingos-
sa”. Eläinten viikon kampanjoinnin pääkohtei-
na olivat sekä tavalliset kansalaiset että poliitti-
set päättäjät ja viranomaiset.

Kampanjalla haluttiin viestittää kansalaisille, 
että ahdingossa olevia luonnoneläimiä on py-
rittävä auttamaan. Lisäksi ohjeistettiin, kuinka 
luonnoneläimille voidaan pienin arkipäivän 
teoin luoda paremmat elämän edellytykset. po-
liittisille päättäjille haluttiin viestiä loukkaan-
tuneiden luonnonvaraisten eläinten hoito- ja 
kuntoutustilanteen surkeudesta. 

Eläinten viikon teemasta laadittiin koululaisia 
sekä yleisöä varten kotisivuille aineistoa, jossa 
oli perustietoa luonnonvaraisista eläimistä, oh-
jeita loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen 
kohtaamiseen sekä muuta tietoa. Koululaisia 
varten oli tehtäviä eri aineiden tunneille. Lisäksi 
sivuilla oli opettajille tarkoitettu kysely Eläinten 
viikon materiaalin käytöstä. 

Eläinten viikon aineistoon kuului myös A4- ja 
A3-kokoisena painettu valokuvajuliste, jossa oli 
kuvattuna kurjen poikasia. Suomenkielisessä 
julisteessa oli teksti ”Avun tarpeessa?” ja ruot-
sinkielisessä ”Behövs hjälp?”. 

Lisäksi SEY järjesti 8.10 yhteistyössä Suomen 
Luonnonsuojeluliiton kanssa Eläinten viikon 
seminaarin. Eduskunnan Kansalaisinfossa 
järjestetyssä tilaisuudessa olivat puhujina ym-

päristöministeri paula Lehtomäki, kansanedus-
taja pentti Tiusanen, ylipalomies Vesa Nurmi-
nen, SEYn eläinsuojeluvalvoja Markku Alanko, 
ylitarkastaja Matti Osara, biologi Juha Valste ja 
luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola.

Eläinten viikon 2008 työryhmään kuuluivat, 
Heidi Nieminen (pj), Marika Tudeer, Sari Val-
tanen, Markku Alanko, Sakari Halme, Maria 
Blomster sekä Suomen Luonnonsuojeluliitosta 
Tapani Veistola. 

4.2	Julkiset	tapahtumat	ja	tiedotusvälineet

Suojele	eläimiä	ihmiseltä
Toimintavuoden alussa liitto käynnisti jäsen-
hankintakampanjan teemalla ”Suojele eläimiä 
ihmiseltä”. Kampanjan kasvoiksi lähtivät viih-
detaiteilija Jone Nikula, kansanedustaja Tanja 
Karpela sekä laulaja Manna. 

Kampanja toteutettiin erillisenä kampanjasi-
vustona, jossa osallistujat voivat tehdä eläin-
suojeluaiheisen kyselyn tai ostaa kampanjan 
t-paidan. 

Kampanjaa mainostettiin lisäksi televisiossa 
MTV3-kanavalla ja bannerein useilla eri netti-
sivuilla. 

Hurtta	ja	Stara
Liitto osallistui Nelosen tosi-tv-ohjelmaan 
Hurtta ja Stara, jossa julkisuuden henkilöt kil-
pailivat uutta kotia etsivien koirien kanssa mm. 
agility-radalla. Kisassa oli yhdeksän paria. Ki-
saan osallistuneiden oli mahdollista pitää kilpa-
kumppanikoiransa, ja SEY etsi uudet kodit niille 
kuudelle koiralle, joita pudonneet eivät pitäneet. 
Yleisön oli mahdollisuus äänestää ohjelmassa 
suosikkiaan. Äänestyksen tuotto ohjattiin SEYl-
le käytettäväksi eläinsuojelutyöhön. 

Kuninkuusravit	Jyväskylässä
SEY on perinteisesti Kuninkuusravien yhteydes-
sä palkinnut tahon, joka toiminnassaan on esi-
merkillisellä tavalla ottanut huomioon hevosten 
hyvinvointiin liittyvät asiat. Vuoden 2008 Jy-
väskylän Kuninkuusraveissa tämän tunnustus-
palkinnon sai Keski-Suomen hevosjalostusliitto 
ry:n toiminnanjohtaja Sari piirainen. Hän on 
hevosjalostusliiton edustajana jo kuuden vuo-
den ajan hoitanut toimialueellaan syntyneiden 
varsojen tunnistamisen ja rekisteröinnin sekä 
tuontihevosten rekisteröinnin. Tässä ominai-
suudessa hän on kattavasti vieraillut keskisuo-
malaisilla hevostiloilla ja tutustunut hevosten 
olosuhteisiin ja alueen harrastus- ja elinkei-
notoimintaan. Hevosjalostusliiton tehtäviin 
kuuluu myös alan neuvontapalvelut. Kaikissa 
näissä työtehtävissään Sari piirainen on pitänyt 
vahvasti esillä hevosten hyvinvointiasiat ja roh-
keasti puuttunut havaitsemiinsa epäkohtiin.

SEYn tunnustuspalkinnon – Terhi Mickelssonin 
keramiikkaveistoksen – luovuttivat Kuninkuus-
ravisunnuntaina 27000 katsojan edessä Sari pii-
raiselle toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö sekä 
liittovaltuuston edustajat Risto Rydman ja Ismo 
Kovanen.
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Älä	tuo	pimeää	koiraa	-seminaari
SEY järjesti yhteistyössä Eläinlääkäriliiton, 
Tullin, Eviran ja Kennelliiton kanssa eläinlää-
käripäivien yhteydessä Älä tuo pimeää koiraa 
-seminaarin. Seminaarin aiheena oli laittomas-
ti maahantuotujen koirien mukanaan tuomat 
mahdolliset ongelmat. Koira voi olla jo maahan 
tullessaan sairas ja tartuttaa muita koiria tai 
ihmisiä kohtalokkain seurauksin. Laittomasti 
maahantuodut koirat muodostavat suuren ris-
kin eläintautien leviämiselle. 

Koirien	veteraanipalkinnot	koiranäyttelyis-
sä	Helsingissä
SEY palkitsi Helsingissä joulukuussa kahdessa 
peräkkäisessä Suomen Kennelliiton järjestä-
mässä koiranäyttelyssä vanhimman koiran, 
joka oli laatuarvostelussa saanut vähintään 
palkinnon ”erittäin hyvä”. SEYn palkinto on jo 
13-vuotinen perinne.

Näyttelyn ensimmäisenä päivänä palkinnon 
sai 14 v 3 kk vanha shetlanninlammaskoira 
Tuulikukan Juhannusruusu, ”daisy”, jonka 
omistavat Anne Grönholm ja Jari Holopainen 
Riihimäeltä. daisy on syntynyt 26.9.1994. 

Toisena näyttelypäivänä palkinnon sai 13 v 4 kk 
vanha buhund Tunturipuron Ensilempi, ”Lem-
pi”, jonka kasvattaja ja omistaja on Tarja pihlaja 
Seinäjoelta. Lempi on syntynyt 15.8.1995.

Eläinlääkäripäivät	Helsingissä
SEY osallistui Eläinlääkäripäiville näytteil-
leasettajana. 

SEY	mediassa
SEY lähetti toimintavuoden aikana 46 lehdis-
tötiedotetta. Tiedotteet ovat saaneet verrattain 
hyvin julkisuutta. 

Liiton toiminta on toimintavuonna ollut eri 
medioissa paljon esillä. Liiton toiminnanjoh-
taja Helinä Ylisirniö antoi useita haastatteluita 
televisiouutisiin ja lehdistölle ns. koiratappelu-
oikeudenkäynneistä. Ylisirniö osallistui TV2:n  
ohjelmaan Tuomio, jonka jaksossa ”Eläinten 
vankileirit” käsiteltiin tuotantoeläinten tilan-
netta nyky-Suomessa. Lisäksi toiminnanjohtaja 
osallistui Yle:n Aamu-tv:n haastatteluun, jossa 
ministeri Anttilan kanssa käsiteltiin eläinsuoje-
lun epäkohtia. Entinen toiminnanjohtajaa Risto 
Rydmania haastateltiin FST:lle eläinsuojeluri-
kosten rangaistuksista. 

Sekä toiminnanjohtaja että viestintäpäällikkö 
ovat antaneet lukuisia radio- ja lehtihaastattelu-
ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Muut	tilaisuudet
Helinä Ylisirniö, Maria Blomster, Marika Tudeer 
sekä Tiina Ahokas osallistuivat liiton edustajina 
toimintavuoden helmikuussa järjestettyyn 
Eläinasiafoorumiin, jossa olivat mukana myös 
Animalia, Oikeutta eläimille –järjestö, Fauna ry 
sekä Vegaaniliitto. 

SEY järjesti yhdessä Raili pispa Oy:n kanssa 
sekä maaliskuussa että lokakuussa löytöeläin-
seminaarin. Seminaarit oli tarkoitettu niille 
liiton toimijoille, joilla on löytöeläintoimintaa 
sekä myös muille löytöeläinten parissa toimi-
ville liiton ulkopuolisille tahoille. Seminaarissa 
käsiteltiin löytöeläintoiminnan ajankohtaisia 
teemoja.

Helinä Ylisirniö ja Maria Blomster osallistuivat 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän järjestä-
mään eläinsuojelutapaamiseen toukokuussa. 
Tapaamisessa SEYn, Animalian Oikeutta eläi-
mille -järjestön ja eläinoikeusjärjestö Faunan 
edustajat kertoivat järjestöjensä toiminnasta. 

Liitto osallistui kertomusvuonna Eläinlääkäri-
päivien lisäksi Elma-messuille marraskuussa 
sekä joulukuussa Eläinmessuille.
  

pääkaupunkiseudun ulkopuolella tilaisuuksiin 
osallistuttiin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. 
Useissa tilaisuuksissa oli eläinsuojeluvalvojia 
paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin. 
SEYn paikallisyhdistysten toimijat ja eläinsuo-
jeluvalvojat osallistuivat vuoden aikana myös 
erilaisiin eläinsuojelutilaisuuksiin luennoit-si-
joina, puhujina ja keskustelijoina.

4.3	Tiedotusmateriaali

Liiton toimistosta neuvottiin yleisöä eläinsuo-
jeluasioissa päivittäin puhelimitse ja sähköpos-
titse, vastattiin yleisön kysymyksiin sekä lähe-
tettiin tietoa haluaville tuhansittain eriaiheisia 
tietolehtisiä ja Eläinten ystävä -lehtiä.
 

Kertomusvuoden alussa otettiin käyttöön liiton 
uudet verkkosivut. Sivuilta voi hakea erilaista 
tietoa liitosta ja sen toiminnasta sekä eläinten 
hyvinvoinnista ja suojelusta.

Lisäksi otettiin käyttöön liiton sisäiseen 
kommunikointiin tarkoitettu ekstranetti, jonka 
on tarkoitus edesauttaa yhteydenpitoa kaikkien 
liiton toimijoiden kesken. 

Liitto teetti graafisen ohjeistuksen käytettäväk-
si kaikessa liiton viestinnässä. Samalla teetet-
tiin uudet esitteet, joiden tavoitteena on antaa 
perustietoa liiton toiminnasta ja saada liitolle 
uusia jäseniä. Lisäksi uusittiin lomakkeisto, kir-
jekuoret, av-esitykset ja kuvapankki.
 

5.	JuLKAISuTOIMINTA

Eläinten ystävä -lehden 103. vuosikerta ilmestyi 
neljänä numerona. Lehden päätoimittajana oli 
Juha Valste ja toimitussihteerinä pekka Hän-
ninen. Toimitusneuvoston puheenjohtajana oli 
Juha Valste ja jäseninä Maria Blomster, Marika 
Tudeer, Mira Halonen ja Sonja Nurmi sekä sih-
teerinä pekka Hänninen.

Lehden sisällössä on pyritty tietoa antavien ar-
tikkeleiden runsauteen sekä monipuolisuuteen 
ja kiinnostavuuteen eläinsuojelunäkemyksestä 
tinkimättä. Numeron 2/08 liitteenä julkaistiin 

toimintakertomus vuodelta 2007 ja numeron 
3/08 liitteenä Eläinten viikon juliste ”Avun tar-
peessa?”. 

Eläinten ystävä -lehdessä julkaistuista artik-
keleista otettuja kopioita käytettiin laa-jasti 
tiedon jakamiseen. Useita vanhempia esitteitä 
päivitettiin. Liitolla oli vuoden lopussa yhteensä 
82 erilaista ilmaista esitettä, joissa on tietoa ja 
neuvoja niin lemmikki- ja hyötyeläimistä kuin 
luonnonva-raisistakin eläimistä.

6.	KANSAINVÄLINEN	
TOIMINTA

Liitto on kertomusvuoden aikana ollut edelleen 
jäsenenä pohjoismaiden eläinsuojeluneuvostos-
sa ja Maailman eläinsuojeluliitossa WSpA:ssa. 
SEY osallistui WSpA:n kansainväliseen Handle 
with Care -kampanjaan, jonka tarkoituksena on 
lakkauttaa pitkät teuraseläinkuljetukset. 

pohjoismaiden eläinsuojeluneuvoston vuosi-
kokous pidettiin Helsingissä elokuun lopulla.  
SEYn organisoimaan kokoukseen osallistuivat 
Helinä Ylisirniö ja Maria Blomster. 

Helinä Ylisirniö ja Maria Blomster kävivät huh-
tikuussa tutustumassa Viron eläinsuojeluyhdis-
tyksen, Eesti Loomakaitse Seltsin (ELS) toimin-
taan. SEYn, Animalian ja HESY:n vuonna 2000 
organisoima keräys Tallinnan koirien hyväksi 
oli SEYn hallinnoima ja kerätyt varat käytettiin 
toimintavuonna loppuun. Virossa ELS oli vas-
tuussa varojen hallinnoinnista. 

Maria Blomster osallistui lokakuussa englanti-
laisen dogs Trustin järjestämään seuraeläinten 
hyvinvointikonferenssiin.  

Aikaisempien vuosien tapaan liitto on pitänyt 
yhteyt-tä, antanut ja saanut konsultaatioita ja 
tehnyt muuta yhteistyötä myös useiden muiden 
maiden kansallisten eläinsuojelujärjestöjen 
kanssa.

7.	LIITON	JÄSENISTÖ

Kertomusvuoden lopussa liittoon kuului 35 jä-
senyhdistystä. Liiton koko henkilöjäsenmäärä 
oli yhteensä 9.832 (8.976 vuonna 2007).

Liiton aikuisjäsenen jäsenmaksu oli kertomus-
vuonna 20 euroa, perhejäsenen 10 euroa, nuori-
sojäsenen 10 euroa ja kannatusjäsenen 100 eu-
roa vuodessa ja ainais-jäsenmaksu 200 euroa.

Keväällä käynnistettiin pitkään harkittu projek-
ti teknisesti vanhentuneen jäsenrekisterisovel-
luksen vaihtamiseksi nykyaikaiseen asiakkuu-
denhallintajärjestelmään. Tavoitteena oli saada 
vuodenvaihteessa siirrettyä vanhan rekisterin 
perustiedot uuteen järjestelmään. Tavoite saa-
vutettiin, ja rekisterin kehittämistä jatketaan 
kevään 2009 aikana. 
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Yhteistyö	jäsenyhdistysten	kanssa

Liiton organisaation toiminnan kehittäminen 
on vaatinut jatkuvaa työtä. Kertomusvuoden 
aikana yhteistyötä ja molempiin suuntiin kul-
kevaa tiedonvälitystä jäsenyhdistysten kanssa 
kehitettiin edelleen. 

Kertomusvuoden aikana Riihimäellä järjestet-
tiin Etelä-Suomen jäsenyhdistystapaaminen. 

Helinä Ylisirniö kävi huhtikuussa tutustumassa 
Raahenseudun eläinsuojeluyhdistyksen toimin-
taan. Kesäkuussa toiminnanjohtaja kävi tutus-
tumassa Vaasanseudun ja pietarsaarenseudun 
eläinsuojeluyhdistyksiin. 

Liiton toimistosta on aikaisemman käytännön 
mukaisesti toimitettu jäsenyhdistyksille run-
saasti eläinsuojeluaineistoa erilaisia paikallisia 
tilaisuuksia varten. 

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

8.	NuORISOTOIMINTA

Toukasta	perhoseksi	–nuorisoprojekti
Opetusministeriöltä saadun avustuksen myötä 
SEYssä on toteutettu Toukasta perhoseksi -nuo-
risotoiminnan kehittämishanke. projekti alkoi 
elokuussa 2007 ja päättyi vuoden 2008 lopussa. 
Hankkeessa oli mukana 12 liiton jäsenyhdistys-
tä. Tarkoituksena oli luoda yhteistyössä yhdis-
tysten kanssa niille aktiivista nuorisotoimin-
taa, joka voisi jatkua yhdistyksissä hankeajan 
jälkeenkin. Toiminnan avulla pyrittiin edistä-
mään nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdol-
lisuuksia eläinsuojelutoiminnassa. 

Kertomusvuoden aikana toteutettiin paikallisia 
ja valtakunnallisia nuorisotoiminnan muotoja. 
paikallisyhdistysten nuorisotoiminta oli mm. 
kerhon ja Eläintaitokoulutusten pitämistä, 
leiritoimintaa sekä erilaisia eläinsuojelutapah-
tumia. Valtakunnallisia kehittämistuloksia ja 
tuotoksia puolestaan olivat lapsille ja nuorille 
suunnatun Eläintaitokoulutus ELLUn tuotta-
minen, Toukasta perhoseksi -kerhokansiot yh-
distysten toiminnan tueksi, kouluvierailuma-
teriaali yhdistysten ja kouluvierailuja tekevien 
valvojien avuksi, liiton verkkosivujen interaktii-
vinen nuorisoosio sekä Eläinten ystävä -lehden 
nuortenpalsta, koulutukset nuorisotoiminnasta 
ja Eläintaitokoulutus ELLUsta, erilaiset materi-
aalit yhdistysten tukemiseksi, kansainvälinen 
toiminta EVS-projektissa sekä näkyvä eläinsuo-
jeluasioista tiedottaminen mm. Eläinten viikon 
ja Koululaisen Reilu luokkakampanjan avulla. 

9.	Muu	ELÄINSuOJELu-
TOIMINTA

Tuotantoeläimet
SEYn tuotantoeläinasiavastaavina ovat toimi-
neet liittohallituksen varapuheenjohtaja Jaa-
na Kiljunen sekä eläinsuojeluvalvoja Sinikka 
Rauma. Rauma on yhteistyössä kuntien sekä 
Ahlmanin ammattiopiston kanssa pitänyt 
useita koulutustilaisuuksia tuotantoeläinten 
hyvinvoinnista maatalouslomittajille eri puo-
lilla Suomea. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
tuotantoeläinten olosuhteisiin, lajityypillisten 
käyttäytymistarpeiden toteutumiseen sekä 
tuottajien kannalta monimutkaiseen byrokra-
tiaan. Tavoitteena on ollut parantaa lomitustii-
mien työnjohdollista vastuuta ja tiedonkulkua 
eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä 
miten toimia kriisitilanteissa.

Helinä Ylisirniö ja Maria Blomster kävivät yh-
dessä Animalian edustajien kanssa helmikuussa 
Alastarossa tutustumassa kerrosritiläkanalaan. 

Kissaprojekti
Kertomusvuonna Masterfoods Oy:n Whiskas-
kissanruokamerkki järjesti mobiilikampanjan 
”Kissakaveria EI jätetä” liiton löytökissatoimin-
nan tukemiseksi. 

Mobiilikampanjan suojelijana toimivat 
näyttelijä Eija Vilpas, laulaja Jonna Kosonen, 
televisiojuontaja Ellen Jokikunnas, muusikko 
Kristian Meurman ja viihteen monitoimimies 
Jone Nikula.

Kampanjan tuotto, 16.200 euroa, käytetään lii-
ton jäsenyhdistysten kautta kulkevien kissojen 
sterilointiin, kastrointiin ja sirutukseen. Mobii-
likampanja on päätetty järjestää myös vuonna 
2009.

Eettisen	eläinkaupan	laatusertifikaatti-
projekti
Kertomusvuoden aikana jatkoi toimintaansa 
työryhmä, jonka tavoitteena on eettisen eläin-
kaupan laatusertifikaattijärjestelmän luomi-
nen. Työryhmään osallistuivat liiton edustajina 
Maria Blomster ja Helinä Ylisirniö. Sertifikaat-
tiprojektiin palkattiin työllistämistuella 10 
kuukaudeksi Minna Leppä toimimaan projek-
tisihteerinä.

10.	LIITON	HALLINTO

10.1	Liittovaltuusto

Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden ai-
kana kaksi kertaa. 

Kevätkokous järjestettiin 5.5 liiton toimistol-
la ja syyskokous myös toimistolla 22.11.

Liittovaltuuston kevätkokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2007 toimintakertomus, vahvistet-
tiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin yk-
simielisesti vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. Edelleen päätettiin vuoden 2010 
jäsenmaksuista. Kevätkokouksen yhteydessä 

järjestettiin liittovaltuuston jäsenille koulutus 
liiton uudesta ekstranetistä sekä paikallisyhdis-
tysten viestinnästä. 
 

Liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio. Liittovaltuusto valitsi yksimielisesti 
liiton puheenjohtajaksi professori Outi Vainion 
vuodeksi 2009. Liittohallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi vuoden 2009 alusta alkavaksi kol-
mivuotiskaudeksi valittiin Heidi Nieminen 
Korpilahdelta ja päivi Rosqvist Inkoosta. Liit-
tohallituksen varajäseneksi vuoden 2009 alusta 
alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Jyrki 
Haapala Varkaudesta.  

Marraskuun liittovaltuuston kokouksessa 
Loimaan seudun eläinsuojeluyhdistys hy-
väksyttiin liiton tarkkailijajäseneksi. 

Kemin Eläinsuojeluyhdistys vaihtoi toimin-
tavuoden aikana nimensä Meri-Lapin Eläin-
suojeluyhdistykseksi. 

10.2	Hallitus	 

Kertomusvuonna hallitus kokoontui seit-
semän kertaa. Yksi kokouksista pidettiin 
virtuaalikokouksena liiton extranetin halli-
tusosiossa. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
professori Outi Vainio (7/7) Turusta, ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana johtaja Jaana 
Kiljunen (3/7) Keravalta ja toisena varapu-
heenjohtajana lakimies Heidi Nieminen (7/7) 
Korpilahdelta.

Hallituksen varsinaisina jäseninä olivat lii-
kennemyymäläpäällikkö Tiina Ahokas (6/7) 
Oulusta, terveystarkastaja Tauno Kähkönen 
(6/7) Lapinlahdelta, filosofian ylioppilas Son-
ja Nurmi (6/7) Helsingistä ja luokanopettaja 
Marika Tudeer (5/7) Lopelta.

Hallituksen varajäsenet olivat pieneläin-
hoitaja Eija Saavalainen (1/7) Rovaniemeltä, 
mielenterveyshoitaja Antti Heiskanen (6/7) 
pieksämäeltä sekä maatalousalan kouluttaja 
Sinikka Rauma (3/7) Ruukista. 

10.3	Asiantuntijat	

Kertomusvuoden aikana SEY on saanut kor-
vaamatonta apua lukuisilta eri alojen asian-
tuntijoilta, mistä liitto haluaa tässä yhteydes-
sä kiittää heitä kaikkia sydämellisesti.

10.4	Toimihenkilöt

SEYn toiminnanjohtajana toimi Helinä Yli-
sirniö, viestintäpäällikkönä Maria Blomster, 
talouspäällikkönä Erja peltola, järjestösih-
teerinä Anne Skogberg ja nuorisotoiminnan 
koordinaattorina Elina Sipilä.

Vesa Ananin aloitti oppisopimuskoulu-
tuksen työssäoppimiskokonaisuuden toi-
mintavuoden marraskuussa.
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Liittovaltuuston	jäsenet	ovat:

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

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

Ulla Räsänen
Matti Mykkänen
Sonja Ilola
Tiia Sandberg
Annaelina Kotilainen
Marja-Liisa Kotro
Milla Mäki
Juhani Hirsimäki
Jaakko Rasi
Tiina Ranta-panula
Markku Alanko
päivi Tenhunen
Maarit Annala
Risto Rydman

1. varajäsen 

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

Sanna Koski
Tiina Saukko
Katja Taskinen

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

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

10.5	Edustukset

Suoma	 Viialan	 Säätiössä liittoa edustivat 
Tauno Kähkönen ja Sinikka Rauma.

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

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

Kiinteistö	Oy	Helsingin	Kotkanpesän hal-
lituksessa liiton edustajana oli Helinä Ylisir-
niö 29.4.2008 asti, jonka jälkeen liittoa edusti 
talouspäällikkö Erja peltola.

Suomen	 Hippoksen	 sääntövaliokunnan 
asiantuntijajäsenenä oli Risto Rydman.

Suomen	 Hippoksen	 ravituomioistuimen 
varajäsenenä oli Risto Rydman.

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

10.6	Toimitilat

Liiton toimisto on kertomusvuoden aikana 
sijainnut Helsingissä osoitteessa Kotkankatu 
9.

Toimistosta on vuokrattu toimitilat Juliana 
von Wendtin Säätiölle ja Suomen Kissaliitto 
ry:lle. 

10.7	Jäsenyydet

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

11.	TALOuS

11.1	SEY	Suomen	Eläinsuojeluyhdistysten	
liitto	ry

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten val-
mistelemista varten kertomusvuoden aikana 
on toiminut taloustyöryhmä, jonka puheen-
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johtajana on ollut Heidi Nieminen, ja jäse-
ninä Jaana Kiljunen, Tauno Kähkönen, Outi 
Vainio ja Helinä Ylisirniö sekä sihteerinä Erja 
peltola. 

SEYn toiminnan voimakas uudistaminen 
jatkui kertomusvuoden aikana. Vuoden 
2008 varsinaisen toiminnan talousarvio 
oli -581 200,00 € ja tulos -494 786,75 €. 
Varsinainen toiminta toteutui talousarvio-
ta paremmin. Hallituksen säästötavoitteet 
vuosille 2007–2008 toteutuivat suunnitel-
mien mukaisesti. Varsinaisen toiminnan 
tulos jakaantui eri osa-alueille seuraavasti: 
yhteiskunnallinen toiminta -50 390,07 €, val-
vojatoiminta -154 983,59 €, tiedotustoiminta 
-102 475,65 €, julkaisutoiminta -74 898,23 €, 
kansainvälinen toiminta -13 513,58 €, jäsen-
yhdistystoiminta -83 182,64 € ja muu eläin-
suojelutoiminta -15 342,99 €. 

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteen-
sä -197 389,16 € ja sosiaalikulut yhteensä  
-37 820,14 €. Henkilöstökulut -235 209,30 €  

on siirretty varsinaisen toiminnan eri pää-
luokkiin kuhunkin pääluokkaan arvioidun 
työpanoksen mukaisessa suhteessa. Arvi-
oinnissa on käytetty seuraavia prosentti-
osuuksia: yhteiskunnallinen toiminta 10 %, 
valvojatoiminta 33 %, tiedotustoiminta 20 %, 
julkaisutoiminta 10 %, kansain-välinen toi-
minta 3 %, jäsenyhdistystoiminta 20 % ja 
muu eläinsuojelutoiminta 4 %. Samoin on 
menetelty myös muiden yhteisten kulujen 
(-126 666,21 €) ja poistojen (-13 172,00 €) 
osalta. Tällä on pyritty selvittämään, mitä 
varsinaisen toiminnan kukin pääluokka tu-
lee liitolle todellisuudessa maksamaan.

Varsinainen toiminta katettiin sijoitustoi-
minnasta saaduilla tuloilla, lahjoitus- ja jä-
senmaksutuotoilla, sponsorituella, Suomen 
Eläinsuojelusäätiön avustuksella sekä val-
tionavulla. 

Vuoden 2008 varainhankinnan tulos oli 
486 110,79 €. Jäsenmaksutuottoja oli  
93 540,00 € ja jäsenmaksukuluja -21 476,89 
€. Lahjoitustuottoja oli 63 877,15 € ja lahjoi-
tuskuluja -4060,91 €. Annettuina lahjoituk-
sina kirjattiin yleislahjoitus WSpA:lle 150 € 
ja yhdistyksille jaettu Whiskasin lahjoitus 
16 200,00. Saatuihin lahjoituksiin sisältyy 
pyhäjoen kunnassa sijaitseva metsätila. 
Muun varainhankinnan tulos oli 7 539,60 €. 
Testamenttilahjoituksia saatiin huomattavat 
346 691,84 €. 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin varain-
hankinnan järjestelmien kehittämistä. Vuo-
den alussa otettiin käyttöön neljän pankki-
ryhmän maksupainikkeet liiton www-sivuil-
la lahjoittamisen helpottamiseksi.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toi-
mintaa 10 000 eurolla. Maa- ja metsätalous-
ministeriö avusti SEYä 59 000 euron yleisa-
vustuksella. 

SEY myönsi jäsenyhdistyksille toiminta-
avustusta 10 720,30 €.

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin 
huoneisto-osakkeisiin, pörssiosakkeisiin ja 
korkorahastoihin ja määräaikaistalletuksiin. 

Kertomusvuoden aikana liitto myi As Oy Tai-
vaanvuohentie 4:n osakkeet 4136 - 5070 ja As 
Oy Otsolahden osakkeet 754 - 791.

Sijoitusstrategiamuutoksen jälkeen liitolle jäi 
vielä kolme Helsingin ulkopuolella sijaitsevaa 
asuntoa, yksi Helsingissä sijaitseva asunto ja 
osoitteessa Kotkankatu 9 sijaitseva liiton toi-
mitila ja kellari. 

Tilikauden tulos oli 75 599,27 € ja taseen lop-
pusumma 5 758 054,55 €.

11.2	Heleniuksen	rahasto

Rahaston tuotot olivat kertomusvuoden aika-
na 125 335,28 € ja kulut yhteensä -12 334,00 €.  
Tilikauden ylijäämä oli 113 001,28 €. Tase 
päättyy 1 344 549,63 euroon. Rahaston omai- 
suus on sijoitettuna SEYlle annettuun lai-
naan.

Kertomusvuoden aikana myytiin As Oy Ur-
heilukatu 38:n viimeiset osakkeet 141–169 
ja 170–276.

11.3	Marschanin	rahasto

Rahaston tuotot olivat kertomusvuoden ai-
kana 25 178,11 € ja kulut yhteensä -19,50 €.  
Tilikauden ylijäämä oli 25 158,61 €. Tase 
päättyy 454 252,43 euroon. Rahaston omai-
suus on sijoitettuna pörssi-osakkeisiin ja 
SEYlle annettuun lainaan.

11.4	Muut	rahastot

Laaksosen rahaston tilikauden tulos oli 
281,62 € ja taseen loppusumma 6 148,69 €.

Tavita av Tyriksen rahaston tilikauden tu-
los oli 1 021,57 € ja taseen loppusumma 
22 304,24 €.

Lindènin rahaston tilikauden tulos oli  
867,75 € ja taseen loppusumma 18 945,90 €.

11.5	Tilintarkastajat

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

Varatilintarkastajina olivat KHT Yrjö Hau-
katsalo ja KHT Leena Rajala.

Eläinten Auttajat ry (Riihimäki) (218)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (94)
Hyvinkään Eläinsuojeluyhdistys ry (218)
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry (207)
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry (160)
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry (138)
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (487)
Kokkolanseudun Eläinsuojeluyhdistys - Gamlakarlebynejdens djur-

skyddsförening ry (182)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (175)
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (336)
Loimaan seudun eläinsuojeluyhdistys 
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (23)
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (102)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (54)
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (431)
perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (184)

pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry (140)
pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry (59)
pietarsaaren seudun eläinsuojeluyhdistys ry (114)
pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, pESU ry (628)
pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (1361)
Raahenseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (79)
Rauman seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (193)
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (148)
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (285)
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry (393)
Savon Eläinsuojelu ry (271)
Savonlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (66)
Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (275)
Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo djurskyddsförening ry (1465)
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (183)
Valkeakosken seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (101)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (110)
Ylivieskan seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (176)

LIITON	JÄSENYHDISTYKSET	VuONNA	2008
Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2008.
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Missio		—		toiminta-ajatus

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vahva, arvostettu valta-
kunnallinen kansalaisjärjestö, joka
•  kunnioittaa eläinyksilöä
•  edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua
• suojelee parhaalla mahdollisella tavalla eläimiä kivulta, tuskalta, 

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

Visio

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

ARVOT	

Vastuullisuus

Liitto kantaa eettistä ja globaalia vastuuta eläinten hyvinvoinnista. 
Liitto noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lii-
ton toiminta on taloudellisesti harkittua ja ammattitaitoista. Liitto 
tuntee vastuuta arvojensa mukaisen kotimaisen tuotannon säilyttä-
misestä. Liitto noudattaa toimintaansa ja arvojaan tukevien lahjoit-
tajien toivomuksia. 

Luotettavuus

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

Toiminnallisuus

Liitto on johtava, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja yhteiskuntaa pal-
veleva eläinten hyvinvointi- ja eläinsuojelujärjestö. Liitolla on koko 

maan laajuinen, aktiivisesti toimiva jäsenyhdistysten sekä eläinsuo-
jeluvalvojien ja -neuvojien verkko. Liitto toimii aloitteellisesti nostaen 
esiin tärkeitä eläinsuojeluongelmia ja tekee asiantuntevia ehdotuksia 
ongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta. Liitto toimii niin, 
että eläinsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla 
mukaan toimintaan. 

Yhteistyökykyisyys

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

SEYn	vahvuudet

• Vahva organisaatio, joka on selkeä, muuntautumiskykyinen ja koko 
maan kattava.

• Ammattitaitoisesti toimiva, osaava ja koulutettu eläinsuojeluvalvo-
jien ja -neuvojien verkosto.

• Eläinsuojeluaatteen vahvasti sisäistäneet ja aktiiviset paikallisyh-
distyksissä toimivat jäsenet.

• Ammattitaitoinen, motivoitunut ja liiton tavoitteisiin sitoutunut 
henkilökunta.

Strategiset	tavoitteet

• Liitto edistää toiminnallaan sitä, että tuotanto-, harraste-, seura- ja 
koe-eläinten sekä luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi otetaan 
huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sitä, että 
eläinten hyvä kohtelu myös käytännössä toteutuu kaikkialla.

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

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

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

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

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 
   
VARSINAINEN TOIMINTA	 	 	
Yhteiskunnallinen	toiminta	 -50	390,07	 -50	044,88	
Valvojatoiminta	 -154	983,59	 -159	023,48	
Viestintä	 -102	475,65	 -86	687,39	
Eläinten	Ystävä	 -74	898,23	 -72	262,86	
Kansainvälinen	toiminta	 -13	513,58	 -14	944,56	
Jäsenyhdistystoiminta	 -83	182,64	 -91	147,44	
Muu	eläinsuojelutoiminta	 -15	342,99	 -15	918,77	
 -494 786,75 -490 029,38 

VARAINHANKINTA	 	 	
Tuotot	 521	254,09	 681	729,13	
Kulut	 -35	143,30	 -22	093,66	
 486 110,79 659 635,47 

SIJOITUKSET 	 	
Tuotot	 216	144,51	 300	157,82	
Kulut	 -200	869,28	 -30	131,90	
 15 275,23 270 025,92 

OMAKATTEISET RAHASTOT	 	 	
Heleniuksen	rahasto	 113	001,28	 611	358,96	
Marschanin	rahasto	 25	158,61	 73	992,62	
Lindénin	rahasto	 867,75	 695,31	
Tavita	av	Tyriksen	rahasto	 1	021,57	 818,56	
Laaksosen	rahasto	 281,62	 225,66	
 140 330,83 687 091,11 

AVUSTUKSET 	 	
Yleisavustukset	 10	000,00	 7	000,00	
Valtionapu	 59	000,00	 66	000,00	
Avustukset	omakatteisista	rahastoista	 	 	
Kulut	 0,00	 0,00	
	 69 000,00 73 000,00	

RAHASTOSIIRROT	 	 	
Omakatteiset	rahastot	 	 	
Rahastojen	lisäys/vähennys	 -140	330,83	 -687	091,11
TILIKAUDEN TULOS    € 75 599,27 512 632,01
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SEY SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO ry

TASE 31.12.2008 31.12.2007

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
Pitkävaikutteiset	menot	 31	715,18	 15	156,55

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-	ja	vesialueet	 276	884,75	 1	884,75
Koneet	ja	kalusto	 7	800,82	 9	115,09

SIJOITUKSET
Osakkeet	ja	osuudet	 1	032	517,55	 3	104	403,69

OMAKATTEISET RAHASTOT	 1	846	200,89	 1	720	720,24

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset	 75	344,71	 418	266,71
Rahoitusarvopaperit	 2	450	000,00
Rahat	ja	pankkisaamiset	 37	590,65	 103	183,11

TASEEN LOPPUSUMMA    € 5 758 054,55 5 372 730,14

TASE 31.12.2008 31.12.2007

VASTATTAVAA 
OMA PÄÄOMA 

SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset	rahastot	 1	846	200,89	 1	720	720,24

TILIKAUSIEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 
Edell.	tilikausien	yli-	/	alijäämä	 1	918	525,65	 1	405	893,64
Tilikauden	yli-	/	alijäämä	 75	599,27	 512	632,01

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat	rahastoilta	 1	845	391,65	 1	613	728,87
Lyhytaikainen
Saadut	ennakot	 820,00
Ostovelat	 2	104,40	 11	391,68
Muut	velat	 10	516,97	 8	470,58
Siirtovelat	 58	895,72	 99	893,12

TASEEN LOPPUSUMMA    € 5 758 054,55 5 372 730,14 
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SAMMANdRAG
	 2008	 2007	 2006
A.	Antalet	platser	som	inspekterats
produktionsdjur 126 128 168
Sällskaps- och hobbydjur 1404 1332 1657
Övriga djur 17 112 56
Antalet	inspekterade	platser	totalt	 1547	 1572	 1881

B.	Antalet	djur	på	de	inspekterade	platserna
produktionsdjur (ej fjäderfä o. pälsdjur) 3742 7208 2811
Sällskaps- och hobbydjur 4543 4731 6139
Antalet	djur	totalt	 8285	 11939	 8950

C.	Antalet	djurskyddsinspektioner
produktionsdjur 191 158 169
Sällskaps- och hobbydjur 1641 1607 2014
Övriga djur 98 143 187
Antalet	djurskyddsinspektioner	
totalt	 1930	 1908	 23	70

D.	Andelen	inspektioner	(%)	som	
gav	anledning	till	vidare	åtgärder	 59 53 84,9

1. RÅdGIVNINGSBESÖK TILL pLATSER 
    dÄR dJUR HÅLLS

1.1	Rådgivningsbesök	beträffande	produktionsdjur

Nötboskap	 2008	 2007	 2006
antalet besökta fähus 49 64 64
där det fanns djur totalt 1943 1717 1515
antalet rådgivningsbesök totalt 88 84 75

Svin
antalet besökta svingårdar 6 6 5
där det fanns djur totalt 315 3117 111
antalet rådgivningsbesök totalt 7  5

Fjäderfä
antalet besökta hönserier 17 13 12
där det fanns djur totalt 2314 9274 218
antalet rådgivningsbesök totalt 20 14 14

Får	och	getter
antalet besökta får- och getfarmer 51 41 72
där det fanns djur totalt 1484 1153 479
antalet rådgivningsbesök totalt 71 49 59

Av ovannämnda besök (punkt 1.1) var 
antalet befogade totalt 120 79 125

1.2	Rådgivningsbesök	beträffande	sällskaps-	och	hobbydjur
Hund
antalet besökta platser 716 713 867
där det fanns djur totalt 1519 1645 1945
antalet rådgivningsbesök totalt 804 863 997

SEY:S FRIVILLIGA DJURSKYDDSÖVERVAKARES
ÅRSSTATISTIK 2006–2008

	 2008	 2007	 2006
Katt
antalet besökta platser 383 335 495
där det fanns djur totalt 1676 1666 2293
antalet rådgivningsbesök totalt 451 430 674

Häst
antalet besökta stall 198 155 171
där det fanns hästar totalt 891 665 891
antalet rådgivningsbesök totalt 258 181 211

Övriga	sällskapsdjur
antalet besökta platser 83 93 93
där det fanns djur totalt 457 755 1010
antalet rådgivningsbesök totalt 128 109 99
Av ovannämnda besök (punkt 1.2)  
var antalet befogade, totalt 997 892 1706

1.3	Rådgivning	beträffande	djurtransporter	
(transport av slaktdjur, hästar och andra djur)
antalet rådgivningsbesök 
beträffande djurtransporter, totalt 8 27 17

Av ovannämnda inspektioner (punkt 1.3) var 
antalet befogade, totalt 2

1.4	Rådgivningsbesök	beträffande	djur	som	hålls	inhägnade	
(inte produktionsdjur, inte fähus eller lösdriftsladugårdar)

Hägn	med	köttboskap	och	vilt
antalet besökta platser 0 4 13
där det fanns djur totalt 0 1221 706
antalet rådgivningsbesök totalt 0 4 13

Pälsfarmer
antalet besökta pälsfarmer 3 0 2
där det fanns djur totalt 3060 0 950
antalet rådgivningsbesök totalt 5 0 3

Av ovannämnda besök (punkt 1.4) 
var antalet befogade totalt 4 4 14

1.5	Rådgivningsbesök	i	djuraffärer	
antalet olika affärer totalt 24 18 31
antalet rådgivningsbesök totalt 32 24 33
antalet befogade rådgivningsbesök totalt 20 4 9

1.6	Rådgivningsbesök	i	samband	med	djurutställningar	och				
							cirkusar
antalet olika utställningar och cirkusar totalt 9 8 11
antalet rådgivningsbesök totalt 9 7 14
av besöken var antalet befogade totalt 5 4 7

1.7	Rådgivningsbesök	i	samband	tävlingar	med	djur

Travtävlingar (även hästtransport-fordon vid depåerna)
antalet rådgivningsbesök totalt 16 9 14
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	 2008	 2007	 2006
Ridtävlingar
antalet rådgivningsbesök totalt 6 6 24

Övriga	tävlingar
antalet rådgivningsbesök totalt 2 2 9

Av ovannämnda besök (punkt 1.7) var  
antalet befogade totalt 2 1 24

1.8	Jakt	och	fiske

Jakt
djurskyddsrådgivning, antalet gånger 
totalt 21 45 17

Fiske
djurskyddsrådgivning, antalet gångertotalt 18 29 16

Olovliga	redskap
råd eller anmärkningar givna vid 
användning av luftgevär o.dyl., 
antalet gånger totalt 18 18 56

1.9	Vilda	djur

antalet omhändertagna djur eller  
djur som man försökt sköta om, totalt 959 740 670

antalet djur som vidare- 
befordrats till vård, totalt 171 110 100

1.10	Avlivning	av	djur

Hund
antalet hundar man själv 
varit tvungen att avliva, totalt 5 7 16

antalet hundar som förts till 
veterinär för avlivning, totalt 20 25 16

Katt
antalet infångade katter, totalt 709 1126

antalet katter man själv 
varit tvungen att avliva, totalt 376 224 553

	 2008	 2007	 2006
antalet katter som förts till 
veterinär för avlivning, totalt 115 477 210

Övriga	djur
antalet djur man själv 
varit tvungen att avliva, totalt 107 98 39

antalet djur som förts till 
veterinär för avlivning, totalt 27 37 7

2. INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Besök	i	skolor,	klubbar,	
daghem	m.fl.
antalet besök totalt 110 121 192

Deltagit	i	mässor,	utställningar	m.fl.
antalet gånger totalt 41 125 79

Massmedia
antalet intervjuer totalt 201 99 205
antalet artiklar i olika tidningar, totalt 89 144 65

3. pERSONLIG RÅdGIVNING OCH 
    HANdLEdNING
(personlig rådgivning t.ex. per telefon eller e-post, inte allmänna 
tillställningar)

Rådgivning	per	telefon	och	e-post
antalet gånger totalt 16337 13832 14285

Anmälningar om missförhållanden som överlåtits till annan instans

till	myndigheter	 
antalet gånger totalt 829 986 845

till	en	annan	djurskyddsövervakare 
antalet gånger totalt 458 518 585

Övriga	åtgärder
antalet gånger totalt 1251 1709 2238
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president Mauno Koivisto har sedan 1982 
varit beskyddare för Finlands djurskydds-
föreningars förbund. Förbundet riktar ett 
varmt tack till president Koivisto för detta 
värdefulla stöd.

1.	ALLMÄNT

Finlands djurskyddsföreningars förbund 
(SEY) vill med sin verksamhet väcka män-
niskornas respekt för djuren som individer 
samt främja djurens välfärd. Grundtanken 
är att djuren ska behandlas väl och skyddas 
på bästa möjliga sätt, så att de inte utsätts för 
smärta, plåga, lidande, rädsla och bestående 
men. Förbundet vill också påverka besluts-
processerna i samhället så att djurskydds-
aspekterna beaktas. Förbundets syfte är att 
främja att såväl produktionsdjurs, sällskaps-
djurs som vilda djurs liksom också päls- och 
försöksdjurs välbefinnande beaktas i alla be-
slutsprocesser i samhället och att alla de här 
djuren behandlas väl också i praktiken.

2.	SAMHÄLLELIG	
VERKSAMHET

Reformen	av	djurskyddslagstiftningen
Förbundet föreslog att en ny befattning, djur-
ombud, inrättas. Till stöd för förslaget ord-
nades en namninsamling, som resulterade 
i över 9 000 namn. den här massadressen 
överlämnades till jord- och skogsbruksmi-
nister Anttila i mars.

Justitieministeriets	arbetsgrupp	för	effek-
tivering	av	straffen	för	djurskyddsbrott
på våren tillsatte justitieministeriet en ar-
betsgrupp, som ska dryfta hur straffen för 
djurskyddsbrott ska skärpas samt hur upp-
följningen av djurhållningsförbud liksom 
också omhändertagning och beslagtagning 
av djur ska effektiveras. Förbundets förre 
verksamhetsledare och ordföranden för den 
riksomfattande djurförsöksnämnden, jur.
kand. Risto Rydman har representerat för-
bundet i arbetsgruppen.

utlåtanden
Under verksamhetsåret avgav SEY många ut-

Årsberättelse
2008

låtanden till jord- och skogsbruksministeriet 
beträffande ändringsförslagen i djurskydds-
lagstiftningen. Utlåtanden lämnades om ka-
renstider för hästar som injicerats intraartiku-
lärt med kortison, samt vilka djurskyddskrav 
som ska ställas angående fiskodlingar och 
slakt av djur. dessutom avgavs två utlåtanden 
både om veterinärvårdslagen och om delega-
tionen för produktionsdjurens välbefinnande.

Rundfråga	till	kommunalvalskandi-
daterna
I samarbete med Animalia gjorde SEY en 
rundfråga med djurskyddstema till kandida-
terna i kommunalvalet. Kandidaterna tillfrå-
gades om sina synpunkter i frågor som gäller 
produktionsdjur, vilda djur, djurskyddsöver-
vakning samt hittedjursverksamhet.

Rundfrågningens resultat publicerades på 
SEY:s webbplats.

därtill försökte förbunden få de olika par-
tierna och kandidaterna att i sina valprogram 
innefatta teman som främjar djurens välbe-
finnande.

Djurens	välbefinnande	som	en	del	av	före-
tagens	samhällsansvar
Förbundet inledde redan 2007 med Anima-
lia ett samarbetsprojekt, vars mål är att få 
djurens välfärd till en del av affärernas sam-
hällsansvarsstrategier. Under verksamhets-
året samarbetade SEY med Animalia för att 
nå detta mål. Möten hölls med representanter 
för olika butikskedjor, intresseorganisationer 
inom handeln samt med producentorganisa-
tioner.

Som en del av det här projektet ordnades 
också en kampanj under devisen ”Irti mun 
munistani” (Tassarna bort från mina ägg). En-
ligt EU:s lagstiftning får värphöns inte hållas i 
traditionella d.v.s. oinredda burar från början 
av 2012. Målet med kampanjen var att påverka 
konsumenternas köpbeslut så att efterfrågan 
riktas endast på ägg från frigående hönor och 
s.k. ekohönsägg, så att producenterna i sin tur 
väljer någondera av dessa alternativ som sin 
framtida produktionsform.

Eurogroup	for	Animals
SEY är Finlands representant i Eurogroup for 
Animals, som är en paraplyorganisation för 
de största djurskyddsorganisationerna inom 
Europeiska unionen. Eurogroup strävar efter 
att påverka djurskyddslagstiftningen både i 
Bryssel och via sina medlemsorganisationer 
i de länder som hör till EU. Under verksam-
hetsåret deltog SEY i flera av Eurogroups 
projekt inom Europa: kampanjen för import- 
och säljförbud av sälprodukter, reformen av 
försöksdjursdirektivet samt reformerna av 
EU:s rättsakter gällande transport och slakt.
Verksamhetsledaren Helinä Ylisirniö deltog 
som representant för förbundet i Eurogroups 
och EWLA:s (Eurogroup for Wildlife & La-
boratory Animals) årsmöten i Bryssel i juni. 
Kommunikationschefen Maria Blomster del-
tog i de kampanjmöten som arrangerades för 
organisationerna i mars och oktober.

Nätverket	God	mat
SEY deltog i miljö- och djurskyddsorganisa-
tionernas nätverk ”Hyvä ruoka”(God mat), 
vars mål är att främja miljövänlig mat i Fin-
land. Nätverket presenterade bl.a. tio teser 
om god mat.

Övriga	samhälleliga	teman
Under verksamhetsåret tog SEY upp till all-
män diskussion många aktuella ämnen med 
anknytning till djurens välbefinnande. Äm-
nen som diskuterades var bl.a. transport av 
levande svin till Ryssland för slakt, reformen 
av veterinärvårdslagstiftningen, hjälpmedel 
som används vid dressyr av hundar samt 
djurvänlig turism. dessutom har SEY till-
sammans med Animalia fört diskussioner 
med många tjänstemän och politiska be-
slutsfattare i syfte att främja organisationer-
nas målsättning att främja djurens välfärd.

Programmet	 för	 utveckling	 av	 landsbyg-
den	i	Fastlandsfinland
Förbundsstyrelsens vice ordförande Jaana 
Kiljunen fortsatte som ordinarie medlem 
och Helinä Ylisirniö som suppleant i uppfölj-
ningskommittén för programmet för utveck-
ling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Veterinärbranschsektionen
Helinä Ylisirniö representerade förbundet i 
branschsektionen för veterinärmedicin vid 
jord- och skogsbruksministeriet. Sektionen 
sammanträdde två gånger under verksam-
hetsåret.

3.	ÖVERVAKAR-	OCH	
RÅDGIVARVERKSAMHET

SEY:s djurskyddsövervakare har i samarbete 
med myndigheterna följt med hur djur be-
handlas och vid behov bistått med råd och 
anvisningar om hur djuren ska skötas. de 
har också idkat informationsverksamhet i 
djurskyddsfrågor. 

djurskyddsrådgivarnas utbildning och verk-
samhet motsvarar övervakarnas i övrigt men 
de får verkställa djurskyddsinspektioner en-
dast i närvaro av djurskyddsövervakare eller 
-myndighet.

I slutet av 2008 hade förbundet 86 djur-
skyddsövervakare och 27 djurskyddsråd-
givare. det fanns övervakare i alla län och 
landskap förutom i landskapet Åland.

Under verksamhetsåret godkände förbundet 
inte några nya övervakare och rådgivare, då 
inga ansökningar hade inlämnats. det här 
beror på att ingen grundkurs för övervakare 
har hållits efter 2006.

Mellan övervakar- och rådgivargrupperna 
har följande ändringar skett: Marko Elomaa, 
Heidi Hytönen, Sanna Neuvonen, Marianna 
paavolainen, Eija Saavalainen och Juha Ris-
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sanen övergick från att ha varit djurskydds-
övervakare till att bli djurskyddsrådgivare.

Följande personer har lämnat sina uppdrag 
som djurskyddsövervakare: Mari Alakopsa, 
Mira Halonen, Satu Halonen, Minna Harkko, 
Krister Hollmerus, Berit Hotti, Markku Hotti, 
Virpi Ignatisak, Martti Kaariluoto, Sanna 
Keronen, Asko Lavikainen, Jaakko Leinonen, 
Niina Mäkinen, Sirkka-Liisa Oksanen, Anne 
paronen, Henri pätsi, Kaisu Seppä, Kristina 
Smulter, Krista Soininen, pekka Suutari, Jor-
ma Vastamäki, Marja-Leena Virtanen, Heikki 
Väätäinen och Terttu Ylimäki. djurskydds-
rådgivarna Mona Andersson, Anna-Kaarina 
Jaakkola, Titta Malinen och Heidi Salomaa 
har lämnat sina uppdrag som rådgivare. SEY 
riktar ett hjärtligt tack till dem alla för det 
värdefulla frivilliga arbete de har utfört för 
djurens bästa.

det finns flera orsaker till att så ovanligt 
många har lämnat sina övervakaruppdrag. 
En del ville sluta för att uppdraget är tungt, 
en del hade inte aktivt utfört övervakarupp-
drag medan en del inte mera ville förnya sitt 
övervakarkort.

Förbundet förnyade de etiska reglerna för 
övervakare och som en del av reformen be-
slutade övervakarutskottet också att överva-
karkorten är i kraft i tre år mot att de tidigare 
har gällt i fem år. Alla SEY:s övervakares kort 
kommer att förnyas i början av 2009.

Av förbundets övervakare och rådgivare rap-
porterade 116 personer, d.v.s. 82 procent, om 
sin verksamhet. I en bilaga till den här årsbe-
rättelsen presenteras en statistik över de åt-
gärder övervakarna och rådgivarna vidtagit 
under verksamhetsåret.

Enligt statistiken för 2008 utförde djur-
skyddsövervakarna 1 930 djurskyddsinspek-
tioner på 1 547 olika platser. I jämförelse med 
året innan är dessa siffror i stort sett lika, så 
några större förändringar har inte skett i an-
talet inspektioner och inspekterade platser.

Antalet inspekterade djur uppgick till 8 285 
individer (11 939 år 2007). I det här antalet 
ingår dock inte fjäderfä, pälsdjur och djur i 
djuraffärer.

Allmänt kan man konstatera att antalet djur-
skyddsinspektioner, framförallt då det gäller 
sällskaps- och hobbydjur samt övriga djur, är 
så gott som oförändrat.

I tätorterna dominerade inspektionerna av 
hundars och katters levnadsförhållanden 
också under det här verksamhetsåret. I likhet 
med tidigare år gällde de flesta inspektioner-
na på landsbygden hästar och nötkreatur.

Under verksamhetsåret var övervakarna 
tvungna att antingen själva avliva eller om-
bestyra för avlivning 491 katter (701 katter år 

2007) och 25 hundar (32 hundar år 2007), som 
vanskötts av ansvarslösa och likgiltiga män-
niskor. dessa siffror är fortfarande oroväckan-
de stora. Sammanlagt infångades 709 herrelö-
sa katter, då motsvarande siffra året innan var 
1 126. den här minskningen kan bero på att 
man i en del kommuner har börjat bistå den 
här verksamheten.

Övervakarna tog antingen själva hand om 
eller förde till vård 959 vilda djur (850 indi-
vider år 2007).

Under verksamhetsåret gav övervakarna råd 
och anvisningar per telefon och e-post totalt 
16 337 gånger. Året innan var motsvarande 
siffra 13 832.

I Torneå arrangerades ett distriktsmöte för 
övervakarna i norra Finland i maj.

I början av verksamhetsåret utsåg förbun-
dets styrelse följande medlemmar i överva-
karutskottet: Henri pätsi från Lapplands län, 
Sinikka Rauma och Tiina Ahokas från Uleå-
borgs län, Tauno Kähkönen, Antti Heiskanen 
och Marja-Liisa Kotro från Östra Finlands 
län och päivi Mäki från Södra Finlands län. 
Tiina Ahokas utsågs till utskottets ordföran-
de och till sekreterare utsågs Anne Skogberg 
från SEY:s byrå. Övervakarutskottet sam-
manträdde sex gånger.

Övervakare från SEY samt Maria Blomster 
deltog i den djurskyddsövervakarkurs som 
Livsmedelsverket Evira höll i Helsingfors den 
1 december.

Förbundet har hållit kontakt med sitt över-
vakarnätverk förutom med direkt rådgivning 
per telefon och e-post även med e-postmed-
delanden, extranet och cirkulär.

4.	INFORMATIONS-	OCH	PR-
VERKSAMHET

4.1	Djurens	vecka

det riksomfattande evenemanget djurens 
vecka firades 4–10 oktober och nu för fem-
tionde gången. Veckans tema var ”Behövs 
hjälp? – de vilda djuren är i trångmål”. Kam-
panjen under djurens vecka riktade sig såväl 
till den vanliga medborgaren som till poli-
tiska beslutsfattare och myndigheter.

Med kampanjen ville man informera män-
niskorna om att vilda djur, som råkat illa ut, 
måste hjälpas. dessutom gav man råd om hur 
man med enkla vardagliga medel kan skapa 
bättre förutsättningar för djuren att klara sig. 
de politiska beslutsfattarna ville man upp-
märksamma om hur dåligt det är ställt med 
skötseln av skadade vilda djur.

på sin webbplats hade förbundet samman-
ställt material som baserade sig på temat 

för djurens vecka och som var avsett för 
såväl skolelever som allmänheten. Här fanns 
grundläggande uppgifter om vilda djur och 
hur man ska gå till väga då man påträffar ett 
skadat vilt djur samt annan information. För 
skolelever fanns också uppgifter, som kunde 
behandlas under lektionerna i olika ämnen. 
på webbplatsen fanns även en enkät till lä-
rarna om hur temaveckans material hade 
använts i undervisningen.

I temaveckans material ingick också en af-
fisch med ett fotografi av tranungar. Affi-
scherna trycktes i storlekarna A4 och A3. den 
finskspråkiga affischen hade texten ”Avun 
tarpeessa?” och den svenska ”Behövs hjälp?”.

dessutom arrangerade SEY i samarbete med 
Suomen Luonnonsuojeluliitto (Finlands Na-
turskyddsförbund) ett djurens vecka semi-
narium den 8 oktober. Evenemanget arrang-
erades i Riksdagens infocentrum och där 
talade miljöminister paula Lehtomäki, riks-
dagsledamot pentti Tiusanen, överbrandman 
Vesa Nurminen, SEY:s djurskyddsövervakare 
Markku Alanko, överinspektör Matti Osara, 
biolog Juha Valste och naturskyddssekrete-
rare Tapani Veistola.

Till arbetsgruppen för djurens vecka 2008 
hörde Heidi Nieminen (ordf.), Marika Tu-
deer, Sari Valtanen, Markku Alanko, Sakari 
Halme, Maria Blomster samt Tapani Veistola 
från Suomen Luonnonsuojeluliitto (Finlands 
Naturskyddsförbund). 

4.2	Evenemang	och	medierna
Skydda	djuren	för	människan

I början av verksamhetsåret inledde för-
bundet en medlemsvärvningskampanj med 
temat ”Suojele eläimiä ihmiseltä”(Skydda 
djuren för människan). 

Underhållningsartisten Jone Nikula, riks-
dagsledamoten Tanja Karpela och sångaren 
Manna ställde upp och gav publicitet åt kam-
panjen.

Kampanjen genomfördes med en separat 
webbplats, där man kunde testa sin kunskap 
i djurskyddsfrågor eller köpa kampanjens 
T-tröja.

det fanns reklam om kampanjen förutom i 
TV på kanal MTV3 även som webbannonser 
på flera olika webbplatser.

Hurtta	&	Stara  
Förbundet deltog i TV-programmet Hurtta 
& Stara, ett realityprogram på kanal Fyran, 
i vilket kända personer tävlade bl.a. i agility 
med hundar, som behövde ett nytt hem. I 
tävlingen deltog nio par. de tävlare som så 
önskade fick behålla hunden, som de haft 
som sin tävlingskumpan. de sex hundar, som 
tävlingsdeltagarna inte hade möjlighet att 
själva behålla, fick nya hem på SEY:s försorg. 
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Tittarna hade möjlighet att rösta på sin favo-
rit. Intäkterna från röstningen tillföll SEY för 
att användas till djurskyddsarbete.

Kungstraven	i	Jyväskylä
Enligt gammal tradition har SEY i samband 
med Kungstraven premierat någon som i 
sin verksamhet på ett exemplariskt sätt ta-
git hänsyn till hästens välbefinnande. Vid 
Kungstraven i Jyväskylä 2008 överräcktes 
hederspriset till verksamhetsledaren Sari 
piirainen vid Keski-Suomen hevosjalostu-
sliitto ry (Hästavelsförbundet i Mellersta 
Finland rf). Redan i sex års tid har hon som 
representant för hästavelsförbundet skött om 
identifieringen och registreringen av de föl 
som fötts inom hennes distrikt liksom också 
registreringen av importerade hästar. I den 
här verksamheten har hon besökt en stor del 
av stallen i mellersta Finland och bekantat 
sig med hur hästarna sköts samt med den 
här hobby- och näringsgrenen inom det här 
området. Till hästavelsförbundets uppgifter 
hör också rådgivningsverksamhet i frågor 
som rör hästar. Sari piirainen har i alla de här 
uppgifterna fört fram hästarnas välbefin-
nande och modigt ingripit då hon påträffat 
olägenheter.

på Kungstravssöndagen inför en publik med 
27 000 personer överräckte verksamhetsle-
daren Helinä Ylisirniö och representanterna 
för förbundsfullmäktige Risto Rydman och 
Ismo Kovanen SEY:s hederspris till Sari pii-
rainen. priset är en keramikstatyett skulpte-
rad av Terhi Michelsson.

Seminariet	
”Importera	inte	en	svart	hund”
I samband med veterinärdagarna arrang-
erade SEY i samarbete med Veterinärförbun-
det, Tullen, Evira och Finska Kennelklubben 
ett seminarium med temat ”Älä tuo pimeää 
koiraa” (Importera inte en svart hund). Vid 
seminariet behandlades de problem som kan 
uppstå vid illegal import av hundar. den im-
porterade hunden kan vara sjuk och smitta 
ner andra hundar eller människor med 
ödesdigra följder. de illegalt importerade 
hundarna utgör en stor risk för spridning av 
djursjukdomar.

Veteranpriserna	 till	 hundar	 vid	 hundut-
ställningen	i	Helsingfors
I december premierade SEY i Helsingfors 
vid Finska Kennelklubbens tvådagar långa 
utställning den äldsta hunden som i ras-
bedömningen belönats åtminstone med ut-
låtandet ”mycket bra”. priset utdelades nu för 
trettonde gången.

Under utställningens första dag premierades 
den fjorton år och tre månader gamla shet-
lands sheepdogen Tuulikukan Juhannusruu-
su, ”daisy”, som ägs av Anne Grönholm och 
Jari Holopainen från Riihimäki. daisy är född 
den 26 september 1994.

Under den andra utställningsdagen gick pri-
set till den tretton år och fyra månader gamla 
buhunden Tunturipuron Ensilempi, ”Lempi”, 
vars uppfödare och ägare är Tarja pihlaja från 
Seinäjoki. daisy är född den 15 augusti 1995.

Veterinärdagarna	i	Helsingfors
SEY deltog som utställare på Veterinärda-
garna.

SEY	i	media
Under verksamhetsåret skickade SEY ut fyr-
tiosex pressmeddelanden, vilka fick rätt god 
publicitet.

Förbundets verksamhet har varit väl framme 
i olika medier under verksamhetsåret. För-
bundets verksamhetsledare Helinä Ylisirniö 
intervjuades flera gånger både i TV-nyhe-
terna och i pressen i samband med den s.k. 
kamphundsrättegången. Ylisirniö deltog 
också i programmet ”Tuomio” (dom) i TV 
2 i avsnittet ”Eläinten vankileirit” (djurens 
fångläger), där produktionsdjurens ställning 
i dagens Finland behandlades. Verksamhets-
ledaren deltog även i en intervju i Yle:s mor-
gon-tv, där hon diskuterade med minister 
Anttila om missförhållanden inom djurskyd-
det. Förre verksamhetsledaren Risto Rydman 
intervjuades i FST5 om straffen i samband 
med djurskyddsbrott.

Både verksamhetsledaren och kommunika-
tionschefen har intervjuats i många radio-
program samt i olika tidningar i frågor som 
gäller djurens välbefinnande.

Övriga	evenemang
Helinä Ylisirniö, Maria Blomster, Marika Tu-
deer samt Tiina Ahokas deltog som förbun-
dets representanter i Eläinasiafoorumi (djur-
saksforum), som arrangerades i februari. de 
övriga deltagarna var Animalia, djurrättsor-
ganisationerna Oikeutta eläimille och Fauna 
ry samt Veganförbundet.

Tillsammans med Raili pispa Oy arrangerade 
SEY ett hittedjursseminarium både i mars 
och i oktober. Seminarierna var avsedda för 
dem inom förbundet som har hand om hit-
tedjursverksamheten, men seminariet var 
öppet även för andra, som sysslar med hit-
tedjursverksamhet men som inte hör till för-
bundet. Vid seminariet behandlades aktuella 
teman inom hittedjursverksamheten.

Helinä Ylisirniö och Maria Blomster deltog i 
det djurskyddssammanträffande som Vän-
sterförbundets riksdagsgrupp arrangerade i 
maj. Härvid fick representanter för SEY, Ani-
malia, djurrättsorganisationerna Oikeutta 
eläimille och Fauna ry berätta om sina orga-
nisationers verksamhet.

Förutom i Veterinärdagarna deltog förbun-
det också i Elma-mässan i november samt i 
djurmässan i december.

I evenemang, som arrangerades utanför hu-
vudstadsregionen, deltog förbundet tillsam-
mans med medlemsföreningarna. Ofta var 
också djurskyddsövervakare på plats vid flera 
av dessa evenemang för att svara på allmän-
hetens frågor. Funktionärer och djurskyddsö-
vervakare från SEY:s lokala föreningar deltog 
under året i olika djurskyddsevenemang som 
föreläsare, talare och debattörer.

4.3	Informationsmaterial

på förbundets kansli har man dagligen fått ge 
råd och svara på frågor som gällt djurskyddet 
både per telefon och per e-post. dessutom 
har man också sänt olika informationsblad i 
tusental och tidskriften djurvännen till dem 
som så önskat.

I början av verksamhetsåret tog förbundet i 
bruk sin nya webbplats. Här kan man få olika 
slags uppgifter om förbundet och dess verk-
samhet samt om djurens välbefinnande och 
djurskydd. Förbundet tog också i bruk s.k. 
extranet, som är avsett för intern kommu-
nikation och som ska underlätta kontakten 
mellan alla funktionärer inom förbundet.

Förbundet lät också utarbeta grafiska anvis-
ningar som ska användas i all kommunika-
tion i förbundet. För att locka nya medlem-
mar lät man också utarbeta en ny broschyr 
med uppgifter om förbundets verksamhet 
Även blanketterna, kuverten, det audiovisu-
ella materialet och bildbanken har förnyats.

5.	PuBLIKTIONS-
VERKSAMHET

Tidskriften djurvännens hundratredje år-
gång utkom med fyra nummer. Tidskriftens 
chefredaktör har varit Juha Valste och pekka 
Hänninen har varit redaktionssekreterare. 
Ordförande för redaktionsrådet var Juha Val-
ste och medlemmar var Maria Blomster, Ma-
rika Tudeer, Mira Halonen och Sonja Nurmi. 
pekka Hänninen var redaktionsrådets sekre-
terare.

Beträffande tidskriftens innehåll har målet 
varit ett rikligt och mångsidigt urval av in-
formativa och intressanta artiklar utan avkall 
på djurskyddsaspekterna. Förbundets årsbe-
rättelse för 2007 ingick som bilaga i nummer 
2/2008 och som bilaga i nummer 3/2008 in-
gick djurens veckas affisch ”Behövs hjälp?

Kopior av artiklar, som publicerats i djur-
vännen, har använts i stor utsträckning 
även i informationssyfte. Flera av de gamla 
broschyrerna har också uppdaterats. I slutet 
av året hade förbundet åttiotvå olika gratis-
broschyrer med upplysningar och skötselråd 
om såväl sällskapsdjur som produktionsdjur 
samt om vilda djur.
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6.	INTERNATIONELL	
VERKSAMHET
I likhet med tidigare år har förbundet även 
under det här verksamhetsåret varit med-
lem i Nordiska djurskyddsrådet och i Värl-
dens djurskyddsförbund WSpA. SEY deltog 
i WSpA:s internationella kampanj ”Handle 
with Care”, vars mål är att få slut på de långa 
transporterna av slaktdjur.

Nordiska djurskyddsrådets årsmöte hölls i 
Helsingfors i slutet av augusti. Helinä Ylisir-
niö och Maria Blomster deltog i mötet, som 
SEY hade arrangerat.

I april bekantade sig Helinä Ylisirniö och Ma-
ria Blomster med den estniska djurskydds-
föreningens, Eesti Loomakaitse Selts (ELS), 
verksamhet. SEY hade administrerat den in-
samling för herrelösa hundar i Tallinn, som 
SEY tillsammans med Animalia och HESY 
organiserat 2000. Under detta verksamhetsår 
har dessa medel använts upp. I Estland sva-
rade ELS för administrationen av medlen.

I oktober deltog Maria Blomster i en kon-
ferens om sällskapsdjurens välbefinnande, 
som engelska dogs Trust hade arrangerat.

I likhet med tidigare år har förbundet hållit 
kontakt, idkat ömsesidig konsultation och 
även i övrigt samarbetat med djurskyddsor-
ganisationer i många olika länder.

7.	FÖRBuNDETS	
MEDLEMSKÅR

I slutet av verksamhetsåret hade förbundet 
trettiofem medlemsföreningar. Förbundet 
hade sammanlagt 9 832 personmedlemmar 
(8 976 år 2007).

Under verksamhetsåret var medlemsavgiften 
för fullvuxna 20 euro, för familjemedlemmar 
10 euro, för ungdomar 10 euro och för under-
stödsmedlemmar 100 euro i året. Avgiften för 
ständigt medlemskap var 200 euro.

på våren inleddes det länge planerade pro-
jektet med att byta ut det tekniskt föråldrade 
medlemsregisterprogrammet mot ett mo-
dernt kundrelaterat datahanteringssystem. 
Målet var att vid årsskiftet ha överfört upp-
gifterna från det gamla registret till det nya 
systemet. Målet uppnåddes och registret ska 
ytterligare utvecklas under våren 2009.

Samarbetet	med	medlemsföreningarna
Utvecklandet av verksamheten i förbundets 
organisation har krävt kontinuerligt arbete. 
Under verksamhetsåret utvecklades samar-
betet liksom också den ömsesidiga informa-
tionsförmedlingen med medlemsförening-
arna ytterligare.

Under verksamhetsåret arrangerades ett 

möte i Riihimäki för medlemsföreningarna 
i södra Finland.

I april bekantade sig verksamhetsledaren 
Helinä Ylisirniö med den lokala djurskydds-
föreningens verksamhet i Brahestad, Raa-
henseudun Eläinsuojeluyhdistys. 

I juni besökte verksamhetsledaren de lokala 
djurskyddsföreningarna i Vasa och Jakob-
stad, Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys 
respektive Jakobstadsnejdens djurvänner.

I likhet med tidigare år har medlemsfören-
ingarna fått från förbundets kansli en stor 
mängd djurskyddsmaterial av olika slag för 
att användas vid olika lokala evenemang.

I början av verksamhetsåret utsåg förbun-
dets styrelse en medlemsföreningsarbets-
grupp till vars ordförande valdes Tiina Aho-
kas. Arbetsgruppens medlemmar var Kirsi 
Haasanen, Nina Rissanen, Helena Lustig och 
Sonja Nurmi. Sekreterare var Anne Skogberg. 
Arbetsgruppen sammanträdde en gång un-
der verksamhetsåret.

8.	uNGDOMSVERKSAMHET

ungdomsprojektet	”Från	larv	till	fjäril”
Med hjälp av bidrag från undervisningsmi-
nisteriet har SEY genomfört ett projekt för att 
utveckla ungdomsverksamheten. projektet, 
som gick under namnet ”Toukasta perho-
seksi” (Från larv till fjäril), inleddes i augusti 
2007 och fullföljdes i slutet av 2008. I projek-
tet deltog tolv medlemsföreningar. Målet var 
att i samarbete med medlemsföreningarna få 
en aktiv ungdomsverksamhet i de lokala för-
eningarna, som fortsätter även efter det att 
projektet är över. Med den här verksamheten 
ville man främja de ungas delaktighet och 
påverkningsmöjligheter inom djurskydds-
verksamheten.

Under verksamhetsåret realiserades olika 
former av ungdomsverksamhet både på 
lokal och på nationell nivå. de lokala fören-
ingarnas ungdomsverksamhet omfattade 
bl.a. klubbverksamhet och djurkunskaps-
kurser samt läger och olika djurskyddsjip-
pon. på nationell nivå resulterade projektet 
i djurkunskapskursen ELLU, som är avsedd 
för barn och ungdomar. därtill utarbeta-
des klubbpärmen ”Från larv till fjäril”, som 
föreningarna kan använda i sin ungdoms-
verksamhet. Också övervakare och personer 
från föreningar har fått material, som de kan 
utnyttja i samband med besök i skolorna. på 
förbundets webbplats skapades en interaktiv 
del för ungdomar och i djurvännen infördes 
en ungdomsspalt. Med stöd av projektet har 
kurser hållits för dem som ansvarar för ung-
domsverksamhet och för djurkunskapskur-
sen Ellu. Olika material har också utarbetats 
till stöd för föreningarna. Även  internatio-
nell verksamhet i EVS-projektet har utövats. 

I samband med bl.a. djurens vecka och kam-
panjen ”Reilu luokka”(Rejäl klass) i skolorna 
har djurskyddet förts fram på ett synligt sett.

9.	ÖVRIG	DJuRSKYDDS-
VERKSAMHET

Produktionsdjur
Förbundsstyrelsens vice ordförande Jaana 
Kiljunen och djurskyddsövervakare Sinikka 
Rauma har varit SEY:s sakansvariga i frågor 
som gäller produktionsdjur. Rauma har i 
samarbete med kommunerna och yrkesin-
stitutet Ahlman hållit flera kurser i produk-
tionsdjurens välbefinnande för lantbruks-
avbytare runt om i landet. Speciellt har man 
fäst uppmärksamhet vid produktionsdjuren 
levnadsförhållanden samt hur djurens art-
typiska beteende kan beaktas. Också den 
invecklade byråkratin som berör producen-
terna har behandlats. 

Målet har varit att förbättra avbytarteamets 
arbetsledaransvar och effektivera informa-
tionen i frågor som rör djurens välmående. 
Ett tema var också hur man ska handla i kris-
situationer.

Helinä Ylisirniö och Maria Blomster be-
sökte tillsammans med representanter från 
Animalia en hönsgård med våningsburar i 
Alastaro.

Kattprojektet
Under verksamhetsåret ordnade Masterfoods 
Oy i anslutning till kattmatsmärket Whiskas 
en mobilkampanj med devisen ”Kissakaveria 
EI jätetä” (Lämna INTE kattkompisen) för att 
stöda förbundets hittekattverksamhet.

Skådespelerskan Eija Vilpas, sångaren Jonna 
Kosonen, TV-konferencieren Ellen Jokikun-
nas, musikern Kristian Meurman och mång-
sysslaren inom underhållningsbranschen 
Jone Nikula ställde upp som faddrar för 
kampanjen.

Intäkterna från kampanjen, 16 200 euro, går 
till förbundets medlemsföreningar som an-
vänder medlen till sterilisering och kastre-
ring av katter samt till att förse katterna med 
mikrochips för identifikation. Man har beslu-
tat att kampanjen ska ordnas också 2009.

Projektet	 för	 etisk	 kvalitetscertifiering	
inom	djurhandeln
den arbetsgrupp vars uppgift är att utar-
beta ett etiskt kvalitetscertifieringssystem 
för handeln med djur har fortsatt sitt arbete 
under verksamhetsåret. Förbundet represen-
terades i arbetsgruppen av Maria Blomster 
och Helinä Ylisirniö. Med hjälp av sysselsätt-
ningsstöd anställdes Minna Leppä till pro-
jektsekreterare för tio månader.
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10.	FÖRBuNDETS	
ADMINISTRATION

10.1	Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträdde två 
gånger under verksamhetsåret. 

Vårmötet hölls den 5 maj och höstmötet den 
22 november. Bägge mötena hölls i förbun-
dets lokaliteter.

Vid förbundsfullmäktiges vårmöte godkän-
des årsberättelsen för 2007 och fastställdes 
bokslutet för 2007. Styrelsen och övriga bok-
slutsansvariga beviljades enhälligt ansvars-
frihet. Vidare fastslogs medlemsavgifterna 
för 2010. I samband med vårmötet hölls en 
kurs för medlemmarna i förbundsfullmäk-
tige om förbundets nya extranet samt om 
föreningarnas informationsförmedling.

Vid höstmötet godkändes verksamhetspla-
nen och budgeten för 2009. Förbundsfull-
mäktige valde enhälligt professor Outi Vainio 
till förbundets ordförande för 2009. Till ordi-
narie medlemmar i förbundsstyrelsen valdes 
Heidi Nieminen från Korpilahti och päivi 
Rosqvist från Ingå för den treårs period som 
inleds från början av 2009. För samma treårs 
period valdes Jyrki Haapala från Varkaus till 
suppleant i förbundsstyrelsen.

Vid förbundsfullmäktigemötet i november 
godkändes Loimaan seudun eläinsuojeluyh-
distys till medlem med observatörs status. 
Under verksamhetsåret bytte Kemin Eläin-
suojeluyhdistys sitt namn till Meri-Lapin 
Eläinsuojeluyhdistys.

10.2	Styrelsen

Under verksamhetsåret sammanträdde sty-
relsen sju gånger. Ett möte hölls virtuellt med 

hjälp av styrelsens informationskanal i för-
bundets extranet.

professor Outi Vainio från Åbo har varit sty-
relseordförande (7/7), direktör Jaana Kilju-
nen från Kerava var första vice ordförande 
(3/7) och andra vice ordförande var juristen 
Heidi Nieminen från Korpilahti (7/7).

de ordinarie medlemmarna i styrelsen var 
trafikstationschefen Tiina Ahokas från Uleå-
borg (6/7), hälsoinspektören Tauno Kähkö-
nen från Lapinlax (6/7), fil.stud. Sonja Nurmi 
från Helsingfors (6/7) och klassläraren Ma-
rika Tudeer från Loppis (5/7).

Suppleanter i styrelsen var smådjursskötaren 
Eija Savolainen från Rovaniemi (1/7), men-
talvårdaren Antti Heiskanen från pieksämäki 
(6/7) samt läraren inom lantbruksbranschen 
Sinikka Rauma från Ruukki (3/7).

Medlemmar	i	förbundsfullmäktige	är:
Förening 
Eläinten Auttajat ry
Hausjärven esy
Hyvinkään esy
Joensuun esy
Jokioisten esy
Kainuun esy
Keski-Suomen esy
Kokkolanseudun esy
Kotkan Seudun esy
Lahden seudun esy
Lappeenrannan seudun esy
Luoteis-Lapin esy
Meri-Lapin esy
Oulaisten seudun esy
Oulun Seudun esy
perniön Seudun esy
pieksämäen esy
pielisen esy
pietarsaaren esy
pirkanmaan esy
pääkaupunkiseudun esy
pääkaupunkiseudun esy
Raahenseudun esy
Rauman seudun esy
Rovaniemen Seudun esy
Salon Seudun esy
Satakunnan esy
Savon eläinsuojelu
Savonlinnan seudun esy
Seinäjoen seudun esy
Turun esy
Turun esy
Vaasanseudun esy
Valkeakosken esy
Varkauden seudun esy
Ylivieskan seudun esy
Henkilöjäsenet

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

Ulla Räsänen
Matti Mykkänen
Sonja Ilola
Tiia Sandberg
Annaelina Kotilainen
Marja-Liisa Kotro
Milla Mäki
Juhani Hirsimäki
Jaakko Rasi
Tiina Ranta-panula
Markku Alanko
päivi Tenhunen
Maarit Annala
Risto Rydman

1:a suppleant 

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

Sanna Koski
Tiina Saukko
Katja Taskinen

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

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

Under verksamhetsåret har SEY fått mycket 
värdefull hjälp av många sakkunniga inom 
olika områden. Förbundet riktar härmed sitt 
varmaste tack till dem alla.

10.4	Funktionärer

SEY:s verksamhetsledare var Helinä Ylisirniö, 
kommunikationschef var Maria Blomster, 
ekonomichef var Erja peltola, organisations-
sekreterare var Anne Skogberg och koordi-
nator för ungdomsverksamheten var Elina 
Sipilä.

I november inledde Vesa Ananin en inlär-
ningshelhet i arbetet inom ramen för läroav-
talsutbildning.

10.5	Representationer

Tauno Kähkönen och Sinikka Rauma har 
representerat förbundet i Suoma	Viiala	Stif-
telsen.

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

Ordföranden Outi Vainio har representerat 
djurskyddsorganisationerna i antidoping-
kommittén	för	tävlingar	med	djur.

Helinä Ylisirniö representerade förbundet i 
styrelsen för Kiinteistö	 Oy	 Helsingin	 Kot-
kanpesä	fram till den 29 april 2008, varefter 
förbundet representerades av ekonomichef 
Erja peltola.

Risto Rydman var sakkunnigmedlem i stad-
geutskottet	i Suomen	Hippos.

Risto Rydman var suppleant i Suomen	Hip-
pos	travjury.

Outi Vainio representerade förbundet i sty-
relsen för Finlands	 djurskyddsfond	 och 
hon var också ordförande för fonden. Vice 
ordförande i fonden var Heidi Nieminen och 
styrelsemedlem var Helinä Ylisirniö, vilka 
bägge också representerade förbundet. Fon-
dens ombud är Anna-Liisa Karppinen.

10.6	Lokaliteter

Under verksamhetsåret har förbundets kansli 
haft sin adress på Kotkagatan 9 i Helsingfors.
Förbundet har under verksamhetsåret hyrt 
ut kansliutrymmen till Juliana von Wendts 
Stiftelse och till Suomen Kissaliitto ry (Fin-
lands Kattförbund).

10.7	Medlemskap

Under verksamhetsåret var förbundet med-
lem i följande samfund.

Föreningen för bekämpning av djursjukdo-
mar ETT rf

Nordiska djurskyddsrådet
Världens djurskyddsförening WSpA
Suomen Kiinteistöliitto (Finlands Fastighets-

förbund)
Skattebetalarnas Centralförbund

11.	EKONOMI

11.1	SEY	Finlands	Djurskyddsföreningars	
förbund	rf	
Under verksamhetsåret har en arbetsgrupp 
berett frågor som gällt ekonomin. Ordfö-
rande för arbetsgruppen var Heidi Nieminen 
och medlemmar var Jaana Kiljunen, Tauno 
Kähkönen, Outi Vainio och Helinä Ylisirniö. 
Sekreterare i arbetsgruppen var Erja peltola.
Under verksamhetsåret fortsatte den kraf-
tiga utvecklingen av SEY:s verksamhet. Bud-
geten för den ordinarie verksamheten 2008 
löd på -581 200,00 euro och resultatet var 
-494 786,75 euro. den ordinarie verksam-
heten utföll bättre än budgeten. de sparpro-
gram som styrelsen satt upp för perioden 
2007-2008 förverkligades. Resultatet för den 
ordinarie verksamheten fördelade sig på de 
olika sektorerna på följande sätt: samhällelig 
verksamhet -50 390,07 euro, övervakarverk-
samhet -154 983,59 euro, informations-
verksamhet -102 475,65 euro, publikations-
verksamhet -74 898,23 euro, internationell 
verksamhet -13 513,58 euro, medlemsfören-
ingsverksamhet -83 182,64 euro och övrig 
djurskyddsverksamhet -15 342,99 euro.

Under året var lönekostnaderna -197 389,16 
euro medan lönebikostnaderna utgjorde  
-37 820,14 euro. Av personalkostnaderna har 
-235 209,30 euro fördelats på de olika huvud-
sektorena inom den ordinarie verksamheten 
i den proportion man uppskattat att respek-
tive sektor stått för. I uppskattningen har 
följande procentandelar använts: samhällelig 
verksamhet 10 procent, övervakarverksam-
het 33 procent, informationsverksamhet 20 
procent, publikationsverksamhet 10 procent, 
internationell verksamhet 3 procent, med-
lemsföreningsverksamhet 20 procent och 
övrig djurskyddsverksamhet 4 procent. på 
samma sätt har man förfarit även med övri-
ga gemensamma utgifter (-126 666,21 euro) 
och avskrivningar (-13 172,00 euro). på det 
här sättet har man strävat efter att redogöra 
vad de olika huvudsektorerna i den ordinarie 
verksamheten kostar för förbundet.

den ordinarie verksamheten har finansierats 
med intäkter från investeringsverksamhet 
samt med donationer, medlemsavgifter och 
sponsring. Förbundet har också fått under-
stöd från Finlands djurskyddsfond samt ett 
statsbidrag.

År 2008 var intäkterna från tillförda medel 
486 110,79 euro. Medlemsavgifterna in-
bringade 93 540,00 euro och medlems-

avgiftskostnaderna var -21 476,89 euro. 
donationsintäkterna uppgick till 63 877,15 
euro medan donationskostnaderna utgjorde 
-4 060,91 euro. Som donationer bokfördes 
en allmän donation på 150 euro till WSpA 
och Whiskas donation på 16 200,00 euro, 
som delats ut till medlemsföreningarna. I 
donationerna ingår också ett skogshem-
man, som ligger i pyhäjoki kommun. 
Resultatet av övriga tillförda medel var  
7 539,60 euro. donationer genom testa-
menten inbringade den ansenliga summan 
346 691,84 euro.

Under verksamhetsåret fortsatte man att ut-
veckla rutinerna vid anskaffning av medel. 
I början av året tog förbundet i bruk på sin 
webbplats fyra olika bankgruppers betal-
tangenter för att underlätta inbetalningar av 
donationer.

Finlands djurskyddsfond har understött  
SEY:s verksamhet med 10 000 euro. Förbun-
det fick också ett allmänt bidrag på 59 000 
euro beviljat av jord- och skogsbruksminis-
teriet.

SEY beviljade sina medlemsföreningar verk-
samhetsbidrag på 10 720,30 euro.

Förbundets kapital har varit placerat huvud-
sakligen i lägenheter i bostadsaktiebolag, 
börsaktier och räntefonder samt tidsbundna 
depositioner.

Under verksamhetsåret sålde förbundet ak-
tierna 4136 - 5070 i As Oy Taivaanvuohentie 4 
och aktierna 754 - 791 i As Oy Otsolahti.

Efter strategiändringen beträffande place-
ringarna äger förbundet ännu tre bostäder 
utanför Helsingfors och en i Helsingfors samt 
förbundets kanslilokaliteter jämte källare på 
Kotkagatan 9.

Räkenskapsperiodens resultat var 
75 599,27 euro och balansomslutningen var 
5 758 054,55 euro.

11.2	Helenius	fond

Under verksamhetsåret uppgick avkast-
ningen från fonden till 125 335,28 euro och 
kostnaderna var -12 334,00 euro. Räken-
skapsårets överskott var 113 001,28 euro. 
Balansräkningen slutar på 1 344 549,63 euro. 
Fondens förmögenhet är placerad i ett lån 
som beviljats SEY.

Under verksamhetsåret sålde förbundet de 
sista aktierna, 141–169 och 170–276, i As Oy 
Urheilukatu 38.

11.3	Marschans	fond

Under verksamhetsåret uppgick fondens 
avkastning till 25 178,11 euro medan kostna-
derna var -19,50 euro. Räkenskapsårets över-
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skott utgjorde 25 158,61 euro och balans-
omslutningen är 454 252,43 euro. Fondens 
förmögenhet är placerad i börsaktier samt i 
ett lån som beviljats SEY.

11.4	Övriga	fonder

Resultatet för räkenskapsåret för Laaksonens	
fond var 281,62 euro och balansomslutningen  
6 148,69 euro.

Resultatet för räkenskapsåret för fonden Ta-
vita	av	Tyris	uppgick till 1 021,57 euro och 
balansomslutningen var 22 304,24 euro.

Resultatet för räkenskapsåret för Lindéns	
fond var 867,75 euro och balansomslutning-
en var 18 945,90 euro.

11.5	Revisorer

Under verksamhetsåret har förbundets revi-
sorer varit CGR Rauno Saarimäki och CGR 
Marja-Leena Turunen.

Revisorssuppleanter har varit CGR Yrjö Hau-
katsalo och CGR Leena Rajala.

Eläinten Auttajat ry (Riihimäki) (218)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (94)
Hyvinkään Eläinsuojeluyhdistys ry (218)
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry (207)
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry (160)
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry (138)
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (487)
Kokkolanseudun Eläinsuojeluyhdistys – Gamlakarlebynejdens djur-

skyddsförening ry (182)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (175)
Lappeenrannan  Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (336)
Loimaan seudun eläinsuojeluyhdistys
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (23)
Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (102)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (54)
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (431)
perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (184)

pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry (140)
pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry (59)
pietarsaaren seudun eläintenystävät (114)
pirkanman Eläinsuojeluyhdistys, pESU ry (628)
pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (1361)
Raahenseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (79)
Raumanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (193)
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (148)
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (285)
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry (393)
Savon Eläinsuojelu ry (271)
Savonlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (66)
Seinäjoen seudun  eläinsuojeluyhdistys ry (275) 
Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo djurskyddsförening ry (1465)
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (183)
Valkeakosken Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (101)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (110)
Ylivieskan seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (176)

FÖRBuNDETS	MEDLEMSFÖRENINGAR	ÅR	2008
Inom parentes anges föreningens medlemsantal 31.12.2008
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Mission	–	verksamhetsidé

Finlands djurskyddsföreningars förbund, SEY, är en stark och upp-
skattad landsomfattande frivilligorganisation som
•  respekterar djuren som individer
•  främjar en god behandling av djuren och deras välbefinnande
•  på bästa sätt skyddar djuren så att de inte utsätts för smärta, plåga, 

lidande, rädsla och skada
•  är sakkunnig och samarbetsvillig
•  utför djurskyddsarbete i praktiken.

Vision

Förbundet är en kollektiv frivilligorganisation som
•  påverkar samhälleligt på bred front
•  är den största djurskyddsorganisationen i Finland
•  står på stabil ekonomisk grund
•  har en synlig och välkänd verksamhet.

VÄRDEN

Ansvarskännande

Förbundet bär etiskt och globalt ansvar för djurens välbefinnande. I 
sin verksamhet följer förbundet gällande lagar. Verksamheten är i eko-
nomiskt hänseende genomtänkt och professionell. I enlighet med sina 
värderingar känner förbundet ansvar för att den inhemska produk-
tionen ska bevaras. Förbundet respekterar sina donatorers önskemål 
som ligger i linje med förbundets verksamhet och värden.

Pålitlig

Förbundets verksamhet är öppen och transparent. I beslutsfattningen 
gäller demokrati, öppenhet och medlemmarnas engagemang. Vid be-
hov anlitas sakkunniga. djurskyddsövervakarna och -rådgivarna är i 
sin verksamhet är pålitliga, sakkunniga och professionella.

Aktiv

Förbundet är en ledande och samhälleligt påverkande organisation, 
som tjänar samhället som en organisation för djurens välbefinnande 
och skydd. Förbundet har ett landsomfattande nätverk av aktiva med-

lemsföreningar, djurskyddsövervakare och -rådgivare. Förbundet tar 
aktivt initiativ i frågor som gäller djurskyddsproblem och kommer 
med sakkunniga förslag till hur problemen kan förebyggas och av-
hjälpas. Förbundet verkar på ett sådant sätt att det är lätt för den som 
är intresserad av djurskydd att komma med i verksamheten.

Samarbetsvillig

För att kunna förverkliga sin verksamhetsidé har förbundet strävat 
efter ett gott samarbete med djurskyddsmyndigheter och andra orga-
nisationer som svarar för djurens välfärd.

Tack vare samarbetet kan förbundet också påverka djurens välbefin-
nande och goda behandling. Förbundet deltar också aktivt i det inter-
nationella djurskyddsarbetet.

SEY:s	styrka

•  En stark landsomfattande organisation som är transparent och 
flexibel.

•  Ett nätverk av professionella, kunniga och välutbildade djurskydds-
övervakare och -rådgivare.

•  En aktiv medlemskår med stark känsla för djurskyddet.
•  En professionell och motiverad personal, som förbundit sig att 

stöda förbundets ideologi.

Strategiska	mål

•  Förbundet främjar med sin verksamhet att såväl produktions-, 
hobby-, sällskaps- och försöksdjurs som vilda djurs välbefinnande 
beaktas i alla beslutsprocesser i samhället och att alla djur behand-
las väl också i praktiken.

•  Förbundet kompletterar sitt nätverk av djurskyddsövervakare och 
-rådgivare så att den här verksamheten omfattar hela landet och 
sörjer för att övervakarna och rådgivarna får god utbildning och 
att de förbinder sig till sitt värv.

•  Förbundet är en djurskyddsorganisation, vars medlemskår utgörs 
av lokalföreningar från hela landet.

•  Förbundet är i sin verksamhet är ekonomisk och effektiv, vilket för-
säkrar en stabil ekonomisk grund, så att en systematisk och lång-
siktig verksamhet är möjlig.

SEY:S	MISSION,	VISION	SAMT	VÄRDEN	FÖR	ÅREN	2007–2010	GODKÄNDA	VID	FÖR-
BuNDSFuLLMÄKTIGES	VÅRMÖTE	I	HELSINGFORS	DEN	6	MAJ	2007
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FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENINGARS FÖRBUND rf

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 
 
ORDINARIE VERKSAMHET	
Samhällelig	verksamhet	 -50	390,07	 -50	044,88	
Övervakarverksamhet	 -154	983,59	 -159	023,48	
Informationsverksamhet	 -102	475,65	 -86	687,39	
Djurvännen	 -74	898,23	 -72	262,86	
Internationell	verksamhet	 -13	513,58	 -14	944,56	
Medlemsföreningsverksamhet	 -83	182,64	 -91	147,44	
Övrig	djurskyddsverksamhet	 -15	342,99	 -15	918,77	
 -494 786,75 -490 029,38 

TILLFÖRDA MEDEL	
Intäkter	 521	254,09	 681	729,13	
Kostnader	 -35	143,30	 -22	093,66	
 486 110,79 659 635,47 

PLACERINGAR 
Intäkter	 216	144,51	 300	157,82	
Kostnader	 -200	869,28	 -30	131,90	
 15 275,23 270 025,92 

SJÄLVTÄCKANDE FONDER	
Helenius	fond	 113	001,28	 611	358,96	
Marschans	fond	 25	158,61	 73	992,62	
Lindèns	fond	 867,75	 695,31	
Tavita	av	Tyris	fond	 1	021,57	 818,56	
Laaksonens	fond	 281,62	 225,66	
 140 330,83 687 091,11 

UNDERSTÖD	
Allmänna	understöd	 10	000,00	 7	000,00	
Statsunderstöd	 59	000,00	 66	000,00	
Understöd	från	självtäckande	fonder	 0,00	 0,00	
Kostnader	 0,00	 0,00	
 69 000,00 73 000,00 

FONDÖVERFÖRINGAR	
Självtäckande	fonder	
Fondökning/minskning	 -140330,83	 -687	091,11	
	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT    € 75 599,27 512 632,01 



FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENINGARS FÖRBUND rf

BALANSRÄKNING 31.12.2008 31.12.2007
 
AKTIVA 
PERMANENT AKTIVA 
 
INMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Utgifter	med	lång	verkningstid	 31	715,18	 15	156,55	
	
MATERIELLA TILLGÅNGAR 
Byggnader	och	konstruktioner	 276	884,75	 1	884,75	
Maskiner	och	inventarier	 7	800,82	 9	115,09	
	
PLACERINGAR 
Aktier	och	andelar	 1	032	517,55	 3	104	403,69	
	
SJÄLVTÄCKANDE FONDER 1	846	200,89	 1	720	720,24 
	
RÖRLIGA AKTIVA	
Fordringar	 75	344,71	 418	266,71	
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 2 450 000,00 
Likvida	medel	och	bankfordringar	 37	590,65	 103	183,11	
	
BALANSOMSLUTNING     € 5 758 054,55 5 372 730,14 
	 	
BALANSRÄKNING 31.12.2008 31.12.2007 
 
PASSIVA 
EGET KAPITAL 
 
BUNDNA FONDER	
Självtäckande	fonder	 1	846	200,89	 1	720	720,24	
	
RÄKENSKAPSPERIODERNAS ÖVER- / UNDERSKOTT	
Över-/underskott	från	tidigare	räkenskapsperioder		 1	918	525,65	 1	405	893,64
Räkenskapsperiodens	resultat	 75	599,27	 512	632,01	
	
FRÄMMANDE KAPITAL 
Långfristigt	
Lån	ur	fonder	 1	845	391,65	 1	613	728,87	
Kortfristigt	
Erhållna	förskott	 820,00	
Köpskulder	 2	104,40	 11	391,68	
Övriga	skulder	 10	516,97	 8	470,58	
Resultatregleringar	 58	895,72	 99	893,12	
	
BALANSOMSLUTNING     € 5 758 054,55 5 372 730,14

Ekenäs Tryckeri Ab 2009


