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SEY on aloittanut suomalaisen eläinsuojelu-

valvonnan jo vuonna 1902, kauan ennen 

ensimmäistäkään eläinsuojeluviranomaista.

Eläinten
puolesta jo
112 vuotta

Kansalaisaloitteen alulle panijat viemässä aloitetta eduskunnan puhemiehelle.



SEY Suomen Eläinsuojelu-
yhdistysten liitto (SEY tai liitto) 

on vahva kansalaisjärjestö ja 
Suomen suurin, valtakunnallisesti 

toimiva eläinsuojelujärjestö. 
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien 

eläinten hyvinvoinnin 
 edistämiseksi. 

SEY kiittää
Presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 ollut Suomen Eläinsuojelu-

yhdistysten liiton suojelija. Liitto kiittää presidentti Koivistoa arvokkaasta 

tuesta. Lisäksi SEY on saanut korvaamatonta apua lukuisilta eri alojen 

asiantuntijoilta, mistä liitto haluaa tässä yhteydessä kiittää heitä kaikkia 

sydämellisesti.

Liiton entinen puheenjohtaja Ilkka Koivisto menehtyi toimintavuoden 

kesällä. Koivisto oli hyvin vahva eläinten ja eläinten hyvinvoinnin puoles-

tapuhuja. Koivisto oli myös merkittävässä asemassa sen suhteen, että 

SEY muuttui yhdistyksestä liittomuotoiseksi toimijaksi. Myös toinen me-

netys koski liittoa ja eläinsuojelua: liittoa usein eläinsuojeluasioissa suu-

resti auttanut kala-asiantuntija Harri Dahlström menehtyi kesällä 2012. 

SEY toimi yhteiskunnallisesti
SEY, Eläinsuojeluliitto Animalia, Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille käyn-

nistivät kansalaisaloitekampanjan turkistarhauksen lakkauttamiseksi. Jär-

jestöjen tavoitteena oli puolessa vuodessa kerätä kansalaisaloitteeseen 

vähintään 50 000 allekirjoitusta ja saada se eduskuntakäsittelyyn ensimmäi-

senä suomalaisena kansalaisaloitteena. Kampanja käynnistyi 14.5.2012 ja 

päättyi 13.11.2012. Mukana kampanjassa oli satoja vapaaehtoisia ympäri 

Suomen. Allekirjoituksia kerättiin kaiken kaikkiaan 69 381 kpl.

SEY, Eläinsuojeluliitto Animalia ja Helsingin eläinsuojeluyhdistys luovutti-

vat maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle adressin, jossa järjestöt 

sekä 25 221 kansalaista kannustavat Suomea säätämään maailman edis-

tyksellisimmän eläinsuojelulain.

SEY kävi tapaamassa eri puolueiden edustajia esittäen SEYn ja Animalian 

yhteisiä kunnallisvaalitavoitteita. 

SEY tapasi jokavuotiseen tapaan Eviran eläinsuojeluyksikön toimintavuo-

den maaliskuussa. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista eläinten 

hyvinvointi- ja eläinsuojeluasioista. 

Toimintavuoden joulukuussa SEY luovutti yhteistyössä kymmenen 

muun eläin- ja ympäristöjärjestön kanssa luomujuureksista ja -kasviksista 

sekä seitan-kinkusta kootun herkkukorin Suomen tasavallan presidentti 

Sauli Niinistölle.

Liittohallituksen puheenjohtaja Outi Vainio osallistui eläinsuojelujärjes-

tön edustajana presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

  SEY lausui
• Metsästyslain muuttamisesta

• Esityksestä laeiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien 

eläinten suojelusta

• Luonnoksesta metsästyslain muuttamiseksi

• Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta

• Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta

• Lausunto sikaloiden valaistukseen liittyen

• Ehdotuksesta asetukseksi siipikarjarakennusten tuetun rakenta-

misen ehdoista

• Opetushallitukselle eläintenhoitajan ammattitutkinnosta

• Opetushallitukselle tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin 

ammattitutkinnosta

• Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta

• Kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän mietinnöstä

   SEY oli mukana työryhmissä, 
 lautakunnissa sekä säätiöissä 

• Eläinsuojelulakia valmisteleva työryhmä

• Eläinsuojelulain valmistelua ohjaava ohjausryhmä

• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

• Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

• Eläinkoelautakunta

• Eläinten hyvinvointitukijärjestelmää valmisteleva työryhmä

• Hevosalan haasteet -työryhmä

• Eettisen Eläinkaupan sertifi kaattityöryhmä

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

• Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäalajaosto

• Suoma Viialan säätiö

• Fincopa ry – Suomen kansallisen vaihtoehtomenetelmien 

yhteistyöfoorumi 

• Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta

• Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesän hallitus 

• Opetusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön asettama 

koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä (KYTÖ) 

• Suomen Hippoksen sääntövaliokunta

• Suomen Hippoksen ravituomioistuin

• Suomen eläinsuojelusäätiö

SEY toimi yhteistyössä 
SEY ja Eläinsuojeluliitto Animalia julkaisivat eläinpoliittisen vaalikoneen 

kuntavaaleissa äänestävien avuksi. Vaalikoneessa oli neljä kysymystä, 

 jotka käsittelivät paikallistason eläinsuojeluasioita. Järjestöjen kuntavaali-

teemoja olivat eläinystävällisyys ja kasviperäisen ruuan edistäminen julki-

sissa hankinnoissa, löytöeläinten hoidon taso sekä eläinsuojeluvalvon-

nan tehostaminen. Vaalikoneeseen vastasi yli 3 000 kuntavaaliehdokasta.

SEY perusti yhdessä hevosalan järjestöjen kanssa Hevoseni.fi  -nettisivus-

ton, jonne on koottu laaja-alaisesti hevosenpitoon liittyvää tietoa. 

SEY osallistui Suomen Kennelliiton perustaman eläinsuojeluvaliokunnan 

toimintaan. 

SEY järjesti yhdessä Kennelliiton, Suomen Eläinlääkäriliiton, Eläinsuojelu-

liitto Animalian ja Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa seminaarin 

koiranjalostuksesta 22.5.2012 Helsingissä.

SEY laati yhdessä Dogia Oy:n ja Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n kanssa 

koirien ravintolaetiketin. Pelisäännöt ottavat huomioon ravintolan pitä-

jät, koiran, koiran omistajan ja muut ravintolan asiakkaat.
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SEY teki valituksen
SEY teki kantelun valtakunnansyyttäjälle kihlakunnansyyttäjän syyttä-

mättäjättämispäätöksestä epäillyssä törkeässä eläinsuojelurikoksessa. 

Valtakunnan syyttäjä käsitteli kantelun ja teki keväällä 2013 päätöksen, 

että tapaukselle on valittava uusi syyttäjä, jonka on nostettava syyte tör-

keästä eläinsuojelurikoksesta. Käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2013 

tekijälle kuukauden ehdotonta eläinsuojelurikoksesta koiran laittomasta 

lopetuksesta. Oikeus ei pitänyt tekoa törkeänä kuten syyttäjä. Tuomio oli 

ehdoton aiemman rikollisuuden takia.

SEY toimi paikallistasolla
Kertomusvuoden lopussa liittoon kuului 40 jäsenyhdistystä. Yhdistysten 

aluetapaamisia järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla (Helsinki, Oulu, 

Forssa, Mikkeli) ja toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori kävivät vie-

railulla sekä Satakunnan että Kotkan seudun eläinsuojeluyhdistyksissä. 

Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 10 329 (10 294 vuonna 2011).

SEY toimi nuorten hyväksi
Toimintavuoden aikana SEYssä toteutettiin monipuolista nuorisotoimin-

taa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen tuella. SEYn nuo-

risotoiminnan tavoitteena on lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvää tietoi-

suutta lasten ja nuorten parissa sekä saada heidät tiedostamaan 

eläinsuojelutoimintaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä asenteitaan. 

Nuorisotoiminnassa jatkettiin mielekkään toiminnan kehittämistä, jonka 

myötä nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet eläinsuojelutyöhön 

ja SEYn toimintaan kasvavat. SEY tarjosi jäsenyhdistyksilleen tukea, mate-

riaaleja ja koulutuksia oman alueellisen nuorisotoiminnan käynnistämi-

seksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

Vuonna 2012 toteutetusta nuorisotoiminnasta raportoi yhteensä 10 yh-

distystä. Vuonna 2012 jäsenyhdistysten nuorisotoiminta muodostui 

Eläintaitokoulutus ELLUsta, kerhoista, nuorten illoista sekä erilaisista ta-

pahtumista ja tempauksista. Suuren joukon nuoria saavuttivat myös eri 

puolilla Suomea toimivat SEYn kouluvierailijat. Toimintavuoden aikana 

eri nuorisotyön muodoilla saavutettiin reilusti yli 3000 lasta ja nuorta.

SEY toimi kansainvälisesti
SEY on jäsenenä Euroopan unionin suurimpien eläinsuojelujärjestöjen 

kattojärjestössä, Eurogroup for Animalsissa. Eurogroup pyrkii vaikutta-

maan EU:n eläinsuojelulainsäädäntöön sekä Brysselissä että jäsenjärjes-

töjensä avulla EU:n jäsenvaltioissa. SEY osallistui useisiin Eurogroupin 

Euroopan laajuisiin yhteisprojekteihin: 

SEY otti kantaa
SEY lähestyi toimintavuonna viranomaisia, poliittisia päättäjiä ja muita 

tahoja seuraavista asioista: 

• kannanotto Keltainen Pörssi -lehdelle yhdessä Lemmikkilinnut 

Kaijulit ry:n kanssa lehden lemmikkimainonnasta

• kirje maa- ja metsätalousministerille, hallituspuolueille sekä 

 eduskunnan eläinsuojeluryhmälle 

• eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamisesta

• julkinen kannanotto susista uhkana koirille

• avoin kirje hätäkeskuslaitokselle liittyen tiedotteeseen, jonka 

hätäkeskuslaitos lähetti kesällä 2012 eläimiin liittyvistä tehtävistä

• kirje suurimmille vähittäiskaupan keskusliikkeille sikojen kastraa-

tioon liittyvistä käytännöistä 

• kirje Euroopan parlamentin jäsenille pitkistä teuraskuljetuksista

• kirje Suomen Standardisoimisliitolle eläinten hyvinvointi-

standardeista

• kirje maa- ja metsätalousministeriölle Eettisen Eläinkaupan 

 Sertifi kaattiprojektista

•  Euroopan eläinsuojelustrategian julkaisu

•   geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja rehujen 

testaaminen eläinkokeilla

•  eksoottiset lemmikkieläimet

•  koiria ja kissoja koskevan EU-lainsäädännön suunnittelu

•  eläinten kansainväliset hyvinvointistandardit

•  häkkikanalakiellon voimaansaattaminen

•  eläinkoedirektiivin voimaansaattaminen

•  lihan alkuperä- ja tainnuttamismerkintöjen kehittäminen

•  sikojen kirurgisesta kastraatiosta luopuminen

•  kosmetiikan eläinkoekiellon voimaansaattaminen

•  teuraskuljetuslainsäädännön voimaansaattaminen.

SEY oli mukana EU-maiden eläinsuojelijoiden yhteisessä 8hours-kam-

panjassa, jonka tavoitteena on säätää 8 tunnin yläraja kaikille teuraseläin-

kuljetuksille. 8hours-kampanja keräsi yli miljoonan EU-kansalaisen tuen 

tavoitteelleen. Kampanjan tueksi perustettiin kirjallinen kannanotto 

 Euroopan parlamentissa. 

Kansainväliset eläinsuojelujärjestöt WSPA ja CIWF ovat käynnistäneet Eu-

roopan laajuisen vetoomuksen, jolla kerätään miljoona allekirjoitusta 

lypsylehmien pito-olosuhteiden parantamiseksi Euroopassa. Tavoitteena 

on saada Euroopan Komissio laatimaan direktiivi lypsylehmien pidosta. 

Jäätelöyritys Ben & Jerry’s on vetoomuskampanjan pääyhteistyökump-

pani. SEY kerää nimiä ja kampanjoi asiasta yhteistyössä Ben & Jerry’s:n 

kanssa Suomessa; mm. toimintavuoden marraskuussa järjestämällä ”Happy 

Cow” -tapahtuman Helsingissä Kampin kauppakeskuksessa.

SEYn toiminnanjohtaja kävi Pohjoismaisen eläinsuojeluneuvoston pu-

heenjohtajan ominaisuudessa esittelemässä neuvoston toimintaa Poh-

joismaisen ministerineuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan 

kokouksessa Turussa toimintavuoden kesäkuussa.
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SEY viesti ja kampanjoi
SEY lähetti toimintavuoden aikana 32 lehdistötiedotetta. Liiton toiminta 

on toimintavuonna ollut eri medioissa paljon esillä. Liiton toiminnanjoh-

taja Helinä Ylisirniö sekä viestintäpäällikkö Maria Lindqvist antoivat lukui-

sia haastatteluita televisioon, radioon ja lehdistölle. 

Tiedotteita lähetettiin mm. pitkistä teuraskuljetuksista, susien salakaa-

doista, uudesta eläinsuojelulainsäädännöstä, koirankoulutuksesta, lem-

mikkien ongelmista kuumalla säällä, kansalaisaloitekampanjasta turkis-

tarhauksen lakkauttamiseksi, kanoista ja kanojen hyvinvoinnista, 

luonnonvaraisten eläinten hoidosta, eläinsuojelujärjestöjen kuntavaali-

teemoista, pentutehtailusta sekä Eettisen Eläinkaupan Sertifi kaatista.

SEY jatkoi sähköisten uutiskirjeidensä Uutisankan ja Kirjekyyhkyn julkai-

sua. Molempia uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 10 kertaa.

Eläinten viikko
SEY vietti valtakunnallista Eläinten viikkoa 4.−10.10. jo 54. kerran. 

Eläinten viikon teemana oli kana: munantuotanto, broilerintuo-

tanto ja kanalatyypit Suomessa.

Koululaisille valmistettiin osittain opetus- ja kulttuuriministeriön 

taloudellisella tuella ”Tervetuloa kanalaan!” -tietopaketti, joka 

suunnattiin  ensi sijaisesti alakouluikäisille. Julkaisu oli ilmainen 

ja sitä toimitettiin alakouluille sekä luonto- ja eläinkerhoille yli 

70 000 kpl. 

Eläinten viikon kampanjamateriaaliin kuului myös ilmainen 

 suomen- ja ruotsinkielinen juliste. Lisäksi avattiin www.kanatieto.fi  

-sivusto, jossa kerrottiin kanasta lajina, kanan lajityypillisestä 

 käyttäytymisestä ja tarpeista, munantuotannosta ja siipikarja-

taloudesta sekä siitä, mitä tulee ottaa huomioon harrastekanalan 

perustamisessa.

Älä osta koiraa häkistä! –kampanja
SEY aloitti yhteistyössä Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen 

 Kennelliiton kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli suunnitella ja 

toteuttaa pentutehtailun vastainen kampanja yhteistyössä viestintä- 

ja liiketalousalan oppilaitoksen kanssa. Kampanjan toteuttajaksi 

valikoitui ryhmä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita, 

joiden kanssa toteutettiin Älä osta koiraa häkistä! -kuluttaja-

kampanja. Kampanja jatkuu vuonna 2013. 

SEY julkaisi lehteä
Eläinten ystävä -lehden 107. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. Leh-

den päätoimittajana jatkoi Maria Lindqvist ja toimitussihteerinä Heidi 

Harmaala. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Purple Workshop Oy.

SEY näkyi maanteillä
SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat saivat toimintavuoden alussa 

Delta Autolta käyttöönsä kaksi pakettiautoa. Autot, Urho ja Lahja, kiersi-

vät eri puolilla Suomea eläinsuojeluvalvojien neuvontakäynneillä sekä 

näytillä eri tilaisuuksissa. Autojen kuulumisia pystyi seuraamaan liiton 

nettisivuilla olevasta autoblogista. 

SEY palkitsi
Mikkelin kuninkuusraveissa 2012 SEYn tunnustuspalkinnon sai Relande-

rin ponitalli. Palkinnon perusteena on ponien ja hevosten hyvinvoinnista 

huolehtiminen koko perheen ratsastuskoulussa sekö tallin tekemä aktii-

vinen yhteistyö ravipiirien sekä lasten ja nuorten parissa. 

SEY jakoi Vuoden eläinsuojeluteko 2012 -palkinnon Eläinten päivänä 4.10. 

ylipalomies Vesa Nurmiselle. Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto jaetaan 

henkilölle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa 

tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia.

SEYn vapaaehtoiset 
eläinsuojeluvalvojat ja 
-neuvojat toimivat
Vuoden 2012 lopussa yhdistyksellä oli 62 vapaaehtoista eläinsuojeluval-

vojaa ja 20 eläinsuojeluneuvojaa. Valvojia oli kaikissa Suomen maakun-

nissa lukuun ottamatta Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntia. 

Valvoja- ja neuvojaryhmien välillä tapahtui muutoksia. Kristina Djupsjö-

backa, Mirella Virkkula ja Henna Äijälä siirtyivät eläinsuojeluvalvojista 

eläinsuojeluneuvojiksi. 

Eläinsuojeluvalvojan tehtävistä luopuivat Elias Himanen, Sirkka Hytönen, 

Minna Keronen, Essi Leminen, Pernilla Nyman ja Jussi Sammalisto. Eläin-

suojeluneuvojan tehtävistä luopuivat Janne Erjola, Pia Hansson, Airi Jus-

sila, Tanja Karpela, Markku Kukkohovi, Tetti Sandberg ja Jenny Vestlund. 

SEY kiittää sydämellisesti heitä kaikkia eläinten hyväksi tehdystä arvok-

kaasta vapaaehtoisesta työstä. 

Osa valvojista halusi lopettaa valvojatoiminnan työn raskauden takia, osa 

ei tehnyt aktiivista valvojatoimintaa ja osa päätti, että ei halua uusia val-

vojakorttiaan. 

Toiminnastaan antoi raportin 98 % kaikista kertomusvuoden aikana toi-

mineista valvojista ja neuvojista. Tämän kertomuksen liitteenä on tilasto 

valvojien ja neuvojien vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2012 vuositilaston mukaan eläinsuojeluvalvojat tekivät 2 003 eläin-

suojeluneuvontakäyntiä, joissa he tarkastivat 1 647 eläinten pitopaikkaa. 

Alueellisia valvojatapaamisia järjestettiin toimintavuonna kaksi, Turussa 

ja Tampereella. 

Vuoden 2012 Myötäkarvaan -eläinsuojelupalkinto luovutettiin SEYn ja 

Turun kaupungin eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser-Kopralle. Leyser-Kop-

ra palkittiin pitkäjänteisestä eläinten hyväksi tehdystä työstä.

SEY koulutti vanhoja valvojia ja neuvojia
Tammikuussa järjestettiin Helsingissä valvojille ja neuvojille Eläinsuojelu-

valvojapäivät. Valvojapäivien aiheina olivat SEYn vapaaehtoisten eläin-

suojeluvalvojien ja -neuvojien yhteistyö eri viranomaisten kanssa ja louk-

kaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoito. 

SEY keräsi ja sai tukea

Päivätyökeräys 
SEY järjesti lukuvuonna 2012–2013 päivätyökeräyksen oppilaitoksille. Päi-

vätyökeräyksessä koululaiset työskentelevät päivän ajan koulun ulko-

puolella ja lahjoittavat sitten työnsä tuoton valitsemalleen keräyskoh-

teelle. SEY osallistui päivätyökeräykseen kolmatta kertaa. 

Myyntituotteet
Liiton nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta myytiin erilaisia SEY- tai 

eläintuotteita. 

Musti ja Mirri -ketju lahjoitti SEYlle 20 % Älä jätä kesäkissaa -tapahtuma-

päivän tuotosta. Tapahtumapäivä järjestettiin yhteistyössä Royal Caninin 

kanssa 28.7.2012. Tapahtuma tuotti SEYlle 1 466 euroa.

Faunatar kampanjoi loka-marraskuussa kuukauden Eettisen Eläinkaupan 

Sertifi kaattiprojektin hyväksi lahjoittamalla euron jokaisesta myydystä 

Hyvän Tahdon Lisko -heijastimesta. Kampanjan tuotto oli 3 300 euroa.

4 000 euron joulupottia sai jakaa Sharewoodissa äänestämällä haluamil-

leen avustuskohteille koko toimintavuoden joulukuun ajan. SEY sai potista 

neljänneksi suurimman osan, 260 euroa.
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SEY luennoi ja esitteli toimintaansa messuilla
SEYn toiminnanjohtaja luennoi eläinsuojelusta eläinhoitajien kursseilla 

aikuiskoulutuskeskus Amiedussa. SEYn toiminnanjohtaja piti kommentti-

puheenvuoron maa- ja metsä talousministeriön järjestämässä Sikojen 

hyvinvointi -seminaarissa. SEY osallistui toimintavuonna omalla messu-

ständillään Horse Fair-messuille, PetExpo-messuille, ELMA-messuille sekä 

Kennelliiton Voittaja-näyttelyyn. 

SEYn muu eläinsuojelutoiminta
Kertomusvuoden aikana jatkoi toimintaansa työryhmä, jonka tavoittee-

na on eettisen eläinkaupan laatusertifi kaattijärjestelmän luominen. Työ-

ryhmään osallistuivat liiton edustajina Maria Lindqvist ja Helinä Ylisirniö. 

Tuotantoeläinvastaava Sinikka Rauma koulutti maatalouslomittajia eläin-

suojeluasioista eri puolella maata. 

SEYn hallinto toimi
Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Kevät-

kokous järjestettiin 5.5. Helsingissä ja syyskokous 17. 11. Oulussa.  Vuodesta 

2004 asti puheenjohtajana toiminut professori Outi Vainio luopui liitto-

hallituksen puheenjohtajan tehtävästä syyskokouksessa. Liittovaltuusto 

valitsi tehtävään komisario Jyrki Haapalan Varkaudesta.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2013 alusta alkavaksi kol-

mivuotiskaudeksi valittiin Anna Pienimäki Ohkolasta ja Mika Leppinen 

Espoosta. Liittohallituksen varajäseneksi vuoden 2013 alusta alkavaksi 

kolmivuotiskaudeksi valittiin Helena Haajanen Kuvansista. Kertomus-

vuonna hallitus kokoontui viisi kertaa. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut professori Outi Vainio (5/5) 

 Turusta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana lakimies Heidi Nieminen 

(5/5) Korpilahdelta ja toisena varapuheenjohtajana I-kokki Markku Alanko 

Valkeakoskelta (5/5). Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat terveystarkastaja 

Tauno Kähkönen (5/5) Lapinlahdelta, komisario Jyrki Haapala (4/5) Varkau-

desta, fi losofi an maisteri Anna Pienimäki Ohkolasta (5/5) sekä varatuo-

mari Maylis Spiik Turusta (1/5). Hallituksen varajäsenet olivat maatalousalan 

kouluttaja Sinikka Rauma (5/5) Ruukista, sosionomi Tanja Karpela (4/5) 

Espoosta sekä fi losofi an maisteri Sonja Nurmi-Tuominen (1/5) Helsingistä.

SEYn toimihenkilöt
SEYn toiminnanjohtajana toimi Helinä Ylisirniö, viestintäpäällikkönä Maria 

Lindqvist, talouspäällikkönä Erja Peltola, järjestökoordinaattorina Heidi 

Harmaala, toimistosihteerinä Anne Skogberg ja nuorisotoiminnan koor-

dinaattorina Ksenia Peltovuori.

Yhdistys Varsinainen jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen

Eläinten Auttajat – – –
SEY Hartolan seutu Margit Nevala Satu Orajärvi Hely Alakokkare
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys Heli Grip Jaana Viitala Päivi Mäki
SEY Hyvinkää Raija Hulkko Laura Kiiski Pia Hansson
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys Laura Okker Hannele Valkama Silja Paakkinen
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys Sanna Nummi Anne Skyttälä
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys Janne Pahkala Outi Pahkala Pirjo Lämpsä
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys Saila Tiainen Maria Ojanperä Fanny Neittaanmäki
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys Lotta Känsäkangas Satu Sänkilampi
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys Karita Heikkonen Mallu Honkanen Ritva Huusko-Helminen
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys Marja-Leena Koskiniemi Hannele Liimatta Silja Mäkelä
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck Mila Koivumäki Piia Solasaari
Lieksan Eläintenystävät Janne Ryynänen Sari Koistinen Mervi Saviranta
SEY Loimaa Anne Nurmi Suvi Saikku-Nivala Taina Savolainen
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys Saila Keskitalo Tiina Kuukasjärvi
Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys Malla Lappeteläinen Minttu Kangas
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys Marjatta Haapala-Putila Eeva Hiitola Merja Rautio
Oulun Seudun eläinsuojeluyhdistys Johanna Heff ernan Suvi Ponnikas Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys Leena Aho Monica Ananin Leena Tammisto
Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys Antti Heiskanen Arja Heiskanen
Pielisen eläinsuojeluyhdistys Mari Timonen Paula Pyykönen Tiina Korkalainen
Pietarsaarenseudun Eläintenystävät – 
Jakobstadnejdens djurvänner

Erkki Kilponen Kalervo Ojala Leo Toiviainen

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Annika Katajisto Marjo Väntänen Heini Mäkinen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Tarja Oinonen Paula Pokkinen Sini Kielo
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys Sari Valtanen Minna Pyykölä Katja Korkalainen
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys Toni Lahtinen Laura Virtanen Mira Lehtinen
SEY Raahe Elle-Maarit Ylilokka Kati Oravisjärvi Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys Ulla Lahtinen Johanna Hakala Tiina Rantanen
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys Nina Rissanen Petri Rissanen Eveliina Rissanen
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys Anu Ruoho Pirkko Villman
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys Tiia Sandberg Tetti Sandberg Sakari Halme
Savon Eläinsuojelu Annaelina Kotilainen Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Savonlinna Marja-Liisa Kotro Minna Särkkä Mirjam Kosunen
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys Milla Mäki-Karjalainen Marika Strömsholm Krista Savola
Turun Eläinsuojeluyhdistys Heidi Leyser-Kopra Pekka Siljamäki
Turun Eläinsuojeluyhdistys Anne Rantala Pia Juup Britt-Marie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys Hanna Vainionpää Johanna Elonheimo Satu Wirén
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys Tina Kultti Markku Harju Jenny Vestlund
SEY Valkeakosken seutu Juha-Pekka Taskinen Jaana Taskinen
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys Tommi Laine Päivi Tenhunen Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskan seutu Maarit Annala Timo Kekkonen Anne Isoaho
Henkilöjäsenet Risto Rydman Esa Juuti Mårten Hoge
Tarkkailijajäsen JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit

Liittovaltuusto 2010–2013
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Talous

Yleistä
Useimpina vuosina 2000 –luvulla liiton toiminnan vuotuiset tuotot eivät 

ole kattaneet  varsinaisen toiminnan vuotuisia menoja. Vaje on katettu 

vuosikymmenten aikana kertyneillä testamenttilahjoitusten pääomilla. 

Kirjanpidollisen tuloksen rinnalla taloushallinnossa seurataan, kuinka 

kauan toimintaa voidaan jatkaa nykyisellä laajuudella siinä tapauksessa, 

että uusia testamenttilahjoituksia ei enää saataisi. Samalla pyritään suun-

nitelmallisilla investoinneilla varmistamaan, että liitolla on käytössään 

tehokkaan ja ajantasaisen toiminnan vaatimat voimavarat ja tekniset vä-

lineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten valmistelemista varten kerto-

musvuoden aikana on toiminut taloustyöryhmä, jonka puheenjohtajana 

on ollut Heidi Nieminen ja jäseninä Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen ja 

Outi Vainio sekä sihteerinä Erja Peltola. 

Varsinainen toiminta
Vuoden 2012 varsinaisen toiminnan talousarvio oli –720 900,00 € ja tulos 

–637 910,52 €. 

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä –232 499,18 € ja sosiaalikulut 

yhteensä –46 159,78 €. Henkilöstökulut –278 658,96 € on siirretty varsi-

naisen toiminnan eri pääluokkiin kuhunkin pääluokkaan arvioidun työ-

panoksen mukaisessa suhteessa. Arvioinnissa on käytetty seuraavia pro-

senttiosuuksia: yhteiskunnallinen toiminta 13 %, valvojatoiminta 23 %, 

tiedotustoiminta 22 %, julkaisutoiminta 8 %, kansainvälinen toiminta 4 %, 

jäsenyhdistystoiminta 24 % ja muu eläinsuojelutoiminta 6 %.  Samoin on 

menetelty myös muiden yhteisten kulujen (–145 989,70 €) ja poistojen 

(–25 808,94 €) osalta. Tällä on pyritty selvittämään, mitä varsinaisen toi-

minnan kukin pääluokka tulee liitolle todellisuudessa maksamaan.
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Varsinaisen toiminnan osa-alue Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tulos

Yhteiskunnallinen toiminta –29 839  –3 355  –36 804  –69 998

Valvojatoiminta  399  –52 792  –5 936  –84 342 –142 670

Viestintä ja markkinointi   –50 617  –5 678  –74 776 –131 071

Julkaisutoiminta  4 050  –21 622  –2 065  –68 867  –88 504

Kansainvälinen toiminta  –9 181  –1 032  –7 282  –17 496

Jäsenyhdistystoiminta 
(sis. nuorisotoiminnan)

48 565  –93 748  –6 194 –101 885 –153 263

Muu eläinsuojelutoiminta  –20 859  –1 548  –12 500  –34 908
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VARSINAINEN TOIMINTA 2012
alijäämä –637 911 €

Viestintä ja
markkinointi:
–131 071; 21 %

Valvojatoiminta:
–142 670; 22 %

Yhteiskunnallinen
toiminta:
–69 998; 11 %

Julkaisutoiminta:
–88 504; 14 %

Kansainvälinen
toiminta:
–17 496; 3 %

Jäsenyhdistys-
toiminta:
–153 263; 24 %

Muu eläinsuojelu-
toiminta:
–34 908; 5 %

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2012
–637 911 €; alijäämä –118 815 € (rahastosiirrot –12 810 €)

Omakatteisten
rahastojen
laskennalliset
avustukset:
170 000; 24 %

Valtionapu
ja muut
yleisavustukset:
65 833; 34 %

Varainhankinta:
178 431; 25 %

Sijoitus- ja
rahoitustoiminta:
117 642; 17 %

Varsinaisen toiminnan tulos jakaantui eri osa-alueille alla olevan 

kuvan mukaisesti.
Varsinaisen toiminnan rahoitus
Varsinaisen toiminnan alijäämä katettiin varainhankinnalla, sijoitus- 

ja rahoitustoiminnalla, valtionavulla, muilla yleisavustuksilla ja testa-

menttilahjoituksilla.

Vuoden 2012 varainhankinnan tulos (sisältää testamenttilahjoituk-

set) oli 178 430,99  €. Jäsenmaksutuottoja oli 112 217,50 € ja jäsen-

maksukuluja –15 826,98 €. Lahjoitustuottoja oli 93 990,13 € ja lahjoi-

tuskuluja –9 809,04 €. Annettuina lahjoituksina kirjattiin yhdistyksille 

jaettu sähköisten joulukorttien tuotto 2 100,00 €. Muun varainhan-

kinnan tulos oli 514,33 €. Testamenttilahjoituksia saatiin 500 €. 

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin pörssiosakkeisiin, pää-

omaturvattuihin arvopaperisijoituksiin, asunto- ja toimitilaosakkei-

siin, korkorahastoihin ja maa-alueisiin. 

Kertomusvuoden aikana liitto myi Juvalla Suurniemen kylässä sijait-

sevan metsätilan Hyttiaho RN:o 9:4 ½.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 15 000 eurolla, jos-

ta 10 000 € oli yleisavustusta ja 5 000 € nuorisotoiminnan avustusta 

(sis. jäsenyhdistystoimintaan). Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti 

SEYn nuorisotoimintaa  42 000 eurolla (sis. jäsenyhdistystoimintaan). 

Maa- ja metsätalousministeriö avusti SEYtä  55 833 eurolla. Liitto 

myönsi jäsenyhdistyksille toiminta-avustusta 19 500 €.

Tilikauden tulos oli –118 815,32 € ja taseen loppusumma 5 089 947,82 €.

Omakatteiset ja sidotut rahastot
Saatujen testamenttilahjoitusten määräysten mukaisesti liitolla on 

viisi omakatteista rahastoa. Niiden omaisuus on pääosin lainattu lii-

tolle 12 kk:n euriborin laskennallisella korolla. Rahastoilla ei ole aktii-

vista toimintaa.

Saatujen testamenttilahjoitusten määräysten mukaisesti liitolla on 

myös muita sidottuja rahastoja. Rahastojen varat sisältyvät liiton va-

rallisuuteen, ja pääomaan lisätään vuosittain korkotuotot. Rahasto-

jen varallisuudesta vähennetään vuosittain niiden tarkoituksen mu-

kaisesti käytetyt varat.

Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina olivat kertomusvuonna KHT Rauno Saarimäki 

ja KHT Marja-Leena Turunen. Varatilintarkastajina olivat KHT Yrjö 

Haukatsalo ja KHT Leena Rajala.

Rahasto Tuotot Kulut Tulos Taseen loppusumma

Heleniuksen rahasto 13 994,70 –100 000,00 –86 005,30 1 174 778,54

Marschanin rahasto   5 907,16 –70 009,00 –64 101 84    299 839,00

Laaksosen rahasto        71,70            71,70        6 531,00

Tavita av Tyriksen rahasto      260,08          260,08      23 691,07

Lindénin rahasto      220,92          220,92      20 123,90

Yhteensä 20 454,56 –170 009,00 –149 554,44 1 524 963,51

Sidotut rahastot Lisäys Vähennys Pääoma 31.12.

Ruth Stenbäckin rahasto      764,06   –5 600,00    43 936,13

Aune ja Eino Pursiaisen rahasto 33 881,94   208 881,94

Muut sidotut rahastot   1 664,53 –17 900,00  151 621,80        

Yhteensä 36 310,53 –23 500,00  404 439,87
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Liiton jäsenyhdistykset vuonna 2012
Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2012

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (57)

Eläinten Auttajat ry (Riihimäki) (189)

SEY Hartolan seutu (55)

Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (102)

SEY Hyvinkää (287)

Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry (231)

Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (144)

JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys ry (23)

Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry (126)

Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (539)

Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys –

Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (167)

Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (335)

Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (135)

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (373)

Lieksan Eläintenystävät ry (47)

SEY Loimaa (80)

Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (22)

Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (123)

Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (54)

Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (436)

Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (176)

Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry (91)

Pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry (36)

Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry (121)

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry (773)

Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (1 386)

SEY Raahe (105)

Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (160)

Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (117)

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (301)

Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry (347)

Savon Eläinsuojelu ry (287)

SEY Savonlinna (52)

Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (283)

Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry (1 514)

Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (49)

Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry (151)

SEY Valkeakosken seutu (148)

Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (107)

SEY Ylivieskan seutu (189)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien jäsenten määrä 31.12.2012 oli 359.
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Liiton johtavat ajatukset

Missio
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arvot arjessa
 •  Eläinrakkaus

 •  Asiantuntemus

 •  Yhteistyökykyisyys

Visio suuntana
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta tähtää siihen, että 

 eläinten hyvinvoinnin viisi vapautta toteutuvat:

 1.  vapaus nälästä, janosta ja väärästä ravitsemuksesta

 2.  vapaus epämukavuuden tunteesta

 3.  vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista

 4.  vapaus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti

 5.  vapaus pelosta ja kärsimyksestä. 

Käytäntö voimavarana

”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteuttaminen käytännössä 

sekä eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistäminen. Lähtö-

kohtanamme on jokaisen eläinyksilön arvostaminen. Olemme yhdessä 

kaikkien eläinten asialla ja puolestapuhujana. Lisäksi teemme kansain-

välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin puolesta.

”Ruohonjuuritasolla konkreettista työtä”
SEY on suomalainen, sitoutumaton vapaaehtoispohjalta toimiva 

 järjestö. Toimintamme kattaa koko Suomen. Toimimme paikallisesti, 

jolloin eri alueiden ongelmat ja olosuhteet tulevat huomioitua. 

Olemme ruohonjuuritasolla mukana ihmisten ja eläinten arjessa, 

jossa konkreettiset työn tulokset näkyvät.

”Yhdessä enemmän”
Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhteiset pelisäännöt ja hyvä 

yhteishenki. Puhallamme yhteiseen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. 

Meillä on vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. Arvostamme toinen 

toisiamme, olemme ylpeitä omasta ja muiden osaamisesta ja tehdystä 

työstä. Onnistumiset luovat iloa kaikille, mistä erityisesti eläimet hyötyvät. 

Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia. Toiminta on avointa ja 

 läpinäkyvää. Päämäärämme on luoda SEYstä ajan hermolla toimiva 

dynaaminen yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

”Yhteistyö on voimaa”
SEY on uskottava ja luotettava eläinsuojelun asiantuntija yhteistyö-

kumppaneilleen. Verkostoidumme eri tahojen kanssa, joille eläimet ja 

eläinten hyvinvointi ovat sydämen asia. Pyrimme tavoittamaan kaikki 

ikäryhmät mummuista ja vaareista aina pieniin lapsiin. Kunnioitus 

 kaikkea elollista kohtaan lähtee jo lapsuudesta.

Eläinten ystävän tuki auttaa
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuojelukummit ja jäsenet 

sekä testamentit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Verkkokaupastamme löydät 

eläinten ystäville sopivia lahjaideoita. SEY toimii lähes pelkästään lahjoitus-

varoin. Tukemismuotoja on monia - jokaiselle löytyy oma sopiva tapa 

toimia eläinten puolesta.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on vuodesta 1901 

eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja 

eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläin-

lajit* ja liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytän-

nön eläinsuojelutyötä 40 paikallisyhdistyksen ja noin 80 vapaa-

ehtoisen eläinsuojeluvalvojan ja -neuvojan voimin.

*tuotanto-, harraste-, seura- ja koe-eläimet sekä luonnonvaraiset eläimet
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Yhteenveto 2012 2011 2010 2009 2008

A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja

Tuotantoeläinten pitopaikkoja 88 103 111 100 126

Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja 1540 1 525 1 490 1 390 1 404

Muiden eläinten pitopaikkoja 19 3 10 4 17

Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yht. 1647 1 631 1 611 1 494 1 547

B. Eläinten määrä pitopaikoissa

Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä turkiseläimiä) 3065 1 754 2 417 2 025 3 742

Seura- ja harrastuseläimiä 4827 5 738 5 803 4 503 4 543

Eläimiä yhteensä 7892 7 492 8 220 6 528 8 285

C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä

Tuotantoeläinten pitopaikoissa 105 133 115 83 191

Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa 1825 1 658 1 485 1 426 1 641

Muissa pitopaikoissa 73 40 52 49 98

Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 2003 1 831 1 652 1 558 1 930

D. Niiden käyntien osuus (%) 
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin 45 46 54 53 59

1. Neuvontakäynnit eläinten pitopaikoissa   

   

1.1 Neuvontakäynnit tuotantoeläinten pitopaikoissa 2012 2011 2010 2009 2008

NAUTA

pitopaikkojen määrä 30 24 36 27 49

joissa eläimiä yhteensä 1998 817 1 063 1 040 1 943

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 31 33 41 30 88

  

SIKA  

pitopaikkojen määrä 3 6 10 3 6

joissa eläimiä yhteensä 176 12 918 500 315

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 3 7 11 3 7

  

SIIPIKARJA  

pitopaikkojen määrä 17 20 16 13 17

joissa eläimiä yhteensä 695 580 326 208 2 314

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 27 30 16 15 20

   

LAMMAS JA VUOHI   

pitopaikkojen määrä 37 48 48 57 51

joissa eläimiä yhteensä 801 923 436 485 1 484

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 41 57 46 35 71

  

Yllä mainituista tuotantoeläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä huomautettavaa oli yhteensä 69 81 60 48 120

  

1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten 
pitopaikoissa  

KOIRA

eläinten pitopaikkojen lukumäärä 904 889 795 757 716

joissa eläimiä yhteensä 2094 2 155 2 229 1 822 1 519

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1090 955 839 776 804

  

KISSA  

eläinten pitopaikkojen lukumäärä 450 384 431 355 383

joissa eläimiä yhteensä 1645 2 102 1 892 1 287 1 676

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 509 434 397 376 451

SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2008–2012
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Yhteenveto 2012 2011 2010 2009 2008

  

HEVONEN  

eläinten pitopaikkojen lukumäärä 96 101 120 128 198

joissa eläimiä yhteensä 547 454 656 529 891

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 108 120 117 129 258

  

Muut lemmikkieläimet  

eläinten pitopaikkojen lukumäärä 76 137 120 125 83

joissa eläimiä yhteensä 541 1 027 1 026 865 457

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 106 134 121 120 128

  

Yllä mainituista seura- ja harrastuseläinten 
 pitopaikoille tehdyistä käynneistä huomautettavaa 
oli yhteensä 818 738 823 754 997

  

1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit 
(teuras-, hevos-, muut eläinkuljetukset)  

Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä 1 1 1 2 8

  

Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä 
käynneissä huomautettavaa oli yhteensä 1 1 0 0 2

  

1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit (muut 
kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot)  

Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat  

eläinten pitopaikkojen lukumäärä 1 1 0 0 0

joissa eläimiä yhteensä 90 38 0 0 0

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1 2 0 0 0

Turkistarhat  

eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 4 1 0 3

joissa eläimiä yhteensä 0 1 740 1 0 3 060

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 4 1 0 5

  

Yllä mainituista tarhattujen eläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä oli huomautettavaa yhteensä 1 1 1 0 4

  

1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit  

eri eläinkauppoja yhteensä 14 14 24 25 24

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 12 15 26 25 32

neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 2 4 11 10 20

  

1.6. Eläinnäyttelyiden ja sirkusten neuvontakäynnit  

eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yht. 18 2 9 4 9

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 13 5 9 3 9

neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 4 2 1 4 5

  

1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit  

Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)  

eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 0 2 3 16

  

Ratsastuskilpailut, eläinsuojeluneuvontakäynt. yhteensä 3 4 4 6 6

  

Muut kilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 6 1 9 6 2

Yllä mainituista eläinkilp. tehdyistä neuvonta-
käynneistä  huomautettavaa oli yhteensä 0 2 2 2

  

SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2008–2012
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Yhteenveto 2012 2011 2010 2009 2008

1.8. Metsästys ja kalastus  

Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäynt. yhteensä 11 7 13 4 21

Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 19 8 8 11 18

  

Luvattomat välineet  

Annettu neuvoja tai huomautettu ilmakiväärin tms. 
käytöstä, yht. 20 10 6 18

  

1.9 Luonnonvaraiset eläimet  

Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä 1137 1 095 993 858 959

Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä 127 107 210 240 171

  

1.10 Eläinten lopettaminen  

KOIRA  

Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä 5 3 3 2 5

Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 13 6 16 47 20

KISSA  

pyydettyjen kissojen määrä yhteensä 844 1 428 1 007 435 709

jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä 403 485 203 108 376

viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht. 307 544 375 196 115

  

MUUT ELÄIMET  

jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä 68 71 62 80 107

viety eläinlääkärille lopetettavaksi yht. 137 31 26 35 27

  

2. Tiedotustilaisuudet  

  

Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.  

pidetty tilaisuuksia yhteensä 92 107 92 124 110

  

Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet  

oltu mukana yhteensä 114 80 60 64 41

  

Tiedotusvälineet  

Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille 213 242 226 178 201

Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä 73 116 84 161 89

  

3. Henkilökohtainen neuvonta ja opastus  

(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puheli-
messa tai  sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)  

  

Puhelimitse ja sähköpostitse annetut neuvot 
yhteensä 14273 19 364 16 631 13 013 16 337

  

Epäkohtailmoituksen siirto muille  

Viranomaisille  

yhteensä 1218 994 1 018 679 829

  

Toiselle eläinsuojeluvalvojalle  

yhteensä 315 351 437 450 458

  

Muut toimenpiteet  

yhteensä 7795 2 362 324 1 863 1 251
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SEY Finlands djurskydds-
föreningars förbund (SEY eller 
förbundet) är en stark medbor-
garorganisation och Finlands 

största djurskyddsförbund som 
agerar nationellt. SEY agerar 
och påverkar för att främja 

välståndet för alla djur.

SEY vill tacka
President Mauno Koivisto har varit beskyddare för Finlands djurskydds-

föreningars förbund sedan år 1982. Förbundet vill tacka president Koivis-

to för hans värdefulla stöd. Dessutom har SEY fått oersättlig hjälp av en 

mängd experter inom olika områden, och förbundet vill nu hjärtligt 

framföra ett tack till dem alla.

Förbundets förre ordförande, Ilkka Koivisto, avled på sommaren under 

verksamhetsåret. Koivisto var en mycket stark förkämpe för djur och djurens 

välbefi nnande. Koivisto innehade också en nyckelposition då SEY för-

ändrades från förening till förbund. Förbundet och djurskyddet berördes 

också av en annan förlust: fi skexperten Harri Dahlström, som ofta hade 

varit förbundet till stor hjälp i djurskyddsfrågor, avled på sommaren 2012. 

SEY verkade i samhället
SEY, Djurskyddsförbundet Animalia, Luonto-Liitto och Oikeutta eläimille 

startade en kampanj för ett medborgarinitiativ om att lägga ned päls-

näringen. Organisationerna hade som mål att samla in minst 50 000 sig-

naturer till medborgarinitiativet på ett halvt år, och att det skulle bli det 

första fi nländska medborgarinitiativet som behandlades av riksdagen. 

Kampanjen startade den 14.5.2012 och tog slut den 13.11.2012. Hundra-

   SEY gav utlåtanden
• Om ändring av jaktlagen

• Om lagförslagen om skydd av djur som utnyttjas för vetenskapliga 

syften och undervisningssyften

• Om utkastet till ändring av jaktlagen

• Om utkastet till statsrådets förordning om skydd av svin.

• Om förnyelsen av djurskyddslagen i sin helhet

• Om belysningen i svingårdar

• Om förslaget till förordning om villkoren för byggnadsstöd till hus 

för fj äderfän

• Till undervisningsstyrelsen om yrkesexamen för djurskötare

• Till undervisningsstyrelsen om yrkesexamen i skötsel av och 

 välbefi nnande hos produktionsdjur

• Om justitieministeriets linjedragning om medborgarsamhället

• Om betänkandet av kommittén för reformen av fi skerilagen

   SEY deltog i arbetsgrupper, nämnder samt stiftelser 
• Arbetsgruppen som förbereder djurskyddslagen

• Styrgruppen som styr förberedelsen av djurskyddslagen

• Delegationen för produktionsdjurens välbefi nnande

• Delegationen för sällskaps- och fritidsverksamhetsdjurens 

 välbefi nnande

• Djurförsöknämnden

• Arbetsgruppen som förbereder stödsystemet för djurens 

 välbefi nnande

• Arbetsgruppen för utmaningarna inom hästnäringen

• Arbetsgruppen för certifi erng av etisk djurhandel

• Utvecklingsprogrammet för landsbygden på fastlandet i Finland

• Jord- och skogsbruksministeriets veterinärmedicinska underavdelning 

• Suoma Viiala-stiftelsen

• Fincopa rf – Finlands nationella samarbetsforum för alternativa 

metoder 

• Antidopingkommittén för djurtävlingar

• Styrelsen för Kiinteistö OY Helsingin Kotkanpesä 

(bostadsaktiebolaget Helsingfors örnbo) 

• Undervisningsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets 

samarbetsorgan för fösöksdjur (KYTÖ) 

• Regelutskottet för Finlands Hippos

• Travdomstolen för Finlands Hippos

• Finlands djurskyddsstiftelse
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tals frivilliga deltog i kampanjen i hela Finland. Sammanlagt insamlades 

69 381 signaturer.

SEY, Djurskyddsförbundet Animalia och Helsingfors djurskyddsförening 

lämnade in en adress, där organisationerna och 25 221 medborgare 

uppmanar Finland att stifta världens mest progressiva djurskyddslag, till 

jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

SEY hade möten med representanter för olika partier för att presentera 

SEYs och Animalias gemensamma målsättningar för kommunalvalet. 

Liksom man gjort varje år hade SEY möte med djurskyddsenheten i Evira 

i mars. Under mötet diskuterades aktuella frågor om djurens välbefi n-

nande och djurskyddet. 

I december under verksamhetsåret överräckte SEY i samarbete med tio 

andra djur- och miljöskyddsorganisationer en delikatesskorg innehållan-

de ekologiska rotsaker och grönsaker samt en skinka av seitan till repu-

bliken Finlands president Sauli Niinistö.

Ordföranden för förbundets styrelse, Outi Vainio, deltog i presidentens 

mottagning på självständighetsdagen som representant för djurskydds-

förbundet.

SEY samarbetar 
SEY och djurskyddsförbundet Animalia publicerade en egen djurpolitisk 

valkompass för att hjälpa väljarna i kommunalvalet. Valkompassen inne-

höll fyra frågor som handlade om djurskyddsfrågor på lokal nivå. Orga-

nisationernas valteman i kommunalvalet var djurvänlighet och främjan-

det av vegetarisk mat inom off entlig upphandling, status för skötsel av 

upphittade djur, samt eff ektiverande av djurskyddsövervakningen. Över 

3 000 kommunalvalskandidater svarade på valkompassens frågor.

SEY grundade i samarbete med olika hästorganisationer webbsajten 

Hevoseni.fi  med en stor samling information om hästskötsel. 

SEY deltog i arbetet i djurskyddsnämnden som Finlands Kennelklubb 

grundade. 

SEY organiserade i samarbete med Kennelklubben, Finlands Veterinär-

förbund, djurskyddsförbundet Animalia och Helsingfors djurskyddsför-

ening ett seminarium om hundförädling den 22.5 2012 i Helsingfors.

SEY utarbetade en restaurangetikett för hundar i samarbete med Dogie 

Oy och Turism- och Restaurangförbundet rf. Dessa spelregler tar i beak-

tande restaurangägarna, hundarna, hundägarna samt övriga restau-

ranggäster.

SEY tog ställning
Under verksamhetsåret kontaktade SEY myndigheter, politiska besluts-

fattare och andra grupper om följande ärenden: 

• tillsamman med Lemmikkilinnut Kaijulit ry (förening för sällskaps-

fåglar) ett ställningstagande om sällskapsdjurannonsering till 

tidningen Keltainen Pörssi 

• ett brev till jord- och skogsbruksministeriet, regeringspartierna 

samt riksdagens djurskyddsgrupp om att grunda en tjänst för 

djurskyddsombudsman

• ett off entligt ställningstagande om hotet från vargar mot hundar

• ett öppet brev till nödcentralsverket om en kommuniké om 

 djurrelaterade uppgifter, vilken nödcentralsverket skickade ut 

på sommaren 2012

• ett brev till de stora butikskedjornas centralaff ärer om praxis vad 

gäller svinkastreringar 

• ett brev till medlemmarna i europaparlamentet gällande långa 

slakteritransporter

• ett brev till Finlands Standardiseringsförbund gällande standarder 

för djurens välbefi nnande

• ett brev till jord- och skogsbruksministeriet om projektet för 

 certifi eringen av etisk djurhandel

SEY klagade
SEY klagade till riksåklagaren om häradsåklagarens beslut att inte väcka 

åtal då grovt djurskyddsbrott misstänktes. Riksåklagaren behandlade 

klagan och beslöt på våren 2013 att en ny åklagare måste utses för fallet, 

och att denne måste väcka åtal för grovt djurskyddsbrott. I april 2013 

dömde tingsrätten förövaren till en månads ovillkorligt fängelse för ola-

ga avlivande av en hund. Rätten höll inte med åklagaren om att brottet 

var grovt Domen var ovillkorlig på grund av tidigare brottslighet.

SEY arbetade lokalt
I slutet av verksamhetsåret hörde 40 föreningar till förbundet. Lokala för-

eningsmöten organiserades på fyra olika orter (Helsingfors, Uleåborg, 

Forssa och St Michel) och verksamhetsledaren och förbundets koordi-

nator gästade både Satakunda och Kotka djurskyddsföreningar. 

Det totala antalet medlemmar i förbundet uppgick till 10 329 (10 294 år 2012).

SEY arbetade för de unga
Under verksamhetsåret idkade SEY mångsidig ungdomsverksamhet 

med hjälp av ett understöd från undervisnings- och kulturministeriet. 

Syftet med SEYs ungdomsverksamhet är att tillföra barn och unga en 

större medvetenhet om djurens välbefi nnande, samt att få dem att var-

sebli sina egna inställningar vad gäller djur- och miljöskyddet. Utveck-

lingen av angenäma aktiviteter för unga fortsatte, med tanken att det 

skall öka de ungas deltagande och påverkningsmöjligheter inom djur-

skyddet och SEY. SEY erbjöd medlemsföreningarna stöd, material och 

utbildning för att starta, upprätthålla och utveckla egna, lokala ung-

domsaktiviteter. 

Sammanlagt 10 föreningar rapporterade om ungdomsaktiviteter som 

de idkat under 2012. År 2012 bestod medlemsföreningarnas ungdoms-

verksamhet av ELLU-utbildning i djurkännedom, klubbar, ungdomskväl-

lar, samt olika evenemang och tillställningar. SEYs skolbesökare nådde 

också en stor mängd ungdomar runt om i Finland. Under verksamhets-

året nådde olika former av ungdomsverksamhet över 3000 barn och 

unga.

SEY verkade internationellt
SEY är medlem i takorganisationen för de största djurskyddsorganisatio-

nerna i europeiska unionen, Eurogroup for Animals. Eurogroup försöker 

påverka EU:s djurskyddslagstiftning både i Bryssel och i EU:s medlems-

stater via sina medlemsorganisationer. SEY deltar i fl era av Eurogroups 

samarbetsprojekt som innefattar hela Europa. 

• Publiceringen av djurskyddsstrategin för Europa

• testning av genmodifi erade näringsämnen och foder med 

djurförsök exotiska sällskapsdjur

• planeringen av EU-lagstiftningen om hundar och katter

• de internationella välbefi nnandestandarderna för djur

• verkställandet av burhönsförbudet 

• verkställandet av direktivet om djurförsök

• utvecklande av ursprungs- och bedövningsmärkning av kött

• nedläggning av kirurgisk kastration av svin

• verkställande av förbudet mot djurförsök inom kosmetikbranschen

• verkställande av lagstiftningen om slakteritransporter.

SEY deltog i EU-ländernas djurskyddares gemensamma 8hours-kam-

panj, som har som målsättning att stifta en 8 timmars övre gräns för alla 

slakteritransporter. 8hours-kampanjen fi ck stöd av över 1 miljon EU- 

med borgare för sin målsättning. För att understöda kampanjen lämna-

des ett skriftligt ställningstagande till  europaparlamentet.  

De internationella djurskyddsorganisationerna WSPA och CIWF har startart 

en appell till hela Europa för att samla en miljon underteckningar om att 

förbättra villkoren för mjölkkorna i Europa. Målsättningen är att få 

EU-kommissionen att ställa upp ett direktiv om hur man håller mjölkkor. 

Glassföretaget Ben & Jerry’s är huvudsamarbetspartner i kampanjen. SEY 
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samlar in namn och för kampanj för saken i samarbate med Ben & Jerry’s 

i Finland; bl.a. oganiserades evenemanget ”Happy Cow” i Kampens köp-

centrum i Helsingfors i november.

I sin egenskap av ordförande för Nordiska Djurskyddsrådet presenterade 

SEYs verksamhetsledare rådets arbete vid Nordiska ministerrådets miljö- 

och naturresursutskotts möte i Åbo i juni under verksamhetsåret. 

SEY informerade och förde kampanj
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 32 pressmeddelanden. Förbun-

dets arbete har varit synligt i många medier under verksamhetsåret. För-

bundets verksamhetsledare Helinä Ylisirniö samt presschef Maria Lind-

qvist gav ett stort antal intervjuer i teve, radio och pressen. 

Kommunikéer skickades om bl.a. slakteritransporter, smygjakt på varg, 

den nya djurskyddslagstiftningen, hundskolning, problem sällskapsdjur 

får vid värmeböljor, medborgarinitiativet för att avskaff a pälsnäringen, 

om höns och deras välbefi nnande, skötsel av vilda djur, djurskyddsorga-

nisationernas kommunalvalsteman, valpfabriker, samt certifi katet för 

etisk djurhandel.

SEY fortsatte ge ut sina nyhetsbrev Uutisankka och Kirjekyyhky. Båda ny-

hetsbreven utkom 10 gånger under året.

Djurens vecka
SEY fi rade den nationella Djurens vecka 4–10.10 för den 54:e 

gången redan. Temat för Djurens vecka var hönan: äggproduk-

tion, broilerproduktion, och hönshustyper i Finland.

För skolbarn sammanställdes ett informationspaket, ”Tervetuloa 

kanalaan! (välkommen till hönshuset)”, delvis med stöd från 

 undervisnings- och kulturministeriet, främst riktat till barn i 

 låg stadiet. Publikationen var gratis, och över 70 000 exemplar 

skickades till lågstadier samt natur- och djurklubbar. 

I kampanjmaterialet för Djurens vecka ingick också en gratis 

plansch på fi nska och svenska. Dessutom öppnades sajten 

www.kanatieto.fi , som beskriver hönan som art, hönans arttypiska 

beteende och behov, äggproduktion och fj äderfäskötsel, samt 

vad man borde ta i beaktande om man vill starta ett hönshus 

som hobby.

Kampanjen Köp inte hunden i buren!
SEY startade ett projekt i samarbete med Finlands Veterinärför-

bund och Finlands Kennelförbund, med måsättningen att planera 

och förverkliga en kampanj mot valpfabriker i samarbete med 

någon institution för kommunikations- och ekonomiutbildning. 

Till förverkligare av kampanjen valdes en grupp studeranden vid 

yrkeshögskolan Haaga-Helia. Tillsammans med dem förverkligades 

kampanjen Köp inte hunden i buren! Kampanjen fortsätter år 2013. 

 

SEY publicerade sin tidning
Den 107:e årgången av tidningen Eläinten ystävä (djurens vän) utkom i 

fyra nummer. Maria Lindqvist fortsatte som redaktör för tidningen, och 

Heidi Harmaala som redaktionssekreterare. För layouten ansvarar Purple 

Workshop Oy.

SEY var synligt på landsvägen
De frivilliga djurskyddsövervakarna i SEY fi ck två paketbilar till sitt förfo-

gande av Delta Auto i början av verksamhetsåret. Bilarna, Urho och 

Lahja, förde djurskyddsövervakarna till olika delar av Finland för rådgiv-

ningsbesök, samt visades upp på olika evenemang. Man kunde följa 

med bilarna via bilbloggen på förbundets webbsajt.  

SEY belönade
Vid St Michels kungstravtävling 2012 fi ck Relanders ponnystall SEYs 

heders pris. Priset motiverades med att ridskolan sköter om ponnyernas 

och hästarnas välbefi nnande samt med stallets aktiva samarbete med 

travtävlingsbranschen och bland barn och unga. 

SEY gav priset för Årets djurskyddshandling 2012 till överbrandman Vesa 

Nurminen på Djurens dag 4.10. Priset för Åretys djurskyddshandling ges 

till personer som via sina handlingar har fört fram missförhållanden i dju-

rens tillvaro eller avsevärt främjat djurens välbefi nnande.

SEYs frivilliga djurskydds-
övervakare och -rådgivare 
var aktiva
I slutet av år 2012 hade förbundet 62 frivilliga djurskyddsövervakare och 

20 djurskyddsrådgivare. Det fanns övervakare i alla fi nländska landskap 

förutom Kajanaland och Åland. 

Vissa förändringar skedde mellan övervakar- och rådgivargrupperna. 

Kristina Djupsjöbacka, Mirella Virkkula och Henna Äijälä övergick från 

djurskyddsövervakare till djurskyddsrådgivare. 

Elias Himanen, Sirkka Hytönen, Minna Keronen, Essi Leminen, Pernilla 

 Nyman och Jussi Sammalisto avstod från sina uppgifter som djurskydds-

övervakare.

Från sina uppgifter som djurskyddsrådgivare avstod Janne Erjola, Pia 

Hansson, Airi Jussila, Tanja Karpela, Markku Kukkohovi, Tetti Sandberg 

och  Jenny Vestlund.
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SEY vill rikta ett hjärtligt tack till dem alla för deras värdefulla arbete för 

djurens väl. 

En del av övervakarna ville sluta på grund av att arbetet är så tungt, en 

del arbetade inte mera aktivt som övervakare, och en del bestämde sig 

för att de inte ville förnya sitt övervakarkort. 

98 % av alla övervakare och rådgivare som arbetat under verksamhets-

året rapporterade om sitt arbete. Den här årsberättelsen innehåller en 

bilaga med statistik (på fi nska), över de åtgärder övervakarna och råd-

givarna har vidtagit under årets lopp. Enligt årsstatistiken för år 2012 

 uträttade djurskyddsövervakarna 2 003 rådgivningsbesök, där de gran-

skade 1 647 platser för djurhållning. 

Två lokala övervakarmöten organiserades under verksamhetsåret, i Åbo 

och i Tammerfors. 

Djurskyddspriset Medhårs för år 2012 gavs till SEYs och Åbo stads djur-

skyddsövervakare Heidi Leyser-Kopra. Leyser-Kopra belönades för hen-

nes långfristiga arbete för djurens väl.

SEY utbildade övervakare och rådgivare
I januari organiserades Djurskyddsövervakardagarna för övervakare och 

rådgivare i Helsingfors. Övervakardagarna hade som tema samarbetet 

mellan SEYs frivilliga djurskyddsövervakare och –rådgivare och olika 

myndigheter, samt skötseln av skadade vilda djur.

SEY insamlade och fi ck stöd

Dagsverksinsamlingen 
Under skolåret 2012-2013 organiserade SEY en dagsverksinsamling för 

skolor. För dagsverket arbetar skolelever en dag utanför skolan och skän-

ker sin inkomst till ett insamlingsobjekt som de valt själv. SEY deltog i 

dagsverket för tredje gången. 

Handelsprodukter
Via nätbutiken på förbundets webbsajt såldes olike SEY- eller djurpro-

dukter. 

Butikskedjan Musti ja Mirri gav SEY 20 % av inkomsten från evenemanget 

Älä jätä kesäkissaa (lämna inte sommarkatten). Evenemanget organisera-

des i samarbete med Royal Canin den 28.7 2012. Evenemanget inbring-

ade 1 466 euro till SEY.

I oktober-november gjorde Faunatar kampanj i en månad för projektet 

för certifi ering av etisk djurhandel genom att skänka en euro av varje 

refl exmärke med goodwill-ödlan som de sålde. Kampanjen inbringade 

3 300 euro.

Man kunde rösta på vilket hjälpobjekt som skulle få dela på en julbonus 

på 4 000 euro på Sharewood under hela december. SEY fi ck den fj ärde 

största andelen av bonusen, 260 euro. 

SEY föreläste och presenterade sitt arbete på mässor
SEYs verksamhetsledare föreläste om djurskydd på kurserna för djurskö-

tare vid vuxenutbildningscentret Amiedu.

SEYs verksamhetsledare gav en kommentar som inlägg i seminariet Si-

kojen hyvinvointi (svinens välbefi nnande) som organiserades av jord- 

och skogsbruksministeriet. 

Under verksamhetsåret deltog SEY med sitt eget ställ i mässorna Horse 

Fair, PetExpo, ELMA, samt Kennelförbundets utställning Vinnaren. 

SEYs övriga djurskyddsarbete
Arbetsgruppen vars målsättning är att grunda ett kvalitetscertifi kat för 

etisk djurhandel fortsatte sitt arbete under verksamhetsåret. Förbundets 

representanter i arbetsgruppen var Maria Lindqvist och Helinä Ylisirniö. 

Sinikka Rauma, ansvarig för produktionsdjurskännedom, utbildade lant-

bruksavbytare i fråga om djurskydd.

SEYs styrelse verkade
Förbundsfullmäktige samlades två gånger under verksamhetsåret. Vår-

mötet organiserades den 5.5 i Helsingfors och höstmötet den 17.11 i 

Uleå borg. 

Professor Outi Vaino, som har varit ordförande sedan år 2004, avstod från 

förbundsstyrelsens ordförandepost vid höstmötet. Förbundsfullmäktige 

valde kommissarie Jyrki Haapala från Varkaus till ny ordförande.

Till ordinarie medlemmar i förbundsstyrelsen för treårsperioden som 

börjar från början av 2013 valdes Anna Pienimäki från Ohkola och Mika 

Leppinen från Esbo. Till reservmedlem i förbundsstyrelsen för treårsperi-

oden valdes Helena Haajanen från Kuvansi. Under verksamhetsåret sam-

lades styrelsen fem gånger. 

Professor Outi Vainio (5/5) från Åbo har fungerat som ordförande för sty-

relsen, jurist Heidi Nieminen (5/5) från Korpilax som vice ordförande, och 

kocken Markku Alanko (5/5) från Valkeakoski som andre vice ordförande. 

Styrelsens ordinarie medlemmar var hälsoinspektör Tauno Kähkönen 

(5/5) från Lapinlax, kommissarie Jyrki Haapala (4/5) från Varkaus, fi losofi e 

magister Anna Pienimäki (5/5) från Ohkola, samt vice häradshövding May-

lis Spiik (1/5) från Åbo. Reservmedlemmar i styrelsen var lantbruksutbilda-

ren Sinikka Rauma (5/5) från Ruukki, socionom Tanja Karpela (4/5) från 

Esbo samt fi losofi e magister Sonja Nurmi-Tuominen (1/5) från Helsingfors.

SEYs funktionärer
Som verksamhetsledare för SEY fungerade Helinä Ylisirniö, som press-

chef Maria Lindqvist, som ekonomichef Erja Peltola, som förbundskoor-

dinator Heidi Harmaala, som kontorssekreterare Anne Skogberg, och 

som koordinator för ungdomsverksamheten Ksenia Peltovuori.
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Förening Ordinarie medlem  1:a reservmedlem  2:a reservmedlem

Eläinten Auttajat - - -
SEY Hartolanejden Margit Nevala Satu Orajärvi Hely Alakokkare
Hausjärvi djurskyddsförening Heli Grip Jaana Viitala Päivi Mäki
SEY Hyvinge Raija Hulkko Laura Kiiski Pia Hansson
Joensuu djurskyddsförening Laura Okker Hannele Valkama Silja Paakkinen
Jockis djurskyddsförening Sanna Nummi Anne Skyttälä
Kajanalands djurskyddsförening Janne Pahkala Outi Pahkala Pirjo Lämpsä
Mellersta Finlands djurskyddsförening Saila Tiainen Maria Ojanperä Fanny Neittaanmäki
Karlebynejdens djurskyddsförening Lotta Känsäkangas Satu Sänkilampi
Kotkanejdens djurskyddsförening Karita Heikkonen Mallu Honkanen Ritva Huusko-Helminen
Lahtisnejdens djurskyddsförening Marja-Leena Koskiniemi Hannele Liimatta Silja Mäkelä
Villmanstrandnejdens djurskyddsförening Pirjo Granbäck Mila Koivumäki Piia Solasaari
Lieksa djurvänner Janne Ryynänen Sari Koistinen Mervi Saviranta
SEY Loimaa Anne Nurmi Suvi Saikku-Nivala Taina Savolainen
Nordvästra Lapplands djurskyddsförening Saila Keskitalo Tiina Kuukasjärvi
Havs-Lapplands djurskyddsförening Malla Lappeteläinen Minttu Kangas
Oulaisnejdens djurskyddsförening Marjatta Haapala-Putila Eeva Hiitola Merja Rautio
Uleåborgnejdens djurskyddsförening Johanna Heff ernan Suvi Ponnikas Eija Lepistö
Bjärnånejdens djurskyddsförening Leena Aho Monica Ananin Leena Tammisto
Pieksämäki djurskyddsförening Antti Heiskanen Arja Heiskanen
Pielisjärvi djurskyddsförening Mari Timonen Paula Pyykönen Tiina Korkalainen
Jakobstadnejdens djurvänner Erkki Kilponen Kalervo Ojala Leo Toiviainen
Birkalands djurskyddsförening PESU Annika Katajisto Marjo Väntänen Heini Mäkinen
Birkalands djurskyddsförening PESU Tarja Oinonen Paula Pokkinen Sini Kielo
Huvudstadsregionens djurskyddsförening Sari Valtanen Minna Pyykölä Katja Korkalainen
Huvudstadsregionens djurskyddsförening Toni Lahtinen Laura Virtanen Mira Lehtinen
SEY Brahestad Elle-Maarit Ylilokka Kati Oravisjärvi Elina Kauppila
Raumanejdens djurskyddsförening Ulla Lahtinen Johanna Hakala Tiina Rantanen
Rovanieminejdens djurskyddsförening Nina Rissanen Petri Rissanen Eveliina Rissanen
Salonejdens djurskyddsförening Anu Ruoho Pirkko Villman Sari Seitsonen
Satakunda djurskyddsförening Tiia Sandberg Tetti Sandberg Sakari Halme
Savolax djurskyddsförening Annaelina Kotilainen Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Nyslott Marja-Liisa Kotro Minna Särkkä Mirjam Kosunen
Seinäjokinejdens djurskyddsförening Milla Mäki-Karjalainen Marika Strömsholm Krista Savola
Åbo djurskyddsförening Heidi Leyser-Kopra Pekka Siljamäki
Åbo djurskyddsförening Anne Rantala Pia Juup Britt-Marie Juup
Urdiala djurskyddsförening Hanna Vainionpää Johanna Elonheimo Satu Wirén
Vasanejdens djurskyddsförening Tina Kultti Markku Harju Jenny Vestlund
SEY Valkeakoskinejden Juha-Pekka Taskinen Jaana Taskinen
Varkausnejdens djurskyddsförening Tommi Laine Päivi Tenhunen Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskanejden Maarit Annala Timo Kekkonen Anne Isoaho
Personmedlemmar Risto Rydman Esa Juuti Mårten Hoge
Observatörsmedlem JoRaJuPuSu djurskyddsförening

Djurskyddsföreningarnas Faddrar

Förbundsfullmäktige 2010–2013
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Ekonomi

Allmänt
Under de fl esta åren under 2000-talet har inte verksam-

hetens inkomster räckt till de årliga utgifterna för den 

ordinarie verksamheten. Underskottet har täckts med 

testamentdonationernas kapital som har ackumulerat 

under fl era årtionden. Vid sidan om det bokförda resul-

tatet följer ekonomiförvaltningen med hur länge man 

kan fortsätta med verksamheten i dess nuvarande form 

ifall inga nya testamentdonationer infl yter. Samtidigt 

försöker man göra planenliga investeringar för att 

 garantera att förbundet har de resurser och tekniska 

hjälpmedel det behöver för eff ektiv och tidsenlig verk-

samhet.

För att förbereda frågor som rör ekonomin har en eko-

nomiarbetsgrupp verkat under verksamhetsåret. Ordfö-

rande för gruppen var Heidi Nieminen och medlemmar 

Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen och Outi Vainio, samt 

sekreterare Erja Peltola. 

Ordinarie verksamhet
Budgeten för den ordinarie verksamheten under år 2012 

var –720 900,00 € och resultatet –637 910,52 €. 

De sammanlagda löneutgifterna för året var –232 499,18 € 

och socialutgifterna sammanlagt –46 159,78 €. 

Personalutgifterna –278 658,96 € har förts in i de olika 

huvudklasserna av verksamheten enligt den beräknade 

arbetsinsatsen i respektive huvudklass. Följande pro-

centandelar har använts i beräkningen: samhällelig 

verksamhet 13 %, övervakande 23 %, publicitet 22 %, 

publicering 8 %, internationell verksamhet 4 %, med-

lemsföreningsverksamhet 24 % och annan djurskydds-

verksamhet 6 %.  Samma förfarande har gällt för de andra 

gemensamma utgifterna (–145 989, 70 €) och avskriv-

ningarna (–25 808,94 €). På detta sätt har man försökt 

analysera vad varje huvudklass av den ordinarie verk-

samheten de facto kostar förbundet.
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Delområde av ordinarie verksamhet Inkomst Personalutgifter Avskrivningar Övriga utgifter Resultat

Samhällelig verksamhet    –29 839   –3 355   –36 804   –69 998

Övervakande       399   –52 792   –5 936   –84 342 –142 670

Kommunikation och marknadsföring      –50 617   –5 678   –74 776 –131 071

Publicering    4 050   –21 622   –2 065   –68 867   –88 504

Internationell verksamhet     –9 181   –1 032     –7 282   –17 496

Medlemsföreningsverksamhet 
(inkl. ungdomsverksamhet)

48 565    –93 748   –6 194 –101 885 –153 263

Övrigt djurskyddsarbete   –20 859   –1 548     –12 500   –34 908

19

SEY • ÅRSBERÄTTELSE 2012



ORDINARIE VERKSAMHET 2012
underskott –637 911 €

Kommunikation och
marknadsföring:
–131 071; 21 %

Övervakarnas
verksamhet:
–142 670; 22 %

Samhällelig 
verksamhet:
–69 998; 11 %

Publicering:
–88 504; 14 %

Internationell
verksamhet:
–17 496; 3 %

Medlems-
föreningarnas
verksamhet:
–153 263; 24 %

Övrig djurskydds-
verksamhet:
–34 908; 5 %

FINANSIERING AV DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2012
–637 911 €; underskott –118 815 € (fondöverföringar –12 810 €)

Beräknade bidrag 
från fonder med 
egen täckning:
170 000; 24 %

Statsunderstöd
och övriga 
allmänna bidrag:
65 833; 34 %

Insamlingar:
178 431; 25 %

Placeringar och
fi nansiell 
verksamhet:
117 642; 17 %

Resultatet av den ordinarie verksamheten delades mellan olika 

delområden enligt bilden nedan.
Finansiering av den ordinarie verksamheten
Underskottet i den ordinarie verksamheten täcktes av insamlingar, 

placerings- och fi nansieringsverksamhet, statsunderstöd, övriga all-

männa understöd, samt testamenterat kapital.

Resultatet av insamlingar (inklusive testamenterat kapital) år 2012 var 

178 430,99 €. Inkomsten från medlemsavgifter var 112 217,50 € och 

utgifterna för medlemsavgifter var –15 826,98 €. Inkomsten från dona-

tioner var 93 990,13 € och utgifterna för donationer var –9 809,04 €. 

Som donationer bokfördes inkomsten för e-julkort som delats ut till 

föreningarna, 2 100,00 €. Resultatet för övrig insamlingsverksamhet 

var 514,33 €.  Förbundet fi ck 500 € i testamenterade donationer. 

Förbundets kapital är närmast placerat i börsaktier, kapitalskyddade 

portföljinvesteringar, lägenhets- och kontorsaktier, räntefonder och 

markområden. Under verksamhetsåret sålde förbundet skogsbru-

ket Hyttiaho RNr 9:4½ i Suurniemi by i Juva. 

Finlands djurskyddsfond stödde SEY med 15 000 euro, av vilket 10 000 € 

var allmänt stöd och 5 000 € stöd till ungdomsverksamheten (inkl. 

medlemsföreningsverksamheten). Undervisnings- och kulturminis-

teriet understödde SEYs ungdomsverksamhet med 42 000 euro 

(inkl. medlemsföreningsverksamheten). Jord- och skogsbruksminis-

teriet understödde SEY med 55 833 euro. Förbundet delade ut 19 500 € 

i verksamhetsstöd till medlemsföreningarna.

Resultatet för redovisningsperioden var  –118 815,32 € och balansräk-

ningens slutsumma 5 089 947,82 €.

Fonder med egen täckning och bundna fonder
I enlighet med de testamenterade donationernas bestämmelser 

har förbundet fem fonder med egen täckning. Deras egendom har 

i huvudsak lånats till förbundet med den kalkylerade räntan hos 12 

månaders euribor. Fonderna har ingen aktiv verksamhet.

I enlighet med de testamenterade donationernas bestämmelser 

har förbundet även andra bundna fonder. Fondernas medel ingår i 

förbundets tillgångar, och ränteinkomsterna läggs varje år till kapita-

let. Från fondernas tillgångar dras årligen av de medel som använts 

i enlighet med fondernas syfte.

Revisorer
Under verksamhetsåret fungerade CGR Rauno Saarimäki och CGR 

Marja-Leena Turunen som förbundets revisorer. Vice revisorer var 

CGR Yrjö Haukatsalo och CGR Leena Rajala.

Fond Inkomst Utgifter Resultat 
Slutsumma för 

balansräkningen

Helenius fond 13 994,70 –100 000,00    –86 005,30 1 174 778,54

Marschans fond   5 907,16   –70 009,00    –64 101 84    299 839,00

Laaksonens fond        71,70            71,70        6 531,00

Tavita av Tyris fond      260,08          260,08      23 691,07

Lindéns fond      220,92          220,92      20 123,90

Sammanlagt 20 454,56 –170 009,00 –149 554,44 1 524 963,51

Bundna fonder Tillägg Avdrag Kapital 31.12

Ruth Stenbäcks fond      764,06   –5 600,00    43 936,13

Aune och Eino Pursiainens fond 33 881,94   208 881,94

Övriga bundna fonder   1 664,53 –17 900,00  151 621,80        

Sammanlagt 36 310,53 –23 500,00  404 439,87
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Förbundets medlemsföreningar år 2012

Föreningens medlemsantal 31.12 2012 inom parentes

Djurskyddsföreningarnas Faddrar rf (57)

Eläinten Auttajat rf (Riihimäki) (189)

SEY Hartolanejden (55)

Hausjärvi djurskyddsförening rf (102)

SEY Hyvinge (287)

Joensuu djurskyddsförening rf (231)

Jockis djurskyddsförening rf (144)

JoRaJuPuSu-djurskyddsförening rf (23)

Kajanalands djurskyddsförening rf (126)

Mellersta Finlands djurskyddsförening rf (539)

Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys – 

Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening rf (167)

Kotkanejdens djurskyddsförening rf (335)

Lahtisnejdens djurskyddsförening rf (135)

Villmanstrandsnejdens djurskyddsförening rf (373)

Lieksa djurvänner rf (47)

SEY Loimaa (80)

Nordvästra Lapplands djurskyddsförening rf (22)

Havs-Lapplands djurskyddsförening rf (123)

Oulaisnejdens djurskyddsförening rf (54)

Uleåborgsnejdens djurskyddsförening rf (436)

Bjärnånejdens djurskyddsförening rf (176)

Pieksämäki djurskyddsförening rf (91)

Pielisjärvi djurskyddsförening rf (36)

Jakobstadsnejdens djurvänner rf (121)

Birkalands djurskyddsförening PESU rf (773)

Huvudstadsregionens djurskyddsförening rf (1 386)

SEY Brahestad (105)

Raumanejdens djurskyddsförening rf (160)

Rovanieminejdens djurskyddsförening rf (117)

Salonejdens djurskyddsförening rf (301)

Satakunda djurskyddsförening rf (347)

Savolax djurskyddsförening rf (287)

SEY Nyslott (52)

Seinäjokinejdens djurskyddsförening rf (283)

Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening rf (1 514)

Urdiala djurskyddsförening rf (49)

Vasanejdens djurskyddsförening rf (151)

SEY Valkeakoskinejden (148)

Varkausnejdens djurskyddsförening rf (107)

SEY Ylivieskanejden (189)

Antalet medlemmar som direkt hörde till SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf var 359 den 31.12 2012.
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Förbundets ledande idéer

Vår mission
SEY agerar och påverkar för att främja välståndet för alla djur.

Värden i vardagen
 •  Kärlek till djuren

 •  Expertis

 •  Samarbetsförmåga

Vår vision
Det sammanhållna, starka och välkända SEY arbetar för att djurens 

fem friheter skall förverkligas:

 1.  frihet från hunger, törst och felaktig kost

 2.  frihet från obekvämlighet

 3.  frihet från smärta, skador och sjukdomar

 4.  frihet att bete sig artstypiskt

 5.  frihet från rädsla och lidande 

Praxis som resurs

”Inget liv för litet”
Kärnan i SEYs verksamhet är det praktiska förverkligandet av djurskydds-

arbetet samt att främja djurens välbefi nnande och goda behandling. 

Vår utgångspunkt är respekt för varje djurindivid. Vi arbetar tillsammans 

för varje djur och talar för dem. Dessutom samarbetar vi internationellt 

för djurens välbefi nnande.

”Konkret arbete på gräsrotsnivå”
SEY är en fi nländsk, opartisk organisation som fungerar på frivillig bas. 

Vårt arbete täcker hela Finland. Vi arbetar lokalt, vilket betyder att lokala 

problem och förhållanden kan tas i beaktande. Vi är med på gräsrots-

nivå i människornas och djurens vardag, där de konkreta resultaten av 

arbetet är synliga.

”Tillsammans är vi fl era”
Vår verksamhet är ett lagspel med gemensamma spelregler och en 

god sammanhållning. Vi jobbar ihop; varje medlem behövs. Vi har 

mycket expertis och erfarenhet.  Vi värdesätter varandra, vi är stolta 

över vår egen och andras kunnande och det arbete som utförts. 

Då vi lyckas blir vi alla glada, och särskilt djuren drar nytta av det. 

Alla är jämlika inom vår verksamhet. Vårt arbete är öppet och transpa-

rent. Vår målsättning är att göra SEY till en dynamisk gemenskap med 

fi ngret på tidens puls – för alla medlemmar och intressegrupper.

”Samarbete är kraft”
SEY är en trovärdig och pålitlig expert på djurskydd för sina samarbets-

parter. Vi nätverkar med olika sektorer, för vilka djuren och deras väl-

befi nnande är en hjärtesak. Vi försöker nå alla åldersgrupper, från de 

äldsta till de allra yngsta. Respekten för allt levande grundas redan 

i barndomen.

Djurvännens stöd hjälper
För att fi nansiera vår verksamhet är stödet från bidragsgivare, djurskydds-

faddrar och medlemmar samt testamenten av högsta betydelse.  I vår 

nätbutik fi nner du gåvor som lämpar sig för djurvänner. SEY verkar nästan 

enbart med hjälp av donationer. Det fi nns många sätt att understöda 

oss – varje människa kan fi nna ett lämpligt sätt att arbeta för djurens väl.

SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf har arbetat med 

djurskydd sedan 1901 och är den största djurskyddsorganisa-

tionen och djurskyddsexperten i Finland. Till SEYs verksamhets-

område hör alla djurarter* och förbundet verkar i hela landet. 

SEY förverkligar djurskyddsarbete via 40 lokalföreningar och c:a 

80 frivilliga djurskyddsövervakare och -rådgivare.

*produktions-, hobby-, sällskaps- och försöksdjur samt vilda djur
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TULOSLASKELMA JA TASE
Resultat- och Balansräkning

SEY
2012

Kuva/bild: Anna Autio



TULOSLASKELMA 1.1. –31.12.2012 1.1.–31.12.2011

   

VARSINAINEN TOIMINTA   

Tuotot *) 53 014,50 90 453,94

Kulut *) – 690 925,02 – 760 815,00

 – 637 910,52 – 670 361,06

VARAINHANKINTA   

Tuotot 210 794,25 388 569,57

Kulut – 32 363,26 – 28 376,83

 178 430,99 360 192,74

SIJOITUKSET   

Tuotot 144 054,35 445 246,50

Kulut – 26 412,61 – 395 395,94

 117 641,74 49 850,56

   

OMAKATTEISET RAHASTOT *) – 149 554,44 – 130 685,62

   

AVUSTUKSET   

Yleisavustukset 10 000,00 40 000,00

Valtionapu 55 833,00 56 400,00

Avustukset omakatteisista rahastoista 170 000,00 170 000,00

 235 833,00 266 400,00

RAHASTOSIIRROT   

Sidotut rahastot

Omakatteisten rahastojen lis/väh 149 554,44 130 685,62

Muiden sidottujen rahastojen lis/väh – 12 810,53 – 166 667,73

 136 743,91 – 35 982,11

   

TILIKAUDEN TULOS € – 118 815,32 – 160 585,49

* 2012 erittely erillisessä taulukossa   

TASE 1.1.– 31.12.2012 1.1.– 31.12.2011

   

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT   

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   

Pitkävaikutteiset menot 71 890,08 90 183,12

 

AINEELLISET HYÖDYKKEET   

Maa–  ja vesialueet 36 884,75 126 084,75

Koneet ja kalusto 5 536,73 7 382,31

 

SIJOITUKSET   

Osakkeet ja osuudet 1 724 078,05 1 680 798,12

Muut saamiset 1 303 000,00 1 332 000,00

   

OMAKATTEISET RAHASTOT 1 524 963,51 1 674 517,95

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT   

Saamiset 59 879,73 54 808,15

Rahat ja pankkisaamiset 363 714,97 518 343,69

   

TASEEN LOPPUSUMMA € 5 089 947,82 5 484 118,09

TASE 1.1.– 31.12.2012 1.1.– 31.12.2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

SIDOTUT RAHASTOT

Omakatteiset rahastot 1 524 963,51 1 674 517,95

Muut sidotut rahastot 404 439,87 391 629,34

TILIKAUSIEN YLI- / ALIJ.

Edell. tilikausien yli- / alijäämä 1 666 129,11 1 826 714,60

Tilikauden yli- / alijäämä –118 815,32 –160 585,49

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahastoilta 1 524 154,27 1 673 708,71

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 800,00 800,00

Ostovelat 15 331,55 13 042,63

Muut velat 3 779,37 7 372,15

Siirtovelat 69 165,46 56 918,20

TASEEN LOPPUSUMMA € 5 089 947,82 5 484 118,09
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RESULTATRÄKNING 1.1. –31.12.2012 1.1.–31.12.2011

  

ORDINARIE VERKSAMHET   

Intäkter *) 53 014,50 90 453,94

Kostnader *) – 690 925,02 – 760 815,00

– 637 910,52 – 670 361,06

TILLFÖRDA MEDEL   

Intäkter 210 794,25 388 569,57

Kostnader – 32 363,26 – 28 376,83

178 430,99 360 192,74

PLACERINGAR   

Intäkter 144 054,35 445 246,50

Kostnader – 26 412,61 – 395 395,94

117 641,74 49 850,56

  

SJÄLVTÄCKANDE FONDER *) – 149 554,44 – 130 685,62

  

UNDERSTÖD   

Allmänna understöd 10 000,00 40 000,00

Statsunderstöd 55 833,00 56 400,00

Understöd från självtäckande fonder 170 000,00 170 000,00

235 833,00 266 400,00

FONDÖVERFÖRINGAR   

Bundna fonder

Självtäckande fonder ökning/minskning 149 554,44 130 685,62

Övriga bundna fonder ökning/minskning – 12 810,53 – 166 667,73

 136 743,91 – 35 982,11

   

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT € – 118 815,32 – 160 585,49

*) uppdelning av 2012 i separat tabell   

BALANSRÄKNING 1.1.– 31.12.2012 1.1.– 31.12.2011

  

AKTIVA

PERMANENTA AKTIVA   

INMATERIELLA TILLGÅNGAR   

Utgifter med lång verkningstid 71 890,08 90 183,12

MATERIELLA TILLGÅNGAR   

Byggnader och konstruktioner 36 884,75 126 084,75

Maskiner och inventarier 5 536,73 7 382,31

PLACERINGAR   

Aktier och andelar 1 724 078,05 1 680 798,12

Andra fordringar 1 303 000,00 1 332 000,00

  

SJÄLVTÄCKANDE FONDER 1 524 963,51 1 674 517,95

  

RÖRLIGA AKTIVA   

Fordringar 59 879,73 54 808,15

Likvida medel och bankfordringar 363 714,97 518 343,69

  

BALANSOMSLUTNING € 5 089 947,82 5 484 118,09

BALANSRÄKNING 1.1.– 31.12.2012 1.1.– 31.12.2011

PASSIVA

EGET KAPITAL

BUNDNA FONDER

Självtäckande fonder 1 524 963,51 1 674 517,95

Övriga bundna fonder 404 439,87 391 629,34

RÄKENSKAPSPERIODERNAS 

ÖVER-/UNDERSKOTT

Över-/underskott från tidigare 

räkenskapsperioder 1 666 129,11 1 826 714,60

Räkenskapsperiodens resultat –118 815,32 –160 585,49

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Lån ur fonder 1 524 154,27 1 673 708,71

Kortfristigt

Erhållna förskott 800,00 800,00

Köpskulder 15 331,55 13 042,63

Övriga skulder 3 779,37 7 372,15

Resultatregleringar 69 165,46 56 918,20

BALANSOMSLUTNING € 5 089 947,82 5 484 118,09
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Kunnallisvaaleissa 

kyseltiin vaalikoneella 

ehdokkaiden 

eläinsuojelunäkemyksiä.

Eläinten viikon 

opasta jaettiin 

yli 70 000 kpl.

SEY mukana 

keräämässä 

lähes 70 000 nimeä 

kansalaisaloitteeseen.

Liiton koko 

henkilöjäsenmäärä oli 

yhteensä yli 10 000.

SEY mukaan 

uutta eläinsuojelulakia 

valmisteleviin 

työryhmiin.

MITÄ TAPAHTUI
2012?

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Kotkankatu 9 • 00510 Helsinki • puh. 020 752 8420  • faksi 09 877 1206

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