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SEY on aloittanut suomalaisen eläinsuojelu-
valvonnan jo vuonna 1902, kauan ennen 

ensimmäistäkään eläinsuojeluviranomaista.

Eläinten
puolesta jo
113 vuotta

Eläinlääketieteen lisensiaatti Kati Pulli aloitti SEYn toiminnanjohtajana kesällä 2013.  
Kati on toiminut aikaisemmin Animalian toiminnanjohtajana ja hän on tullut suurellekin 
yleisölle tunnetuksi viimeistään Suomen ensimmäisen kansalaisaloitekampanjan vetäjänä.



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 asiantun
tijoilta mistä liitto haluaa tässä yhteydessä kiittää heitä kaikkia sydämel
lisesti. 

SEY toimi yhteiskunnallisesti
 
SEY, Eläinsuojeluliitto Animalia, LuontoLiitto ja Oikeutta eläimille jatkoi
vat vuonna 2012 aloitettua kansalaisaloitekampanjaa turkistarhauksen 
lakkauttamiseksi. Kansalaisaloitetta käsiteltiin eduskunnassa keväällä 
2013, ja SEY teki aktiivista poliittista vaikuttamistyötä turkistarhauksen 
lakkauttamisen puolesta. Koulutimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa 
vapaaehtoisia avustamaan työssä, ja onnistuimme tapaamaan kansalais
aloitteen tiimoilta noin 50 kansanedustajaa. Lisäksi osaan edustajista 
 oltiin yhteydessä puhelimitse. Kaikkiin kansanedustajiin oltiin yhteydessä 
sähköisesti, minkä lisäksi heille jaettiin kampanjaan liittyvää materiaalia. 
SEY oli myös maa ja metsätalousvaliokunnan kuultavana aiheesta. Tilai
suus oli julkinen ja se nauhoitettiin yleisölle.

Kansalaisaloite turkistarhauksen lopettamiseksi oli ensimmäinen aloite 
Suomessa kansalaisaloitelain hyväksymisen jälkeen, ja siten se sai huo
mattavasti mediatilaa. Järjestimme myös tiedotustilaisuuksia sekä suur
mielenosoituksen eduskunnan luona, ja paikalla oli puhumassa myös 
kansanedustajia eri puolueista.

Turkistarhauksen kieltoa ei hyväksytty, mutta eduskunta äänesti mietin
nön puolesta, jossa annettiin monia parannusvaatimuksia eläinten pitoon. 
Maa ja metsätalousministeriö aloitti turkiseläinten suojelua koskevan 
asetuksen uudistamistyön ja perusti asialle työryhmän,  johon SEYkin sai 
jäsenen.

Lisäksi SEY oli vuoden aikana kuultavana maa ja metsätalousvaliokun
nassa muista eläinsuojeluun liittyvistä lakiuudistuksista. SEY teki myös 
julkisen kannanoton kaikkien kissojen ja koirien tunnistusmerkinnästä ja 
rekisteröinnistä.

SEY tapasi maaliskuussa jokavuotiseen tapaan Eviran eläinsuojeluyksi
kön. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista eläinten hyvinvointi ja 
eläinsuojeluasioista. 

Joulukuussa SEY luovutti yhteistyössä kymmenen muun eläin ja ympä
ristöjärjestön kanssa luomujuureksista ja kasviksista sekä seitankinkusta 
kootun herkkukorin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle sekä rouva 
Jenni Haukiolle. SEYn toiminnanjohtaja piti tilaisuudessa puheen presi
denttiparille.

  SEY lausui
• valtioneuvoston asetuksesta tieteellisiin ja opetustarkoituksiin 

 käytettävien eläinten suojelusta
• perustuslakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta turkistarhauksen 

lakkauttamiseksi
• maa- ja metsätalousvaliokunnalle kansalaisaloitteesta turkis-

tarhauksen lakkauttamiseksi
• maa- ja metsätalousvaliokunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetus-

tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain 
muuttamisesta

• eläinsuojelulain ja rikoslain muuttamisesta (EU:n lopetusasetus ja 
uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa)

• hevosten suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
• teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi koskemaan sirkustaidetta
• luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja elintarvikelain 

 muuttamisesta
• hankelupalautakunnan kokoonpanosta (eläinten käyttö tieteelli-

siin tai opetustarkoituksiin)
• tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun 

neuvottelukunnan kokoonpanosta.

    SEYn edustajia ja jäseniä toimi mukana työryhmissä, 
lautakunnissa sekä säätiöissä  

• eläinsuojelulakia valmisteleva työryhmä
• eläinsuojelulain valmistelua ohjaava ohjausryhmä
• tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
• seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
• eläinkoelautakunta / hankelupalautakunta
• eläinten hyvinvointitukijärjestelmää valmisteleva työryhmä
• hevosalan haasteet -työryhmä
• Eettisen Eläinkaupan sertifikaattityöryhmä
• 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
• Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun 

neuvottelukunta
• Turkiseläinten hyvinvointityöryhmä

SEY toimi yhteistyössä 
SEY ja Eläinsuojeluliitto Animalia tekivät kyselyn ja julkaisivat tulokset 
 liittyen puolueiden näkemyksiin eläinsuojeluaiheisista poliittisista kysy
myksistä.

SEYn ja Animalian yhteinen eläinpolitiikka.finettisivuston ulkoasu ja  sisältö 
uudistettiin. 

SEY osallistui Suomen Kennelliiton perustaman eläinsuojeluvaliokunnan 
toimintaan. 

SEY järjesti yhdessä Kennelliiton ja Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa semi
naarin pentutehtailun torjumisesta Helsingissä 7.5.2013.
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•  Euroopan eläinsuojelustrategian seuranta
•  eksoottiset lemmikkieläimet ja ns. positiivilista
•  koiria ja kissoja koskevan EU-säädöstön suunnittelu
•  eläinkoedirektiivin voimaansaattaminen
•  lihan alkuperä- ja tainnuttamismerkintöjen kehittäminen
•  emakkohäkkikiellon voimaansaattaminen
•  Kestävä ruoantuotanto -projekti
•  Europarlamenttivaalikampanjan valmistelu

 
Kansainvälisten eläinsuojelujärjestöjen, World Society for the Protection 
of Animalsin (WSPA) ja Compassion in World Farmingin (CIWF), käynnis
tämä Euroopan laajuinen vetoomuskampanja lypsylehmien pitoolo
suhteiden parantamiseksi sai päätöksensä. SEY keräsi nimiä ja kampanjoi 
asian puolesta yhteistyössä Ben & Jerry’sin kanssa. Allekirjoituksia vetoo
mukseen saatiin Euroopan laajuisesti 293 511.

 
SEY viesti ja kampanjoi
SEY lähetti toimintavuoden aikana 33 lehdistötiedotetta. Liiton toiminta 
on toimintavuonna ollut eri medioissa paljon esillä. Liiton toiminnanjoh
tajat Helinä Ylisirniö (31.7.2013 asti) ja Kati Pulli (1.8.2013 alkaen) sekä vies
tintäpäällikkö Maria Lindqvist antoivat lukuisia haastatteluita televisioon, 
radioon ja lehdistölle. 

Tiedotteita lähetettiin muun muassa kansalaisaloitteesta turkistarhauk
sen lakkauttamiseksi, pentutehtailusta, Eläinten viikon kampanjasta, kis
soista ja kissojen hyvinvoinnista, kodittomat.infosta, lopetusasetuksesta 
ja tainnuttamatta teurastamisesta. SEY julkaisi valvojille tehdyn, niin sano
tun ulkokoirakyselyn tulokset ja toi julkisuuteen ulkokoirien hyvinvointi
ongelmia. 

SEY jatkoi sähköisten uutiskirjeidensä Uutisankan ja Kirjekyyhkyn julkai
semista. Uutisankka lähetettiin 9 kertaa ja Kirjekyyhky 14 kertaa.

SEY aloitti verkkosivujensa uusimisprojektin. Uudet verkkosivut päätet
tiin julkaista vuoden 2014 aikana.
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SEY osallistui Faunastic Oy:n perustamaan Kodittomat.infosivuston ke
hittämiseen. SEY maksoi kaikille halukkaille jäsenyhdistyksilleen Koditto
mat.infosivuston vuosimaksun ja osallistui sivuston markkinointiin ja 
tiedottamiseen.

SEY jatkoi yhteistyötä Turvasiru.fipalvelun kanssa. 

SEY lähetti yhteistyössä muiden eläinsuojelujärjestöjen kanssa avoimen 
kirjeen Romanian päättäjille maan katukoiriin kohdistamista julmuuksista. 

Eettisen eläinkaupan sertifiointiprojekti
SEY oli mukana Eettisen Eläinkaupan sertifiointiprojektissa osallistumalla 
projektin koordinointiin ja rahoittamalla työtä. Eettisen Eläinkaupan serti
fiointityöryhmään ovat kuuluneet vuoden 2013 aikana seuraavat henkilöt:

Paula Hirsjärvi (pj, sertifiointitarkastukset, pikkunisäkkäiden hyvinvointi, 
etiikka), Liisa Sarakontu (sihteeri, kalat), Hanna Lahtinen (pikkunisäkkäät), 
Joonas Gustafsson (terraarioeläimet, eespnettisivut), Johanna Valo (eläin
kauppa), Teija Toivola (eläinkauppa), Helena Haajanen (SEY, eläinlääkintä, 
laatujärjestelmät) ja Maria Lindqvist (SEY)

Sertifikaatti on myönnetty vuoden 2013 aikana seuraaville liikkeille: 
Faunatar Lohja, Faunatar Kirkkonummi, Faunatar Turku Skanssi, Faunatar 
Hyvinkää. Lisäksi kauppiaan vaihtumisen takia on tehty uusintatarkastuk
set Faunatar Lohjan, Skanssin ja Sellon liikkeisiin. Pieneen Eläinkauppaan 
Kuopiossa tehtiin sertifiointitarkastus vuoden 2013 lopussa ja sen serti
fioinnista päätetään tammikuussa 2014. Sertifiointiprosessi on aloitettu 
kolmessa liikkeessä. Kaksi liikettä on saanut hylkäävän päätöksen.

Vuoden aikana on hyväksytty uudet asiakkaille jaettavat ohjeet ”Eläimen 
ottamista harkitseville” ja ”Pienlemmikit ja lapset”. Lajikohtaisia ohjeita on 
päivitetty, ja työryhmän toimintaa ohjaavan laatukäsikirjan ja menettely
ohjeiden päivitys on käynnistynyt. Nettisivujen ulkoasua ja sisältöä on 
kehitetty. Sertifioidut liikkeet voivat jatkossa hakea päivitetyt ohjeet suo
raan netistä.

 
SEY toimi paikallistasolla
Toimintavuoden lopussa liittoon kuului 42 jäsenyhdistystä. Pohjanmaalla 
järjestettiin aluetapaaminen 7.–8.9. Jäsenyhdistysvastaava kävi vierailulla 
Läntisen Uudenmaan sekä Hausjärven eläinsuojeluyhdistyksissä. 

Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 9981.

 
SEY toimi nuorten hyväksi
Toimintavuoden aikana SEYssä toteutettiin monipuolista nuorisotoimin
taa opetus ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen tuella. SEYn 
 nuorisotoiminnan tavoitteena on lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvää 
tietoisuutta lasten ja nuorten parissa sekä saada heidät tiedostamaan 
eläinsuojelutoimintaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä asenteitaan. 
Nuorisotoiminnassa jatkettiin mielekkään toiminnan kehittämistä, minkä 
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 2013 jäsenyhdistysten nuorisotoiminta muodostui Eläintaitokou
lutus ELLUsta, kerhoista, nuorten illoista sekä erilaisista tapahtumista ja 
tempauksista. Suuren joukon nuoria saavuttivat myös eri puolilla Suomea 
toimivat SEYn kouluvierailijat. Kouluvierailijat tavoittivat maanlaajuisesti 
noin 1800 oppilasta ja ELLUkurssit reilu sata 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 jäsenjärjestö
jensä avulla EU:n jäsenvaltioissa. SEY osallistui useisiin Eurogroupin Euroo
pan laajuisiin yhteisprojekteihin: 
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Eläinten viikko
SEY vietti valtakunnallista Eläinten viikkoa 4.−10.10. jo 55. kerran. 
Eläinten viikon teemana oli kissa.

Koululaisille valmistettiin osittain opetus ja kulttuuriministeriön 
taloudellisella tuella ”Kissan elämää” tietopaketti, joka suunnattiin 
ensisijaisesti alakouluikäisille. Julkaisu oli ilmainen, ja sitä toimitet
tiin alakouluille sekä luonto ja eläinkerhoille yli 80 000 kpl. 

Eläinten viikon kampanjamateriaaliin kuului myös ilmainen suo
men ja ruotsinkielinen juliste. Lisäksi avattiin www.kissatieto.fi 
sivusto, missä kerrottiin kissojen hankinnasta, hoidosta ja hyvin
voinnista.

Eläinten päivän avaukseksi järjestettiin Helsingissä 3.10. maksuton 
Kissan elämää kaiken ikää seminaari kissojen käyttäytymisestä ja 
hyvinvoinnista. Seminaarin esitelmöitsijöinä toimivat Suvi Pohjola 
Stenroos ja Helena Telkänranta.

 
Älä osta koiraa häkistä! -kampanja

SEY jatkoi yhteistyössä Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen Kennel
liiton kanssa hanketta, jonka tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa 
pentutehtailun vastainen kampanja yhteistyössä viestintä ja 
liiketalousalan oppilaitoksen kanssa. Kampanjan toteuttajaksi 
valikoitui ryhmä HaagaHelia ammattikorkeakoulun opiskelijoita, 
joiden kanssa toteutettiin Älä osta koiraa häkistä! kampanja. 
Kampanja lanseerattiin Kennelliiton koiranäyttelyssä, ja samassa 
yhteydessä avattiin sekä halpapentu.finettisivusto että kampan
jan Facebooksivu. Kampanjan aikana järjestettiin huomiota herät
tänyt katutapahtuma sekä osallistuttiin lemmikkimessuille, missä 
kampanja esittäytyi myös näytöslavalla. Kampanjan päätteeksi 
järjestettiin seminaari, jossa etsittiin jatkotoimenpiteitä pentuteh
tailun lopettamiseksi yhdessä kampanjakumppanien sekä HUS:n, 
Tullin ja Maa ja metsätalousministeriön kanssa. 

SEY julkaisi Eläinten ystävä lehteä
Eläinten ystävä lehden 108. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. Leh
den päätoimittajana jatkoi Maria Lindqvist. Toimitussihteerinä toimi lehden 
1. ja 2. ja 3. numeron osalta Heidi Harmaala sekä 4. numeron osalta An
nukka Seppävuori. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Purple Workshop Oy.

 
SEY julkaisi
SEY julkaisi Koira–ihminen–koira sanakirjan, josta löytyy kuvitettuja ti
lanteita ihmisten ja koirien yhteiselämästä. Sanakirjaa painettiin ja jaettiin 
toimintavuoden aikana 15 000 kappaletta.

SEY julkaisi kissateemaisen vuotensa päätteeksi Hyvinvoiva kissa – SEYn 
opas kissanhoitoon nimisen oppaan. Opas on tarkoitettu kissan hankki
joille, omistajille ja muille kissoista kiinnostuneille. Opasta jaetaan mm. 
eläinlääkäriasemilla, eläinsuojeluyhdistyksissä ja löytöeläintaloissa. Opas
ta painettiin 50 000 kappaletta. Oppaan kustannuksiin osallistuivat Ani
magi Oy ja Royal Canin Finland Oy.

 
SEY luennoi ja esitteli toimintaansa messuilla
SEYn toiminnanjohtaja luennoi eläinsuojelusta eläinhoitajien kursseilla 
aikuiskoulutuskeskus Amiedussa.

SEY osallistui toimintavuonna omalla messuständillään Horse Fairmes
suille, PetExpomessuille, ELMAmessuille sekä Kennelliiton Voittaja 
näyttelyyn. 

 
SEY palkitsi
Timo Vääränen sai SEYn tunnustuspalkinnon Kuopion kuninkuusraveissa 
2013. Palkinnon perusteena on hevosen hyvinvoinnin edistäminen sekä 
omassa hevostoiminnassa että koulutustyön kautta.

SEY jakoi Vuoden eläinsuojeluteko 2013 palkinnon Eläinten viikolla 11.10. 
EteläSuomen läänineläinlääkäri Jessica LöfgrenErikssonille. Vuoden 
Eläinsuojeluteko palkinto jaetaan henkilölle, joka on toiminnallaan tuo
nut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla 
eläinten hyvinvointia.

SEYn vapaaehtoiset  
eläinsuojeluvalvojat ja  
-neuvojat toimivat

 
Vuoden 2013 lopussa liitolla oli 60 vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa ja 
20 eläinsuojeluneuvojaa. Valvojia ja neuvojia oli kaikissa Suomen maa
kunnissa lukuun ottamatta Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntia. 

Vuoden 2013 aikana valvojavaliokunta hyväksyi 15 uutta valvojaa ja 6 
uutta neuvojaa. Etelä ja KeskiPohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjan
maan maakuntiin hyväksyttiin valvojaksi Maija Raatikainen ja neuvojaksi 
Hanna Tallinen. Hämeen maakuntiin hyväksyttiin valvojiksi Mia Hyttinen, 
Margit Nevala, Salli Suorsa ja Tanja Vehviläinen. KeskiSuomen maakun
taan hyväksyttiin valvojaksi Mari Koskivaara. PohjoisKarjalan maakuntaan 
hyväksyttiin valvojaksi Niina Leinonen. PohjoisPohjanmaan maakun
taan hyväksyttiin neuvojaksi Mervi Valjus. Satakunnan ja Pirkanmaan 
maakuntiin hyväksyttiin valvojiksi Petri Grönroos ja Tiina Mäkelä. Uuden
maan maakuntaan hyväksyttiin valvojiksi Nina Karvinen, AnnSofi Sjö
gård, Heidi Uusalo ja Mari Waltzer. VarsinaisSuomen maakuntaan hyväk
syttiin valvojiksi Tanja Anttila ja Päivi AntWuorinen sekä neuvojiksi Kati 
Javanainen, Virva Paavola, Taru Säteri ja Maarit Talala.

Valvoja Erkki Kilponen täytti 70 vuotta toimintavuoden lokakuussa ja jäi 
eläkkeelle SEYn vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan työstä. SEY kiittää 
häntä lämpimästi eläinten ja eläinsuojelun hyväksi tehdystä työstä.

Eläinsuojeluvalvojan tehtävistä luopuivat Markku Alanko, Laura Jalava, 
Tauno Kähkönen, Essi Leminen, Heidi LeyserKopra, Pirkko Mikkola, Anni
ka Nevala, Anne Nurmi, Iiris Poukkanen, Sinikka Rauma ja Mervi Saviranta.

Eläinsuojeluneuvojan tehtävistä luopuivat Sonja NurmiTuominen, Ma
rianna Paavolainen, Anu Rosti, Annukka Suvioja, Taru Säteri, Tiina Vesalai
nen, Mirella Virkkula ja Henna Äijälä. 

SEY kiittää sydämellisesti heitä kaikkia eläinten ja eläinsuojelun hyväksi 
tehdystä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä. 

Valvoja tai neuvojatoiminnasta luovuttiin monen kohdalla työn raskau
den tai elämäntilanteen takia. Valvojatoiminnasta luovuttiin myös kan
nanottona SEYn toimintaa kohtaan. 

Toiminnastaan antoi raportin 98 prosenttia kaikista kertomusvuoden ai
kana toimineista valvojista ja neuvojista. Tämän kertomuksen liitteenä on 
tilasto valvojien ja neuvojien vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2013 vuositilaston mukaan eläinsuojeluvalvojat tekivät 1 607 
eläinsuojeluneuvontakäyntiä, joissa he tarkastivat 1 166 eläinten pito
paikkaa.

 
SEY koulutti vanhoja ja uusia valvojia ja neuvojia
Vanhoille valvojille ja neuvojille järjestettiin tammikuun viimeisenä vii
konloppuna Valvojapäivät. Valvojapäivät ovat vakiinnuttaneet asemansa 
vuosittaisena täydennyskoulutuksen sekä vertaistuen ja verkostoitumi
sen paikkana. Valvojapäivät pidettiin Tampereella  ja niiden aiheina olivat 
koira ja kissa. 

Myös uusia valvojia ja neuvojia koulutettiin. Tampereella järjestettiin 
maaliskuussa kahden viikonlopun mittainen, yhteensä kuusi päivää kes
tänyt Eläinsuojelukurssi, jolle valittiin 37 osallistujaa.

Huhtikuussa Tampereella järjestettiin kahden päivän mittainen Valvoja
kurssi, jolle valittiin Eläinsuojelukurssin hyväksytysti suorittaneista 35 
osallistujaa. 
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Toimintavuoden heinäkuussa järjestettiin yksi alueellinen valvojatapaa
minen Lopella.

SEY keräsi ja sai tukea
 
Yritysyhteistyö
Musti ja Mirri järjesti yhteistyössä Royal Caninin kanssa kissanruokakam
panjan, jonka tuloksena SEY sai ruokaa lähes 500 kiloa. Musti ja Mirri ke
räsi lisäksi joulukampanjoilla SEYlle 1 384,56 euroa sekä 10 000 kg hiekkaa 
ja ruokaa jäsenyhdistysten eläimille. 

Faunatar kampanjoi lokamarraskuussa kuukauden ajan Eettisen Eläin
kaupan Sertifikaattiprojektin hyväksi lahjoittamalla euron jokaisesta 
myydystä Hyvän Tahdon Lisko heijastimesta. Kampanjan tuotto oli noin 
1 000 euroa. Faunattaren joulukeräyksessä ketjun asiakkaat toivat ylimää
räisiä eläintarvikkeita Faunatarmyymälöihin, joista lahjoitukset toimitet
tiin SEYn jäsenyhdistyksille. Keräys tuotti tuhansia kiloja tarvikkeita ja 
ruokaa jäsenyhdistysten käyttöön.

Kooky Gems Oy keräsi SEYlle kahdella korukampanjallaan yhteensä lähes 
3 000 euroa.

Animagi, Royal Canin, Primacat ja Keskustan Eläinkauppa lahjoittivat ku
luvan vuoden Eläinten viikon kampanjaan yhteensä 10 700 euroa.

Lushin kanssa toteutettiin Charity Pot varainhankintakampanja, jonka 
kaikki tuotot lahjoitettiin SEYlle.

Tuska Open Air lahjoitti SEYlle festivaalien VIPlippujen tuoton, yhteensä 
1 775 euroa.

Uudenmaan Koirakoulu järjesti hyväntekeväisyysmatch shown yhdessä 
SEYn kanssa. Tapahtuman tuotto 193 euroa ohjattiin pentutehtailun vas
taiseen työhön. 

 
Päivätyökeräys 
SEY järjesti päivätyökeräyksen oppilaitoksille jo neljättä kertaa. Päivätyö
keräyksessä koululaiset työskentelevät päivän ajan koulun ulkopuolella 
ja lahjoittavat työnsä tuoton valitsemalleen keräyskohteelle.

 
Myyntituotteet
Liiton nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta myytiin erilaisia SEY ja 
eläintuotteita. 

SEYn Pidän eläimistä – huolta iskulauseelle löydettiin suunnittelukilpai
lun avulla uusi kuvitus.

SEY aloitti toimintavuonna varainhankinnan suunnittelun ja toteutuk
sen. Tavoitteena oli käynnistää yritysyhteistyötä ja suunnitella yksityis
henkilöihin suuntautuvaa varainhankintaa. SEY liittyi myös Vastuullinen 
Lahjoittaminen ry:n (Vala) jäseneksi.

 
Yksityishenkilöiden lahjoitukset
SEY toteutti tekstiviestilahjoituskampanjan Eläinten viikon kissateemaan 
liittyen. Tekstiviestilahjoituksia tuli yhteensä 3 550 euron edestä. Muita 
lahjoituspyyntöjä on julkaistu aktiivisesti uutiskirjeissä, facebookissa ja 
Eläinten ystävässä. SEY liittyi myös yhteisökeräys Jelpiin, jossa yksityis
henkilöt voivat tehdä lahjoituksia. Jäsenprofilointi tilattiin kuluvana 
vuonna yksityishenkilöiden lahjoituspyyntöjä varten.

 
Kuukausilahjoitukset 
SEY rekrytoi aktiivisesti uusia kuukausilahjoittajia sosiaalisessa mediassa 
ja Eläinten ystävässä. Eläinsuojelukummi esite sekä facetoface varain
hankintasuunnitelma on tehty vuodeksi 2014. Kuluvana vuonna toteu
tettiin televarainhankintaa ensimmäistä kertaa. Telekampanjassa soitet
tiin kaikille kuukausilahjoittajille. Kokeilu oli onnistunut.

SEYn hallinto toimi
 
Joka kolmas vuosi järjestettävä SEYn liittokokous pidettiin Hyvinkäällä 
5.5. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi 1.7.2013 alkaneelle kolmivuotis
kaudelle valittiin varatuomari Ismo Kovanen.

Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Kevät
kokous järjestettiin 4.5. Hyvinkäällä ja syyskokous 23.11. Kuopiossa. Liitto
valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin filosofian maisteri 
Riitta Vuori ja toiseksi varapuheenjohtajaksi laillistettu kiinteistönvälittäjä 
Pirjo Granbäck.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2014 alusta alkavaksi kol
mivuotiskaudeksi valittiin valtiotieteiden tohtori Birgitta Wahlberg Tu
rusta ja varatuomari Maylis Spiik Turusta. Yhden vuoden kaudelle valittiin 
terveystarkastaja Tauno Kähkönen. Liittohallituksen varajäseneksi vuo
den 2014 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Marianne Juntu
nen Pelkosenniemeltä. Kertomusvuonna hallitus kokoontui seitsemän 
kertaa sekä piti yhden sähköpostikokouksen. 

Liittohallituksen puheenjohtajana toimi komisario Jyrki Haapala Varkau
desta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana oikeustieteen maisteri Heidi 
Nieminen Korpilahdelta ja toisena varapuheenjohtajana oikeustieteen 
maisteri Mika Leppinen Espoosta. Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat 
terveystarkastaja Tauno Kähkönen Lapinlahdelta, filosofian maisteri 
Anna Pienimäki Mäntsälästä, maatalousalan kouluttaja Sinikka Rauma 
Ruukista sekä varatuomari Maylis Spiik Turusta. Hallituksen varajäsenet 
olivat sosionomi, eläinten kouluttaja Tanja Karpela Perniöstä sekä eläin
lääkäri Helena Haajanen Joroisista.

Liittovaltuusto äänesti syyskokouksessaan luottamuksesta Sinikka Rau
maa kohtaan. Liittovaltuusto päätti äänin 14–12, että Rauma ei nauti liit
tovaltuuston luottamusta. Liittovaltuusto päätti lisäksi erottaa Sinikka 
Rauman hallituksesta äänin 14–12. 

Hallitus päätti syyskuussa 2013 vapauttaa Sinikka Rauman ja Heidi Ley
serKopran luottamustehtävistä hallituksen asettamissa toimielimissä ja 
työryhmissä. Perusteena oli hallituksen toteamus siitä, että Sinikka Rau
man ja Heidi LeyserKopran toimintatapa viedä luottamuksellisia asioita 
mediaan ei ole hyväksyttävää.

 
SEYn toimihenkilöt
SEYn toiminnanjohtajana toimi Helinä Ylisirniö 31.7.2013 asti sekä Kati  Pulli 
1.8.2013 alkaen, viestintäpäällikkönä Maria Lindqvist, talouspäällikkönä 
Erja Peltola, järjestökoordinaattorina Heidi Harmaala, toimistosihteerinä 
Anne Skogberg, nuorisotoiminnan koordinaattorina Tiina Lehtovirta ja 
varainhankkijana Outi Neuvonen. Lisäksi SEYllä työskenteli määräaikaisis
sa tehtävissä vuoden aikana Tuuli Turtola, AnnMari Bergström ja Andreas 
Lang. Toimistolla oli myös harjoittelijoita erimittaisissa harjoittelujaksoissa.
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Yhdistys Varsinainen jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit Tea Lamberg Tiitta Räsänen Myra Magnusson
Eläinten auttajat – – –
SEY Hartolan seutu Margit Nevala Hely Alakokkare Annika Nevala
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys Heli Grip Santeri Pienimäki Sari Lastula
SEY Hyvinkää Raija Hulkko Laura Kiiski Suvi Remes
Joensuun eläinsuojeluyhdistys – – –
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys Anne SkyttäläRasila Sari Helin Johanna Repo
JoRaJuPuSueläinsuojeluyhdistys Sirpa Hytönen Jessica Gynther Outi Honkapuro
Kainuun eläinsuojeluyhdistys Janne Pahkala Outi Pahkala
KeskiSuomen eläinsuojeluyhdistys Saana Tammisto Maria Ojanperä Tiina Ahokas
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys Pia Byskata Susanna Hämäläinen
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys – – –
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys Riitta Vuori MarjaLeena Koskiniemi Anu Tamminen
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck Tanja Heikkilä Päivi Makkonen
Lieksan eläintenystävät Janne Ryynänen Sari Koistinen Mervi Saviranta
SEY Loimaa – – –
LuoteisLapin Eläinsuojeluyhdistys Saila Keskitalo Katja Muotka Tiina Kuukasjärvi
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys Linnea Ruda Leena Lötjönen
MeriLapin eläinsuojeluyhdistys Anne Vakkala Hanna Kulju Elina Kekäläinen
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys Marjatta HaapalaPutila Merja Rautio Seija Ollila
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys Johanna Heffernan Suvi Ponnikas Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys Leena Aho Katri Lehtola
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys Antti Heiskanen Arja Heiskanen
Pietarsaaren seudun eläintenystävät –  
Jakobstadnejdens djurvänner

Erkki Kilponen Lea Toiviainen Kristina Toiviainen

Pielisen eläinsuojeluyhdistys Mari Timonen Paula Pyykönen Tiina Korkalainen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Leena Litma Kari Koivisto Jenny Jokihaara
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Paula Pokkinen Marjo Väntänen Annika Salomaa
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys Sari Valtanen Erika EvelynEisen EevaMari Valkeinen
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys Mira Lehtinen Jaana Kalliomäki Katja Korkalainen
SEY Raahe Merja RantalaRantakari Tanja Hämeenkorpi Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys Ulla Lahtinen Johanna Reinvall Tiina Koskinen
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys Nina Rissanen Heidi Imberg Johanna AskolaPutaansuu
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys Sini KetonummiRanki Pirkko Villman Taina Rautarinta
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys Maija Löytölä Tetti Sandberg Anni Liukkonen
Savon Eläinsuojelu Annaelina Kotilainen Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Savonlinna Minna Särkkä Mirjam Kosunen MarjaLiisa Kotro
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys Nitta Sääkslahti Tuula Niemelä Jouko Torssonen
Turun eläinsuojeluyhdistys Heidi LeyserKopra Nea Konttinen Laura Jalava
Turun eläinsuojeluyhdistys Pia Juup Anni Kulmala BrittMarie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys Johanna Elonheimo Marika Taskila
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys Maija Raatikainen Kristina Smulter Helena Wörlin
SEY Valkeakosken seutu JuhaPekka Taskinen Sirkku Laine Jaana Taskinen
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys Sanja Sateenranta Päivi Tenhunen Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskan Seutu Maarit Annala Anne Isoaho Maija Himanka
Henkilöjäsenet Mårten Hoge Risto Rydman

Liittovaltuusto 2013–2016

Talous

Yleistä
Useimpina vuosina 2000luvulla liiton toiminnan vuotuiset tuotot eivät 
ole kattaneet varsinaisen toiminnan vuotuisia menoja. Vaje on katettu 
vuosikymmenten aikana kertyneillä testamenttilahjoitusten pääomilla. 
Vuonna 2013 testamenttilahjoituksia kuitenkin saatiin niin paljon, että 
osa niistä voidaan säästää tulevien vuosien rahoitustarpeisiin. Kirjan
pidollisen tuloksen rinnalla taloushallinnossa seurataan, kuinka kauan 
toimintaa voidaan jatkaa nykyisellä laajuudella siinä tapauksessa, että 
uusia testamenttilahjoituksia ei enää saataisi. Samalla pyritään suunnitel
mallisilla investoinneilla varmistamaan, että liitolla on käytössään tehok
kaan ja ajantasaisen toiminnan vaatimat voimavarat ja tekniset välineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten valmistelemista varten kerto
musvuoden aikana on toiminut taloustyöryhmä, jonka puheenjohtajana 
on toiminut Heidi Nieminen ja jäseninä Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen ja 
Mika Leppinen sekä sihteerinä Erja Peltola. 

Varsinainen toiminta
Vuoden 2013 varsinaisen toiminnan talousarvio oli – 770 000,00 € ja tulos 
– 724 414,42 €. 

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä – 285 839,07 € ja sosiaalikulut 
yhteensä – 62 339,62 €. Henkilöstökulut – 348 178,69 € 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 %. Sa
moin on menetelty myös muiden yhteisten kulujen (–176 016,71 €) ja 
poistojen (–20 759,35 €) osalta. Tällä on pyritty selvittämään, mitä varsi
naisen toiminnan kukin pääluokka tulee liitolle todellisuudessa maksa
maan.
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VARSINAINEN TOIMINTA 2013
alijäämä –724 414 €

Viestintä ja
markkinointi:
–151 654; 21 %

Valvojatoiminta:
–158 391; 22 %

Yhteiskunnallinen
toiminta:
–79 859; 11 %

Julkaisutoiminta:
–106 824; 15 %

Kansainvälinen
toiminta:
–19 261; 2 %

Jäsenyhdistys
toiminta:
–179 684; 25 %

Muu eläinsuojelu
toiminta:
–28 742; 4 %

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2013
alijäämä –724 414 €; testamenttilahj. mukana kulujen  

kattamiseen tarvittava osa n. 320 000 €
Valtionapu
ja muut
yleisavustukset:
60 605; 8 %

Sijoitus ja 
rahoitustoiminta:
167 504; 23 %

Varainhankinta:
176 738; 25 %

Testamentti
lahjoitukset:
319 567; 44 %

Varsinaisen toiminnan tulos jakaantui eri osaalueille alla olevan 
kuvan mukaisesti.

Varsinaisen toiminnan osa– alue Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tulos

Yhteiskunnallinen toiminta – 37 016  – 2 699  – 40 144  – 79 859

Valvojatoiminta 21 390  – 65 890  – 4 775  – 109 116 – 158 391

Viestintä ja markkinointi 7 670  – 65 688  – 4 567  – 89 069 – 151 654

Julkaisutoiminta 8 530  – 29 271  – 1 661  – 84 421  – 106 823

Kansainvälinen toiminta  – 11 389  – 830  – 7 041  – 19 260

Jäsenyhdistystoiminta  
(sis. nuorisotoiminnan) 47 705  – 118 331  – 4 982 – 104 075 – 179 683

Muu eläinsuojelutoiminta 7 200  – 20 592  – 1 246  – 14 104  – 28 742

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

Vuoden 2013 varainhankinnan tulos (sisältää testamenttilahjoitukset) 
oli 1 169 431,66 €. Jäsenmaksutuottoja oli 126 040 € ja jäsenmaksukulu
ja –20 634,04 €. Lahjoitustuottoja oli 87 266,41 € ja lahjoituskuluja  
–11 551,31 €. Annettuina lahjoituksina kirjattiin yhdistyksille jaettu säh
köisten joulukorttien tuotto 2 500,00 €. Testamenttilahjoituksia kirjat
tiin 992 694,04 €. 

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin pörssiosakkeisiin, pääoma
turvattuihin arvopaperisijoituksiin, asunto ja toimitilaosakkeisiin, kor
korahastoihin ja maaalueisiin. 

Kertomusvuoden aikana liitto myi testamenteista saadut Helsingissä 
Kapteeninkadulla ja Vaakalinnuntiellä sijaitsevat yksiöt.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 15 000 eurolla, josta 
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 50 605 eurolla. Liitto myönsi jäsen
yhdistyksille toimintaavustusta 19 138 €.

Tilikauden tulos oli 442 769,59 € ja taseen loppusumma 4 546 886,88 €.

 
Sidotut rahastot
Kertomusvuoden aikana neljä liiton omakatteista rahastoa muutet
tiin muiksi sidotuiksi rahastoiksi, koska nykyisen käytännön mukaan 
niiden testamenttimääräykset eivät edellytä omakatteisuutta. Tämän 
johdosta liiton ja rahastojen keskinäiset saamiset ja velat poistuivat 
taseesta. Marschanin rahasto säilyy omakatteisena ja sen pääoman 
tuotto voidaan käyttää liiton toimintaan. Vuoden 2014 aikana liiton 
velat rahastolle kuitataan pois siirtämällä rahastoon saamista vastaa
va määrä pörssiosakkeita.

 
Liitolla olevien muiden sidottujen rahastojen varat sisältyvät liiton 
varallisuuteen, ja pääomaan lisätään vuosittain korkotuotot. Rahas
tojen varallisuudesta vähennetään vuosittain niiden tarkoituksen 
mukaisesti käytetyt varat. Muiden sidottujen rahastojen ryhmään 
muodostetaan kaksi uutta rahastoa tilinpäätöksen yhteydessä. 
Muiksi sidotuiksi rahastoiksi muutettujen Laaksosen ja Lindénin ra
hastojen pääomat todettiin tilinpäätöksen yhteydessä niin vähäisik
si, että varojen katsotaan tulleen käytetyiksi ja rahastot lakkautetaan.

 
Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna KHT MarjaLeena 
Turunen ja KHT Katja Hanski. Varatilintarkastajina toimivat KHT Yrjö 
Haukatsalo ja HTM Susanna Ahola.
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Muut sidotut rahastot Lisäys Vähennys Pääoma 31.12.

Ruth Stenbäckin rahasto  313,80 – 6 174,74  38 075,19

Aune ja Eino Pursiaisen rahasto 1007,05 – 21 000,00 188 888,99

Heleniuksen rahasto 6 189,61 – 20 000,00 1 160 968,15

Tavita av Tyriksen rahasto 90,15 – 6 872,27 16 908,95

Muut muut sidotut rahastot 315 858,40 – 12 400,00 455 080,20

Yhteensä 322 712,78 – 54 047,01  1 859 921,48
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Liiton jäsenyhdistykset vuonna 2013
Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2013

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (79)
Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (175)
SEY Hartolan seutu (57)
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (92)
SEY Hyvinkää (296)
Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (212)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (127)
JoRaJuPuSueläinsuojeluyhdistys ry (25)
Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (117)
KeskiSuomen eläinsuojeluyhdistys ry (530)
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys – 
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (154)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (323)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (135)
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (348)
Lieksan eläintenystävät ry (43)
SEY Loimaa (82)
Loviisan kissatalo ry (11)
LuoteisLapin Eläinsuojeluyhdistys ry (25)
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (39)
MeriLapin eläinsuojeluyhdistys ry (119)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (48)

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (409)
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (186)
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (78)
Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (32)
Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry (119)
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (748)
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 313)
SEY Raahe (100)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (145)
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (106)
Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (299)
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Savon Eläinsuojelu ry (271)
SEY Savonlinna (53)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (283)
Turun Eläinsuojeluyhdistys –  
Åbo Djurskyddsförening ry (1 504)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (51)
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (144)
SEY Valkeakosken seutu (127)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (110)
SEY Ylivieskan seutu (205)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien jäsenten määrä 31.12.2013 oli 332. Yhteensä jäseniä oli 9 981.

Omakatteinen rahasto Tuotot Kulut Tulos Taseen loppusumma

Marschanin rahasto  2798,80 – 2 798,80  0  299 839,00
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SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on 
vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen 
suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asian
tuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja 
liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa 
käytännön eläinsuojelutyötä yli 40 jäsenyhdis
tyksen ja noin 100 vapaaehtoisen eläinsuojelu
valvojan ja neuvojan voimin.

Lisäysteksti kokouksessa hyväksyttyyn materiaaliin: 
Kokouksen jälkeen tehdyn huomautuksen perus
teella havaittiin, että seuraavasta vuositilastojen 
yhteenvedosta puuttui luonnonvaraisia eläimiä 
koskevia kohtia. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen, 
mutta edellä kerrotun vuoksi kokouksen jälkeen tätä 
liitettä 3 täydennettiin vuoden 2013 tietojen osalta 
seuraavasti: Akohtaan lisättiin: Luonnonvaraiset 
eläimet 452; Bkohtaan lisättiin: Muita eläimiä 40 ja 
Luonnonvaraisia eläimiä 318; ja Ckohtaan lisättiin: 
Luonnonvaraisten eläinten paikoissa 513.
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Liiton johtavat ajatukset

Missio
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin ja eläinten 
 kunnioittamisen lisäämiseksi.

Arvot
 • Eläinten kunnioittaminen
 • Asiantuntemus
 • Yhteistyökykyisyys

Visio
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta tähtää siihen, että eläimet 
voivat hyvin yhteiskunnassamme.
Ihmisellä on vastuu hoidossaan olevista eläimistä. Niiden hyvinvoinnin 
toteutumista voidaan tarkastella seuraavien eläimen oikeuksien kautta:
 •  oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin  

tuntemuksiin ja kokemuksiin
 •  oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen 

 mahdollistavaan elinympäristöön
 •  oikeus hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn
Näillä oikeuksilla viitataan seura ja harrastuseläinten neuvottelukunnan 
tuottamaan määritelmään eläinten hyvinvoinnista.
Luonnoneläinten kohdalla ihmisen tulee suhtautua eläimiin kunnioitta
vasti ja auttaa tarvittaessa apua tarvitsevia eläimiä asianmukaisesti 
lajista riippumatta. 

Käytäntö voimavarana
”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteuttaminen käytännössä 
sekä eläinten hyvinvoinnin, hyvän kohtelun ja kunnioittamisen edistä
minen. Lähtökohtanamme on jokaisen eläinyksilön arvostaminen. 
Jokaisella eläimellä on ihmiselle koituvasta hyödystä riippumaton itseis
arvonsa. Olemme yhdessä kaikkien eläinten asialla ja puolestapuhujana. 
Lisäksi teemme kansainvälistä 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 ruohon
juuritasolla mukana ihmisten ja eläinten arjessa, jossa konkreettiset työn 
tulokset näkyvät.

”Muutoksia yhteiskunnan käytäntöihin”
SEY vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen päätöksentekoon 
edistääkseen eläinten hyvinvointia ja kunnioittamista. Vaikutamme 
eläimiä koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon kaikilla fooru
meilla ja kannustamme kansalaisia eläineettiseen kuluttamiseen ja 
toimintatapoihin. Pyrimme siihen, että eläinten etua edistävä ääni 
kuuluu kaikessa eläimiä koskevassa päätöksenteossa.

”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 läpi
näkyvää. Päämäärämme on luoda SEYstä ajan hermolla toimiva dynaa
minen yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

”Yhteistyö on voimaa”
SEY on uskottava ja luotettava eläinsuojelun asiantuntija. Verkostoi
dumme eri tahojen kanssa. Pyrimme tavoittamaan kaikki ikäryhmät 
mummuista ja vaareista aina pieniin lapsiin. Kunnioitus kaikkea elollista 
kohtaan lähtee jo lapsuudesta.

”Eläinten ystävien tuki on työmme edellytys”
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuojelukummit ja jäsenet 
sekä testamentit ovat ensiarvoisen tärkeitä. SEY toimii lähes pelkästään 
lahjoitusvaroin. Verkkokaupastamme löydät myös eläinten ystäville 
sopivia lahjaideoita. Tukemismuotoja on monia – jokaiselle löytyy oma 
sopiva tapa toimia eläinten puolesta.



>

Yhteenveto 2013 2012 2011 2010 2009

A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja
Tuotantoeläinten pitopaikkoja 11 88 103 111 100
Seura ja harrastuseläinten pitopaikkoja 692 1540 1 525 1 490 1 390
Muiden eläinten pitopaikkoja 11 19 3 10 4
Luonnonvaraiset eläimet 452
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä 1166 1647 1 631 1 611 1 494

B. Eläinten määrä pitopaikoissa
Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä turkiseläimiä) 1816 3065 1 754 2 417 2 025
Seura ja harrastuseläimiä 3020 4827 5 738 5 803 4 503
Muita eläimiä 40
Luonnonvaraisia eläimiä 318
Eläimiä yhteensä 5194 7892 7 492 8 220 6 528

C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä
Tuotantoeläinten pitopaikoissa 68 105 133 115 83
Seura ja harrastuseläinten pitopaikoissa 1020 1825 1 658 1 485 1 426
Muissa pitopaikoissa 6 73 40 52 49
Luonnonvaraisten eläinten pitopaikoissa 513
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1607 2003 1 831 1 652 1 558

D. Niiden käyntien osuus (%)  
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin 39 45 46 54 53

1. Neuvontakäynnit eläinten pitopaikoissa  
  
1.1 Neuvontakäynnit tuotantoeläinten pitopaikoissa 2013 2012 2011 2010 2009
NAUTA
pitopaikkojen määrä 5 30 24 36 27
joissa eläimiä yhteensä 284 1998 817 1 063 1 040
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 13 31 33 41 30
 
SIKA
pitopaikkojen määrä 0 3 6 10 3
joissa eläimiä yhteensä 451 176 12 918 500
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 2 3 7 11 3
 
SIIPIKARJA
pitopaikkojen määrä 1 17 20 16 13
joissa eläimiä yhteensä 530 695 580 326 208
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 19 27 30 16 15
  
LAMMAS JA VUOHI  
pitopaikkojen määrä 5 37 48 48 57
joissa eläimiä yhteensä 551 801 923 436 485
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 34 41 57 46 35
 
Yllä mainituista tuotantoeläinten pitopaikoille  
tehdyistä käynneistä huomautettavaa oli yhteensä 37 69 81 60 48
 
1.2 Neuvontakäynnit seura ja harrastuseläinten 
pitopaikoissa
KOIRA
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 410 904 889 795 757
joissa eläimiä yhteensä 1237 2094 2 155 2 229 1 822
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 547 1090 955 839 776
 

SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2009–2013
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Yhteenveto 2013 2012 2011 2010 2009

KISSA
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 253 450 384 431 355
joissa eläimiä yhteensä 1081 1645 2 102 1 892 1 287
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 325 509 434 397 376
 
HEVONEN
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 20 96 101 120 128
joissa eläimiä yhteensä 266 547 454 656 529
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 71 108 120 117 129
 
Muut lemmikkieläimet
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 55 76 137 120 125
joissa eläimiä yhteensä 459 541 1 027 1 026 865
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 78 106 134 121 120
 
Yllä mainituista seura ja harrastuseläinten 
 pitopaikoille tehdyistä käynneistä huomautettavaa 
oli yhteensä 513 818 738 823 754
 
1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit  
(teuras, hevos, muut eläinkuljetukset)
Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä 1 1 1 1 2
 
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä  
käynneissä huomautettavaa oli yhteensä 1 1 1 0 0
 
1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit (muut 
kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot)
Lihantuotanto ja riistankasvatustarhat
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 1 1 0 0
joissa eläimiä yhteensä 17 90 38 0 0
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 4 1 2 0 0
Turkistarhat
eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 0 4 1 0
joissa eläimiä yhteensä 0 0 1 740 1 0
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1 0 4 1 0
 
Yllä mainituista tarhattujen eläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä oli huomautettavaa yhteensä 4 1 1 1 0
 
1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit
eri eläinkauppoja yhteensä 3 14 14 24 25
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 5 12 15 26 25
neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 2 2 4 11 10
 
1.6. Eläinnäyttelyiden ja sirkusten neuvontakäynnit
eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yht. 6 18 2 9 4
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 7 13 5 9 3
neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 5 4 2 1 4
 
1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit
Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 0 0 2 3
 
Ratsastuskilpailut, eläinsuojeluneuvontakäynt. yhteensä 0 3 4 4 6
 
Muut kilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1 6 1 9 6

SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2009–2013
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Yhteenveto 2013 2012 2011 2010 2009

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

1.8. Metsästys ja kalastus
Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäynt. yhteensä 4 11 7 13 4

Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 19 8 8 11
 
Luvattomat välineet
Annettu neuvoja tai huomautettu ilmakiväärin tms.  
käytöstä, yhteensä 3 20 10 6
 
1.9 Luonnonvaraiset eläimet
Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä 166 1137 1 095 993 858
Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä 66 127 107 210 240
 
1.10 Eläinten lopettaminen
KOIRA
Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä 0 5 3 3 2
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 19 13 6 16 47

KISSA
pyydettyjen kissojen määrä yhteensä 203 844 1 428 1 007 435
jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä 49 403 485 203 108
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 151 307 544 375 196
 
MUUT ELÄIMET
jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä 11 68 71 62 80
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 28 137 31 26 35
 
2. Tiedotustilaisuudet
 
Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.
pidetty tilaisuuksia yhteensä 16 92 107 92 124
 
Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet
oltu mukana yhteensä 37 114 80 60 64
 
Tiedotusvälineet
Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille 83 213 242 226 178
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä 23 73 116 84 161
 
3. Henkilökohtainen neuvonta ja opastus
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puheli
messa tai  sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)
 
Puhelimitse ja sähköpostitse annetut neuvot yhteensä 11267 14273 19 364 16 631 13 013
 
Epäkohtailmoituksen siirto muille
Viranomaisille
yhteensä 748 1218 994 1 018 679
 
Toiselle eläinsuojeluvalvojalle
yhteensä 315 351 437 450
 
Muut toimenpiteet 
yhteensä 7795 2 362 324 1 863
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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 Koivisto 
för hans värdefulla stöd. 

Dessutom har SEY fått oersättlig hjälp av en mängd sakkunniga inom 
olika områden och förbundet vill nu hjärtligt framföra ett tack till dem alla. 

SEY verkade i samhället
 
SEY, Djurskyddsförbundet Animalia, Luonto-Liitto och Oikeutta eläimille 
fortsatte den år 2012 påbörjade kampanjen med anledning av medbor-
garinitiativet om att lägga ned pälsnäringen. Medborgarinitiativet be-
handlades i riksdagen under våren 2013 och SEY gjorde aktivt politiskt 
opinionsbildande arbete för nedläggning av pälsnäringen. Vi utbildade 
tillsammans med andra organisationer volontärer för att assistera i arbe-
tet och vi lyckades i anknytning till medborgarinitiativet träffa ca 50 riks-
dagsledamöter. Därutöver var vi per telefon i kontakt med en del av leda-
möterna. Vi var i kontakt med alla ledamöterna per e-post och därtill 
delade vi ut till ledamöterna material som hänför sig till kampanjen. SEY 
hördes även i riksdagens jord- och skogsbruksutskott om saken under 
en offentlig tillställning som spelades in för allmänheten.

   SEY gav utlåtanden 
• om statsrådets förordning om skydd av djur som används för 

vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
• till grundlagsutskottet om medborgarinitiativet om att lägga ned 

pälsnäringen
• till jord- och skogsbruksministeriet om medborgarinitiativet om  

att lägga ned pälsnäringen
• till jord- och skogsbruksministeriet om lagförslagen om skydd av 

djur som används för vetenskapliga syften eller undervisnings-
ändamål och om ändring av djurskyddslagen

• om ändring av djurskyddslagen och strafflagen (EU:s avlivnings-
förordning och bestämmelserna om särskild slaktmetod som 
används på religiösa grunder)

• om ändring av förordningen om skydd av hästar
• om ändring av teater- och orkesterlagen så att denna lag också 

tillämpas på cirkusar
• om tillsyn över ekologisk produktion och ändring av livsmedelslagen
• om sammansättningen av nämnden för projektgodkännanden 

(djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisnings-
ändamål)

• om sammansättningen av delegationen för skydd av djur som 
används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

   SEYs medlemmar och representanter för SEY  
deltog i arbetsgrupper, nämnder samt stiftelser
• Arbetsgruppen som förbereder djurskyddslagen 
• Styrgruppen som styr förberedelsen av djurskyddslagen 
• Delegationen för produktionsdjurens välfärd 
• Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande
• Djurförsöksnämnden/ nämnden för projektgodkännanden 
• Arbetsgruppen som förbereder stödsystemet för djurens 

 välbefinnande
• Arbetsgruppen för utmaningarna inom hästnäringen 
• Arbetsgruppen för etisk kvalitetscertifiering inom handeln med djur
• Utvecklingsprogrammet för landsbygden på fastlandet i Finland
• Jord- och skogsbruksministeriets veterinärmedicinska underavdelning
• Stiftelsen Suoma Viialan säätiö
• Fincopa rf Finlands nationella samarbetsforum för alternativa 

metoder
• Antidopingkommittén för djurtävlingar
• Styrelsen för Kiinteistö OY Helsingin Kotkanpesä (bostads-

aktiebolaget Helsingfors Örnbo)
• Undervisningsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets 

samarbetsorgan för försöksdjur (KYTÖ)  
• Regelutskottet för Finlands Hippos
• Travdomstolen för Finlands Hippos
• Finlands djurskyddsstiftelse
• Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga 

ändamål eller undervisningsändamål 
• Arbetsgruppen för pälsdjurens välbefinnande
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SEYs före detta och nuvarande verksamhetsledare: Risto Rydman, Helinä 
Ylisirniö och Kati Pulli.
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Medborgarinitiativet om att lägga ned pälsnäringen var det första med-
borgarinitiativet som gjorts efter att lagen om medborgarinitiativ blev 
godkänd och det fick därför avsevärt med utrymme i median. Vi anord-
nade även presskonferenser och en stor demonstration vid riksdagen, 
på plats var även riksdagsledamöter från olika partier och höll tal. 

Förslaget om nedläggningen av pälsnäringen blev inte godkänt men 
riksdagen röstade för betänkandet där det gavs flera förbättringskrav för 
djurhållning. Jord- och skogsbruksministeriet inledde arbetet gällande 
reformen av förordningen om skydd av pälsdjur och tillsatte en arbets-
grupp för ändamålet i vilken även SEY fick in en medlem. 

Härutöver var SEY under verksamhetsåret och höras i jord- och skogs-
bruksutskottet om övriga lagreformer som hänför sig till djurskydd. SEY 
tog även offentligt ställning för identifieringsmärkning och registrering 
av alla katter och hundar. 

I mars hade SEY sitt årligen återkommande möte med Eviras enhet för 
djurskydd. Under mötet diskuterades aktuella frågor om djurens välbe-
finnande och djurskydd.

I december överräckte SEY i samarbete med tio andra djur- och miljö-
skyddsorganisationer en delikatesskorg till republikens president Sauli 
Niinistö och fru Jenni Haukio. Delikatesskorgen innehöll ekologiska rot-
frukter och grönsaker samt en skinka av seitan. SEY:s verksamhetsledare 
höll ett tal till presidentparet.

 
SEY samarbetar 
SEY och djurskyddsförbundet Animalia gjorde en förfrågan, vars resultat 
publicerades, om partiernas synpunkter på politiska frågor som hänför 
sig till djurskydd.

SEY och Animalia förnyade layouten och innehållet på sin gemensamma 
webbsida www.eläinpolitiikka.fi.

SEY deltog i arbetet i den av Kennelklubben grundade djurskyddsnämn-
dens arbete.

SEY organiserade i samarbete med Kennelklubben och Finlands Veteri-
närförbund den 7.5.2013 i Helsingfors ett seminarium om motverkning 
av valpfabriker.

SEY deltog i utvecklingsarbetet av webbsidan Kodittomat.info, som 
grundats av Faunastic Oy. SEY betalade webbsidans årsavgift för alla de 
medlemsföreningars del som ville vara med på sidan, och deltog i webb-
sidans marknadsföringskostnader och kostnader anknutna till informa-
tionsverksamhet om den. 

SEY fortsatte sitt samarbete med nättjänsten Turvasiru.fi. 

SEY skickade tillsammans med andra djurskyddsorganisationer ett öppet 
brev till Rumäniens beslutsfattare om Rumäniens obarmhärtiga för-
faringssätt mot gatuhundar.

 
Projektet för etisk kvalitetscertifiering 
inom handeln med djur 
SEY deltog i projektet Eettisen eläinkaupan sertifiointiprojekti (Projektet 
för etisk kvalitetscertifiering

inom handeln med djur) genom att delta i projektets koordinering och 
genom att finansiera arbetet. Arbetsgruppen har under år 2013 bestått 
av följande personer: 

Paula Hirsjärvi (ordförande, certifieringsinspektioner, välfärden av små-
däggdjur, etik), Liisa Sarakontu (sekreterare, fiskar), Hanna Lahtinen (små-
däggdjur), Joonas Gustafsson (terrariedjur, webbsidan www.eesp.fi), 
 Johanna Valo (djurhandel), Teija Toivola (djurhandel), Helena Haajanen 
(SEY, veterinärmedicin, kvalitetssystem) och Maria Lindqvist (SEY).

 

Certifikatet har under året 2013 beviljats till följande affärer: 
Faunatar Lojo, Faunatar Kyrkslätt, Faunatar Åbo Skanssi, Faunatar 
Hyvinge. Därutöver gjordes, på grund av att affärsidkaren bytts ut, nya 
inspektionsbesök till affärerna Faunatar Lojo, Faunatar Åbo Skanssi och 
Faunatar Sello. I affären Pieni Eläinkauppa i Kuopio gjordes en certifie-
ringsinspektion i slutet av år 2013 och beslut om certifiering fattas i 
 januari 2014. Certifieringsprocessen har påbörjats i tre affärer. Två affärer 
har fått nekande beslut.

Under året har anvisningarna för nya kunder, ”Eläimen ottamista harkit-
seville” (För personer som överväger att skaffa djur) och ”Pienlemmikit ja 
lapset”(Små keldjur och barn), godkänts. Artspecifika anvisningar har 
uppdaterats och uppdateringen av Kvalitetshandboken och anvisning-
arna om tillvägagångssätt, vilka dirigerar arbetsgruppens verksamhet, 
har påbörjats. Layouten och innehållet av webbsidorna har utvecklats. 
De certifierade affärerna kan i fortsättningen få uppdaterade anvisningar 
om tillvägagångssätt direkt via nätet.

 
SEY arbetade lokalt
I slutet av verksamhetsåret hade SEY 42 anslutna medlemsföreningar. Ett 
lokalt möte anordnades 7.–8.9. i Österbotten. Förbundets medlemsför-
eningsansvarig besökte djurskyddsföreningarna i Västra Nylands samt 
Hausjärvi. 

Det totala antalet personmedlemmar uppgick till 9981.

 
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 välbefinnande samt att få dem att var-
sebli sina egna inställningar vad gäller djur- och miljöskyddet. Utveck-
lingen av angenäma aktiviteter för unga fortsatte, med vilka man ökar 
ungas deltagande- och påverkningsmöjligheter inom djurskyddet och 
SEY. SEY erbjöd medlemsföreningarna stöd, material och utbildning för 
att starta, upprätthålla och utveckla egna lokala ungdomsaktiviteter. 

År 2013 bestod medlemsföreningarnas ungdomsverksamhet av ELLU- 
utbildning i djurkunnighet, klubbar, ungdomskvällar samt olika evene-
mang och jippon. SEYs skolbesökare nådde också en stor mängd ung-
domar runt om i Finland. Under verksamhetsåret nådde skolbesökarna 
över 1800 elever och ELLU-kurserna drygt hundra barn och ungdomar.

 
SEY verkade internationellt
SEY är medlem i Eurogroup for Animals som är takorganisationen för de 
största djurskyddsorganisationerna inom Europeiska unionen. Euro-
group for Animals strävar efter att påverka EU:s djurskyddslagstiftning 
både i Bryssel och också via sina medlemsorganisationer i EU:s med-
lemsstater. SEY deltog i flera av Eurogroups samarbetsprojekt som inne-
fattar hela Europa: 

• uppföljningen av djurskyddsstrategin för Europa 
• exotiska sällskapsdjur och den s.k. positivlistan
• planeringen av EU-lagstiftningen om hundar och katter 
• verkställandet av direktivet om djurförsök 
• utvecklandet av ursprungs- och bedövningsmärkning av kött 
• verkställandet av förbudet att hålla modersuggor i bur
• Projektet Mat på hållbar väg 
• förberedningsarbete för kampanjen inför europarlamentsvalen

 
Den hela Europa omfattande appellen, som de internationella djur-
skyddsorganisationerna World Society for the Protection of Animals 
(WSPA) och Compassion in World Farming (CIWF) startade för att för-
bättra villkoren för mjölkkorna, fick sin avslutning. SEY samlade in namn 
och drev kampanj i saken i samarbete med Ben & Jerry’s. På Europanivå 
insamlades 293 511 namn.
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SEY informerade och drev kampanj
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 33 pressmeddelanden. Förbun-
dets arbete har varit synligt i många medier under. Förbundets verksam-
hetsledare Helinä Ylisirniö (till den 31.7.2013) och Kati Pulli (från och med 
1.8.2013) samt presschef Maria Lindqvist gav ett stort antal intervjuer i 
television, radio och till pressen. 

Pressmeddelanden skickades bl.a. om medborgarinitiativet för att av-
skaffa pälsnäringen, valpfabriker, Djurveckans kampanj, katter och deras 
välbefinnande, om webbsidan kodittomat.info, avlivningsförordningen 
och slakt av obedövade djur. SEY gav ut resultaten av en förfrågan som 
gjorts om utehundar till övervakare och framförde allmänheten proble-
men gällande utehundarnas välbefinnande som kommit via den till daga.

SEY fortsatte ge ut sina elektroniska nyhetsbrev Uutisankka (Nyhets ankan) 
och Kirjekyyhky (Brevduvan). Under året utkom Uutisankka 9 gånger och 
Kirjekyyhky 14 gånger.

SEY påbörjade sina webbsidors förnyelseprojekt. Man beslöt att publicera 
de nya webbsidorna under verksamhetsåret 2014.

 
Djurens vecka
SEY firade den nationella Djurens vecka 4.–10.10. redan för 55:e 
gången. Temat för Djurens vecka var katten. 

För skolbarn sammanställdes, delvis med finansieringsstöd av 
undervisnings- och kulturministeriet, ett informationspaket, ”Kissan 
elämää” (Kattliv) som främst riktades till barn i lågstadieåldern. 
Publikationen var gratis, och över 80 000 exemplar skickades till 
lågstadier samt natur- och djurklubbar. I kampanjmaterialet för 
Djurens vecka ingick också en gratis plansch på finska och svenska. 
Dessutom öppnades webbsidan www.kissatieto.fi, som beskriver 
vad man borde ta i beaktande om man vill skaffa en katt och om 
skötseln av katter och om deras välfärd. 

Som öppning för Djurens dag anordnades i Helsingfors den 3.10.  
ett gratis seminarium ”Kissan elämää kaiken ikää” (Kattens hela liv) 
om katters beteende och deras välfärd. Som föreläsare på semi-
nariet var Suvi Pohjola-Stenroos och Helena Telkänranta.

Den 4.10. anordnades på Djurens dag ett evenemang på Eliel-
platsen i Helsingfors där temat var katter.

 
Kampanjen ”Köp inte hunden i buren!”
SEY fortsatte, i samarbete med Finlands Veterinärförbund och 
Finlands Kennelförbund, ett projekt där målsättningen var att pla-
nera och förverkliga en kampanj mot valpfabriker i samarbete med 
en undervisningsinrättning för utbildning inom kommunikation 
och ekonomi. Som förverkligare av kampanjen valdes en grupp 
studeranden vid yrkeshögskolan Haaga-Helia. Tillsammans med 
dem förverkligades kampanjen ”Köp inte hunden i buren!”. Kam-
panjen lanserades på Kennelförbundets hundutställning och vid 
samma tillfälle publicerades även webbsidan halpapentu.fi och 
kampanjens Facebook-sida. Under kampanjtiden anordnades ett 
gatuevenemang som väckte uppmärksamhet. Man deltog också 
på keldjursmässan där kampanjen presenterades även på estraden. 
Som avslutning på kampanjen anordnades ett seminarium, tillsam-
mans med kampanjens samarbetsparter och HNS, Tullen och jord- 
och skogsbruksministeriet, där man försökte komma fram till fort-
satta åtgärder för att få valpfabrikerna utplånade. 

SEY publicerade sin tidning Eläinten ystävä
Den 108: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 numren 1–3, Annukka 
Seppävuori var redaktionssekreterare för det fjärde numret. Purple 
Workshop Oy ansvarar för tidningens layout.

SEY publicerade
SEY gav ut ordboken ”Koira-ihminen-koira” (Hund-människa-hund) i vil-
ken det illustreras situationer från människans och hundens samlevnad. 
Ordboken trycktes och distribuerades under verksamhetsåret i 15 000 
exemplar.

SEY publicerade i slutet av sitt verksamhetsår, som hade katten som 
tema, guideboken Hyvinvoiva kissa – SEYn opas kissanhoitoon (En väl-
mående katt – SEYs kattskötselguide). Guideboken är ämnad för perso-
ner som skaffar en katt och för kattägare och andra kattintresserade. 
Guideboken delas ut bl.a. på veterinärstationer, djurskyddsföreningar 
och djurhittehus. Guideboken trycktes i 50 000 exemplar och i finansie-
ringskostnaderna deltog Animagi Oy ja Royal Canin Finland Oy.

 
SEY föreläste och presenterade sitt arbete på mässor
SEYs verksamhetsledare föreläste om djurskydd på kurserna för djurskö-
tare vid vuxenutbildningscentret Amiedu. 

Under verksamhetsåret deltog SEY med sitt eget ställ i mässorna Horse 
Fair, PetExpo, ELMA, samt Kennelförbundets utställning Vinnaren. 

 
SEY belönade
Under Kungstravet i Kuopio 2013 fick Timo Vääränen SEYs hederspris. 
Priset motiverades med främjandet av hästars välbefinnande både i 
egen hästverksamhet samt via undervisningsarbete.

Den 11.10. under Djurens vecka delades priset för årets djurskyddshand-
ling 2013 till Södra Finlands länsveterinär Jessica Löfgren-Eriksson. Priset 
Årets djurskyddshandling ges till personer som via sina handlingar har 
fört fram missförhållanden i djurens tillvaro eller avsevärt främjat djurens 
välbefinnande.
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SEYs frivilliga djurskydds
övervakare och rådgivare  
var aktiva
 
I slutet av år 2013 hade förbundet 60 frivilliga djurskyddsövervakare och 
20 frivilliga djurskyddsrådgivare. Det fanns övervakare och rådgivare i 
alla Finlands landskap förutom Kajanaland och Åland. 

Under året 2013 godkände övervakarutskottet 15 nya djurskyddsöverva-
kare och sex nya rådgivare. För Södra och Mellersta Österbotten samt för 
det svenskspråkiga Österbotten godkändes som övervakare Maija Raati-
kainen och som rådgivare Hanna Tallinen. För Tavastland godkändes 
som övervakare Mia Hyttinen, Margit Nevala, Salli Suorsa och Tanja Veh-
viläinen. För Mellersta Finland godkändes som övervakare Mari Koski-
vaara. För Norra Karelen godkändes som övervakare Niina Leinonen. För 
Norra Österbottens landskap godkändes som rådgivare Mervi Valjus. För 
Satakunda och Birkaland godkändes som övervakare Petri Grönroos och 
Tiina Mäkelä. För Nyland godkändes som övervakare Nina Karvinen, 
Ann-Sofi Sjögård, Heidi Uusalo och Mari Waltzer. För Egentliga-Finland 
godkändes Tanja Anttila och Päivi Ant-Wuorinen som övervakare och 
Kati Javanainen, Virva Paavola, Taru Säteri och Maarit Talala som rådgivare.

I oktober under verksamhetsåret fyllde rådgivare Erkki Kilponen 70 år 
och gick i pension från sitt arbete som frivillig övervakare. SEY framför ett 
varmt tack till honom för det arbete som han gjort i förmån för djur och 
djurskyddsangelägenheter. 

Markku Alanko, Laura Jalava, Tauno Kähkönen, Essi Leminen, Heidi Ley-
ser-Kopra, Pirkko Mikkola, Annika Nevala, Anne Nurmi, Iiris Poukkanen, 
Sinikka Rauma och Mervi Saviranta slutade som djurskyddsövervakare.

Sonja Nurmi-Tuominen, Marianna Paavolainen, Anu Rosti, Annukka Suvi-
oja, Taru Säteri, Tiina Vesalainen, Mirella Virkkula och Henna Äijälä slutade 
som djurskyddsrådgivare. 

SEY vill rikta ett hjärtligt tack till dem alla för deras värdefulla frivillig-
arbete för djurens väl. 

Orsaken till att man slutade som djurskyddsövervakare eller djurskydds-
rådgivare var för mångens del arbetets tunga natur eller på grund av 
egen livssituation. Man slutade även övervakningsverksamheten som 
ett ställningstagande till SEYs verksamhet. 

98 % av alla övervakare och rådgivare som varit verksamma under året 
gav en rapport över sin verksamhet. I en bilaga till denna årsberättelse 
presenteras statistik om de åtgärder som övervakarna och rådgivarna 
vidtog under verksamhetsåret.

Enligt statistiken för år 2013 utförde djurskyddsövervakarna 1 607 djur-
skyddsrådgivningsbesök under vilka de granskade 1 166 djurhållnings-
platser. 

 
SEY utbildade nya och gamla övervakare och rådgivare
För de övervakare och rådgivare som tjänstgjort tidigare anordnades 
under det sista veckoslutet i januari Djurskyddsövervakardagarna. Djur-
skyddsövervakardagarna har befäst sin ställning som en plats för årlig 
fortbildning, kamratstöd och nätverksuppbyggning. Djurskyddsöverva-
kardagarna anordnades i Tammerfors och deras tema var hund och katt.

Även nya övervakare och rådgivare utbildades. I Tammerfors anordna-
des i mars en två veckoslut lång djurskyddskurs som pågick allt som allt 
i sex dagar och till vilken valdes 37 deltagare.

I april anordnades i Tammerfors en två dagar lång övervakarkurs. Till kur-
sen valdes 35 deltagare av dem som godkänt utfört Djurskyddskursen.

I juli under verksamhetsåret anordnades en lokal övervakarsamman-
komst i Loppis.

SEY insamlade och fick stöd

Samarbete med företag
Butikskedjan Musti ja Mirri anordnade i samarbete med Royal Canin en 
kattmatskampanj. Som resultat av kampanjen fick SEY nästan 500 kg 
kattmat. Musti och Mirri insamlade däröver med sina julkampanjer 
1 384,56 euro till SEY samt 10 000 kg sand och mat för förbundets med-
lemsföreningars djur. 

Faunatar drev i oktober-mars en kampanj i förmån för kvalitetcertifie-
ringsprojektet för etisk djurhandel genom att skänka projektet en euro 
för varje sålt Hyvän Tahdon Lisko-reflexmärke (Goodwill-ödlan). Kam-
panjen inbringade ca 1 000 euro. Under Faunatars julkampanj donerade 
kedjans kunder överlopps djurprodukter till Faunatars affärer varifrån 
donationerna levererades till SEYs medlemsföreningar. Insamlingen re-
sulterade i tusentals kilo tillbehör och livsmedel till medlemsföreningar-
nas användning.

Kooky Gems Oy samlade in nästan 3000 euro till SEY genom sina två 
smyckekampanjer.

Animagi, Royal Canin, Primacat och Keskustan Eläinkauppa donerade 
tillsammans 10 700 euro för innevarande års Djurens vecka-kampanj.

Tillsammans med Lush verkställdes Charity Pot-medelanskaffningskam-
panjen, vars alla intäkter donerades till SEY.

Tuska Open Air donerade till SEY intäkterna för festivalens VIP-biljetter, 
allt som allt 1 775 euro.

Uudenmaan koirakoulu (Nylands hundskola) anordnade en välgören-
hets match show-hundutställning tillsammans med SEY. Intäkterna för 
evenemanget, 193 euro, riktades till arbete mot valpfabriker.

 
Dagsverksinsamlingen
SEY anordnade en dagsverksinsamling för skolor redan för fjärde gång-
en. I dagsverksinsamlingen arbetar skolelever en dag utanför skolan och 
skänker sin inkomst till ett insamlingsobjekt som de själva valt. 
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Handelsprodukter
På förbundets webbplats såldes via nätbutiken olika SEY- och djurpro-
dukter. Via en planeringstävling fick SEYs slogan Pidän eläimistä huolta 
(Jag sköter om djuren) en ny illustration. SEY påbörjade under verksam-
hetsåret planeringsarbetet och verkställandet av medelanskaffning. 
Som målsättning var att starta samarbete med företag och planera 
medelanskaffning som riktas till privatpersoner. SEY gick även med som 
medlem i Ansvarsfullt Donerande rf. 

 
Donationer från privatpersoner
SEY verkställde under Djurens vecka, i anslutning till veckans katt-tema, 
en medelanskaffningskampanj där man kunde göra donationer via SMS. 
Kampanjen inbringade 3 550 euro. Andra vädjan om donationer har aktivt 
publicerats i nyhetsbreven, Facebook och i tidningen Eläinten ystävä. 
SEY gick även med i jelpi.fi, som är en insamlingssida där privatpersoner 
kan göra donationer. Under innevarande år beställdes en medlems-
profilering för att användas då man vädjar om donationer från privat-
personer.

 
Månatliga donationer
SEY rekryterar aktivt nya månatliga donerare i den sociala medien och i 
sin tidning Eläinten ystävä. Broschyren Eläinsuojelukummi (Djurskydds-
fadder) och planeringsarbetet för medelanskaffning face-to-face är gjorda 
för år 2014. Under året verkställdes telefoninsamling för första gången. 
Under telefoninsamlingskampanjen ringde man upp alla månatliga done-
rare. Försöket var lyckat.

 
 

SEYs styrelse verkade
 
Förbundsmötet, som anordnas vart tredje år, hölls i Hyvinge den 5.5. 
Som ordförande för förbundsmötets treåriga period, som börjar den 
1.7.2013, valdes vicehäradshövding Ismo Kovanen.

Förbundsfullmäktige samlades två gånger under verksamhetsåret. Vår-
mötet anordnades den 4.5. i Hyvinge och höstmötet den 23.11. i Kuopio. 
Förbundsfullmäktige valde filosofie magister Riitta Vuori som första vice 
ordförande och legitimerade fastighetsförmedlare Pirjo Granbäck som 
andra vice ordförande.

Som ordinarie medlemmar i förbundsstyrelsen för den treåriga mandat-
perioden som inleds från och med början av 2014 valdes politices dok-
tor Birgitta Wahlberg från Åbo och vicehäradshövding Maylis Spiik från 
Åbo. För ett års period valdes hälsoinspektör Tauno Kähkönen från La-
pinlax. Som suppleant i förbundsstyrelsen för treårsperioden som inleds 
från och med början av 2014 valdes Marianne Juntunen från Pelkosen-
niemi. Under verksamhetsåret samlades styrelsen sju gånger samt höll 
ett möte per e-post.

Som ordförande för förbundsstyrelsen var kommissarie Jyrki Haapala 
från Varkaus, som första vice ordförande juris magister Heidi Nieminen 
från Korpilahti och som andra vice ordförande juris magister Mika Leppi-
nen från Esbo. Som ordinarie medlemmar i styrelsen var hälsoinspektör 
Tauno Kähkönen från Lapinlax, filosofie magister Anna Pienimäki från 
Mäntsälä, läraren inom lantbrukssektorn Sinikka Rauma från Ruukki och 
vicehäradshövding Maylis Spiik från Åbo. Som suppleanter i förbunds-
styrelsen var socionom och djurskolare Tanja Karpela från Bjärnå och 
veterinär Helena Haajanen från Joroinen.

På sitt höstmöte röstade förbundsfullmäktige om förtroende för Sinikka 
Rauma. Förbundsfullmäktige fattade med röstresultatet 14–12 beslutet 
om att Rauma inte har förbundsfullmäktiges förtroende. Däröver beslöt 
förbundsfullmäktige med 14 röster mot 12 att befria Raumo från sina 
uppgifter som styrelsemedlem.

Styrelsen bestämde sig i september 2013 för att befria Sinikka Rauma 
och Heidi Leyser-Kopra från sina förtroendeuppdrag i styrelsens arbets-
grupp. Styrelsen konstaterade att Sinikka Raumas och Heidi Leyser- 
Kopras tillvägagångssätt att läcka konfidentiell information till median 
inte var acceptabelt.

SEYs funktionärer
Som verksamhetsledare för SEY fungerade Helinä Ylisirniö till och med 
den 31.7.2013 och Kati Pulli från och med den 1.8.2013. Som presschef för 
SEY fungerade Maria Lindqvist, som ekonomichef Erja Peltola, som för-
bundskoordinator Heidi Harmaala, som kontorssekreterare Anne Skog-
berg, som koordinator för ungdomsverksamheten Tiina Lehtovirta och 
som medelanskaffare Outi Neuvonen. Därutöver arbetade Tuuli Turtola, 
Ann-Mari Bergström och Andreas Lang under årets lopp på SEY med 
uppgifter som gällde för en viss tid. På byrån arbetade också praktikan-
ter i olika långa praktikantperioder. 
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Förening Ordinarie medlem 1:a reservmedlem 2:a reservmedlem
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit Tea Lamberg Tiitta Räsänen Myra Magnusson
Eläinten auttajat – – –
SEY Hartolanejden Margit Nevala Hely Alakokkare Annika Nevala
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys Heli Grip Santeri Pienimäki Sari Lastula
SEY Hyvinge Raija Hulkko Laura Kiiski Suvi Remes
Joensuun eläinsuojeluyhdistys – – –
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys Anne Skyttälä-Rasila Sari Helin Johanna Repo
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys Sirpa Hytönen Jessica Gynther Outi Honkapuro
Kainuun eläinsuojeluyhdistys Janne Pahkala Outi Pahkala
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys Saana Tammisto Maria Ojanperä Tiina Ahokas
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys Pia Byskata Susanna Hämäläinen
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys – – –
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys Riitta Vuori Marja-Leena Koskiniemi Anu Tamminen
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck Tanja Heikkilä Päivi Makkonen
Lieksan eläintenystävät Janne Ryynänen Sari Koistinen Mervi Saviranta
SEY Loimaa – – –
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys Saila Keskitalo Katja Muotka Tiina Kuukasjärvi
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys Linnea Ruda Leena Lötjönen
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys Anne Vakkala Hanna Kulju Elina Kekäläinen
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys Marjatta Haapala-Putila Merja Rautio Seija Ollila
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys Johanna Heffernan Suvi Ponnikas Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys Leena Aho Katri Lehtola
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys Antti Heiskanen Arja Heiskanen
Jakobstadnejdens djurvänner Erkki Kilponen Lea Toiviainen Kristina Toiviainen
Pielisen eläinsuojeluyhdistys Mari Timonen Paula Pyykönen Tiina Korkalainen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Leena Litma Kari Koivisto Jenny Jokihaara
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Paula Pokkinen Marjo Väntänen Annika Salomaa
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys Sari Valtanen Erika Evelyn-Eisen Eeva-Mari Valkeinen
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys Mira Lehtinen Jaana Kalliomäki Katja Korkalainen
SEY Brahestad Merja Rantala-Rantakari Tanja Hämeenkorpi Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys Ulla Lahtinen Johanna Reinvall Tiina Koskinen
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys Nina Rissanen Heidi Imberg Johanna Askola-Putaansuu
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys Sini Ketonummi-Ranki Pirkko Villman Taina Rautarinta
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys Maija Löytölä Tetti Sandberg Anni Liukkonen
Savon Eläinsuojelu Annaelina Kotilainen Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Nyslott Minna Särkkä Mirjam Kosunen Marja-Liisa Kotro
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys Nitta Sääkslahti Tuula Niemelä Jouko Torssonen
Åbo Djurskyddsförening rf Heidi Leyser-Kopra Nea Konttinen Laura Jalava
Åbo Djurskyddsförening rf Pia Juup Anni Kulmala Britt-Marie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys Johanna Elonheimo Marika Taskila
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys Maija Raatikainen Kristina Smulter Helena Wörlin
SEY Valkeakoskinejden Juha-Pekka Taskinen Sirkku Laine Jaana Taskinen
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys Sanja Sateenranta Päivi Tenhunen Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskanejden Maarit Annala Anne Isoaho Maija Himanka
Personmedlemmar Mårten Hoge Risto Rydman

Förbundsfullmäktige 2013–2016

Ekonomi

Allmänt
Under de flesta åren under 2000-talet har inte verksamhetens inkomster 
räckt till de årliga utgifterna för den ordinarie verksamheten. Underskot-
tet har täckts med testamentsdonationernas kapital som har ackumule-
rat under flera årtionden. Under år 2013 fick SEY dock så pass mycket 
testamentsdonationer att en del av dem kan sparas för kommande års 
finansieringsbehov. Förutom det bokförda resultatet följer ekonomiför-
valtningen med hur länge man kan fortsätta med verksamheten i dess 
nuvarande form ifall inga nya testamentsdonationer inflyter. Samtidigt 
försöker man göra planenliga investeringar för att garantera att förbun-
det har de resurser och tekniska hjälpmedel det behöver för effektiv och 
tidsenlig verksamhet. 

För att förbereda frågor som rör ekonomin har en ekonomiarbetsgrupp 
verkat under verksamhetsåret. Ordförande för gruppen var Heidi Nieminen 
och medlemmar var Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen och Mika Leppinen. 
Som sekreterare verkade Erja Peltola. 

 

Ordinarie verksamhet
Budgeten för den ordinarie verksamheten var –770 000, 00 € för år 2013 
och resultatet –724 414,42 €. 

De sammanlagda löneutgifterna för året var –285 839,07 € och socialut-
gifterna var sammanlagt –62 339, 62 €. Personalutgifterna –348 178,69 € 
har förts in i de olika huvudklasserna av verksamheten enligt den beräk-
nade arbetsinsatsen i respektive huvudklass. Följande procentandelar 
har använts i beräkningen: samhällelig verksamhet 13 %, övervakande 
23 %, kommunikation och marknadsföring 22 %, publikationsverksam-
het 8 %, internationell verksamhet 4 %, medlemsföreningsverksamhet 
24 % och övrig djurskyddsverksamhet 6 %.  Samma förfaringssätt har 
gällt för de andra gemensamma utgifterna (–176 016,71 €) och avskriv-
ningarna (–20 759,35 €). På detta sätt har man försökt analysera vad varje 
huvudklass av den ordinarie verksamheten de facto kostar förbundet.
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ORDINARIE VERKSAMHET 2013
underskott –724 414 €

Kommunikation och 
marknadsföring:
–151 654; 21 %

Övervakar- 
verksamhet:
–158 391; 22 %

Samhällelig 
verksamhet:
–79 859; 11 %

Publikations-
verksamhet:
–106 824; 15 %

Internationell
verksamhet:
–19 261; 2 %

Medlemsförenings- 
verksamhet:
–179 684; 25 %

Övrig djurskydds-
verksamhet:
–28 742; 4 %

FINANSIERING AV DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2013
underskott –724 414 €; för att täcka den behövliga andelen av 

utgifterna är av testamentsdonationerna med ca 320 000 €
Statsbidrag och 
andra allmänna 
understöd:
60 605; 8 %

Placerings och 
finansierings-
verksamhet:
167 504; 23 %

Medelsanskaffning:
176 738; 25 %

Testaments-
donationer:
319 567; 44 %

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

Delområde av ordinarie  
verksamhet Inkomst Personalutgifter Avskrivningar Övriga utgifter Resultat

Samhällelig verksamhet – 37 016  – 2 699  – 40 144  – 79 859

Övervakande 21 390  – 65 890  – 4 775  – 109 116 – 158 391

Kommunikation och marknadsföring 7 670  – 65 688  – 4 567  – 89 069 – 151 654

Publikations-verksamhet 8 530  – 29 271  – 1 661  – 84 421  – 106 823

Internationell verksamhet  – 11 389  – 830  – 7 041  – 19 260

Medlemsförenings-verksamhet  
(inkl. ungdomsverksamhet) 47 705  – 118 331  – 4 982 – 104 075 – 179 683

Övrigt djurskyddsarbete 7 200  – 20 592  – 1 246  – 14 104  – 28 742

Finansieringen av den ordinarie verksamheten
Underskottet av den ordinarie verksamheten täcktes genom medel-
anskaffning, placerings- och finansieringsverksamhet, statsbidrag, 
andra allmänna understöd och testamentsdonationer.

Resultatet av medelanskaffningen år 2013 (inklusive testaments-
donationer) uppgick till 

1 169 431,66 €. Intäkterna från medlemsavgifterna var 126 040 € och 
kostnaderna för medlemsavgifterna var –20 634,04 €. Donationsin-
täkterna uppgick till 87 266,41 € och donationskostnaderna till 
–11 551,31 €. Under givna donationer bokfördes intäkterna för de 
elektroniska julkorten 2 500,00 €, intäkterna för korten gavs till fören-
ingarna. Testamentsgåvor bokfördes 992 694,04 €. 

Förbundets kapital har huvudsakligen varit placerat i börsaktier, kapi-
talskyddade portföljinvesteringar, lägenhets- och kontorsaktier, ränte-
fonder och markområden. Under verksamhetsåret sålde förbundet 
enrumslägenheterna på Kaptensgatan och Gripvägen i Helsingfors 
som man fått som testamentdonationer.  

Finlands Djurskyddsfond stödde SEYs verksamhet med 15 000 euro, 
av vilket 10 000 € var allmänt stöd och 5 000 € stöd till ungdoms-
verksamheten (inkl. medlemsföreningsverksamheten). Undervis-
nings- och kulturministeriet understödde SEYs ungdomsverksam-
het med 42 000 € (inkl. medlemsföreningsverksamheten).  Jord- och 
skogsbruksministeriet understödde SEY med 50 605 euro. Förbun-
det anvisade 19 138 € verksamhetsstöd till medlemsföreningarna.

Resultatet för redovisningsperioden var 442 769,59 € och balansräk-
ningens slutsumma 4 546 886,88 €.

 
Bundna fonder
Under verksamhetsåret överfördes fyra av förbundets fonder med 
egen täckning under övriga bundna fonder då det enligt nuvarande 
praxis inte enligt fondernas testamentbestämmelser förutsätts 
egen täckning. På grund av detta avskrevs från balansräkningen de 
ömsesidiga fordringarna mellan förbundet och fonderna. Marschans 
fond kvarhölls som en fond med egen täckning och kapitalavkast-
ningen av den kan användas till förbundets verksamhet. Under år 
2014 kvittas förbundets skulder till fonden genom överföring av 
börsaktier till motsvarande värde som skulden.

Förbundets medel från övriga bundna fonder ingår i förbundets till-
gångar. Ränteinkomsterna läggs varje år till kapitalet. Ur fondernas 
tillgångar dras årligen av de medel som använts i enlighet med 
 fondernas syfte. I samband med bokslutet uppförs två nya fonder 
under övriga bundna fonder. Man konstaterade i bokslutet att kapi-
talen i Laaksonens fond och i Lindéns fond, vilka båda överförts 
 under övriga bundna fonder, var så små att medlen kan anses vara 
redan använda och man beslöt att avsluta fonderna.

Revisorer
Under verksamhetsåret fungerade CGR Marja-Leena Turunen och  
CGR Katja Hanski som förbundets revisorer.Vicerevisorer var CGR  
Yrjö Haukatsalo och GRM Susanna Ahola.
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Övriga bundna fonder Tillägg Avdrag Kapital  31.12.

Ruth Stenbäcks fond  313,80 – 6 174,74  38 075,19

Aune ja Eino Pursiainens fond 1007,05 – 21 000,00 188 888,99

Helenius fond 6 189,61 – 20 000,00 1 160 968,15

Tavita av Tyris fond 90,15 – 6 872,27 16 908,95

Övriga övriga bundna fonder 315 858,40 – 12 400,00 455 080,20

Sammanlagt 322 712,78 – 54 047,01  1 859 921,48

Bi
ld

: H
an

na
 K

. H
ei

kk
ilä

Föreningens medlemsantal 31.12.2013 inom parentes

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (79)
Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (175)
SEY Hartolanejden  (57)
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (92)
SEY Hyvinge (296)
Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (212)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (127)
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys ry (25)
Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (117)
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry (530)
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys – 
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (154)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (323)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (135)
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (348)
Lieksan eläintenystävät ry (43)
SEY Loimaa (82)
Lovisa katthus rf (11)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (25)
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (39)
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (119)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (48)

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (409)
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (186)
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (78)
Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (32)
Jakobstadnejdens djurvänner (119)
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (748)
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 313)
SEY Brahestad (100)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (145)
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (106)
Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (299)
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Savon Eläinsuojelu ry (271)
SEY Nyslott (53)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (283)
Åbo Djurskyddsförening ry (1 504)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (51)
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (144)
SEY Valkeakoskinejden (127)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (110)
SEY Ylivieskanejden (205)

Antalet medlemmar som direkt hörde till SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf var 9981 den 31.12.2013.

Fonder med egen täckning Inkomst Utgifter Resultat Slutsumma för 
balansräkning

Marschans fond  2798,80 – 2 798,80  0  299 839,00

Förbundets medlemsföreningar år 2013
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Förbundets ledande idéer

Vår mission
SEY agerar och påverkar för att öka alla djurs välfärd och respekten för 
alla djur.

Värden
 • Respekt för djur 
 • Sakkunnighet 
 • Samarbetsförmåga

Vår vision
Målsättningen för det enhetliga, starka och välkända SEYs arbete är att 
djuren ska må väl i vårt samhälle. Människorna bär ansvaret för de djur 
de sköter. Genom de följande rättigheterna för djuren kan man 
betrakta hur djurens välmående förverkligas:
 •  Rättigheten till god behandling och till positiva 

 förnimmelser och erfarenheter.
 •  Rättigheten till arttypiskt beteende och en miljö  

som möjliggör det.
 • Rättigheten till välmående, hälsa och funktionsförmåga.
Med dessa rättigheter hänvisas till definitioner som delegationen för 
sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande har framställt om djurs 
välbefinnande (bilaga). 
Då det gäller vilddjur ska människan fårhålla sig till dem med respekt och 
vid behov hjälpa djur som behöver hjälp på ett lämpligt sätt oavsett art. 

Praxis som resurs:
”Inget liv för litet”
SEYs verksamhets kärna är att i praktiken verkställa djurskyddsarbete 
samt att främja djurs välmående, goda behandling och respekten för 
dem. Vår utgångspunkt är värdesättningen av varje djurindivid. Varje 
djur har oberoende dess nytta för människan sitt egenvärde. Vi driver 
tillsammans alla djurs sak och för deras talan. Därtill gör vi internatio-
nellt samarbete för djurens välfärd.

”Konkret arbete på gräsrotsnivå”
SEY är en finländsk, 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.

”Förändringar i samhällets praxis”
SEY påverkar den allmänna opinionen och politiskt beslutsfattande för 
att främja djurens välmående och respekten för dem. Vi påverkar i alla 
forum lagstiftningen som ansluter sig till djur och sporrar medborgarna 
till djuretisk konsumtion och verksamhetssätt. Vi strävar till att det i all 
beslutsfattning som gäller djur hörs en röst som främjar djurens sak.

”Tillsammans är vi flera”
 Vår verksamhet är ett lagspel med gemensamma spelregler och en 
god sammanhållning. Vi jobbar ihop; varje medlem behövs. Vi har 
mycket expertis och erfarenhet. Vi värdesätter varandra, vi är stolta över 
vårt eget och andras kunnande och det arbete som utförts. Då vi lyckas 
blir vi alla glada, och särskilt djuren drar nytta av det. 

Inom vår verksamhet är vi alla jämlika. Verksamheten är öppen och 
transparent. Vår målsättning är att göra SEY till en dynamisk gemenskap 
med fingret på tidens puls – för alla medlemmar och intressegrupper.

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

”Djurvänners stöd är en förutsättning för vårt arbete”
För att finansiera vår verksamhet är stödet från bidragsgivare, djur-
skyddsfaddrar och medlemmar samt testamenten av högsta betydelse. 
I vår nätbutik finner du gåvor som lämpar sig för djurvänner. SEY verkar 
nästan enbart med hjälp av donationer. Det finns många sätt att under-
stöda oss – var och en hittar sitt eget sätt att agera för djuren.

SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf 
har arbetat med djurskydd sedan år1901 och  
är den största djurskyddsorganisationen och 
djurskyddsexperten i Finland. Till SEYs verksam-
hetsområde hör alla djurarter och förbundet 
verkar i hela landet. SEY förverkligar djurskydds-
arbete via drygt 40 lokalföreningar och ca 100 
frivilliga djurskyddsövervakare och -rådgivare.

Ett texttillägg till det material som godkändes  
på mötet:
På basis av en kommentar som gavs efter mötet 
varsnades man om att det i sammanfattningen av 
årsstatistiken nedan fattades en punkt som berör 
vilda djur. Mötet godkände verksamhetsberättelsen 
men på grund av ovannämnda kompletterades 
denna bilaga 3 beträffande informationen för år 2013 
enligt följande: Till punkt A tillfogades: Vilda djur 
452, till punkt B tillfogades: Övriga djur 40 och  
Vilda djur 318; till punkt C tillfogades: Till platser 
där det finns vilda djur 513.

SEY • ÅRSBERÄTTELSE 2013
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Sammandrag 2013 2012 2011 2010 2009

A. Antal djurhållningsplatser där rådgivningsbesök 
gjorts
Djurhållningsplatser för produktionsdjur 11 88 103 111 100
Djurhållningsplatser för sällskaps- och hobbydjur 692 1540 1 525 1 490 1 390
Djurhållningsplatser för övriga djur 11 19 3 10 4
Vilda djur                                                                                                                                      452
Djurhållningsplatser inspekterat totalt 1166 1647 1 631 1 611 1 494

B. Antal djur på de inspekterade platserna   
Produktionsdjur (utom fjäderfä och pälsdjur)    1816 3065 1 754 2 417 2 025
Sällskaps- och hobbydjur 3020 4827 5 738 5 803 4 503
Övriga djur 40
Vilda djur 318
Antal djur totalt 5194 7892 7 492 8 220 6 528

C. Antal djurskyddsrådgivningsbesök   
Till djurhållningsplatser för produktionsdjur 68 105 133 115 83
Till djurhållningsplatser för sällskaps- och hobbydjur 1020 1825 1 658 1 485 1 426
Till övriga djurhållningsplatser 6 73 40 52 49
Till platser där det finns vilda djur 513
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 1607 2003 1 831 1 652 1 558

D. Andel besök (%) som gav upphov till åtgärder 39 45 46 54 53

1. Rådgivningsbesök till djurhållningsplatser  
  
1.1 Rådgivningsbesök till produktionsdjur
hållningsplatser 2013 2012 2011 2010 2009
NÖTDJUR
Antal djurhållningsplatser 5 30 24 36 27
i dessa djur sammanlagt 284 1998 817 1 063 1 040
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 13 31 33 41 30
 
SVIN
Antal djurhållningsplatser 0 3 6 10 3
i dessa djur sammanlagt 451 176 12 918 500
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 2 3 7 11 3
 
FJÄDERFÄ
Antal djurhållningsplatser 1 17 20 16 13
i dessa djur sammanlagt 530 695 580 326 208
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 19 27 30 16 15
  
LAMM OCH GET  
Antal djurhållningsplatser 5 37 48 48 57
i dessa djur sammanlagt 551 801 923 436 485
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 34 41 57 46 35
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser där 
produktionsdjur hålls var antalet besök som ledde 
till anmärkningar totalt 37 69 81 60 48
 
1.2 Rådgivningsbesök till djurhållningsplatser för 
sällskaps och hobbydjur
HUND
Antal djurhållningsplatser 410 904 889 795 757
i dessa djur sammanlagt 1237 2094 2 155 2 229 1 822
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 547 1090 955 839 776
 

SEYs frivilliga djurskyddsövervakares årsstatistik 2009–2013
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Sammandrag 2013 2012 2011 2010 2009

KATT
Antal djurhållningsplatser 253 450 384 431 355
i dessa djur sammanlagt 1081 1645 2 102 1 892 1 287
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 325 509 434 397 376
 
HÄST
Antal djurhållningsplatser 20 96 101 120 128
i dessa djur sammanlagt 266 547 454 656 529
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 71 108 120 117 129
 
ÖVRIGA SÄLLSKAPSDJUR
Antal djurhållningsplatser 55 76 137 120 125
i dessa djur sammanlagt 459 541 1 027 1 026 865
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 78 106 134 121 120
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser  
där sällskaps och hobbydjur hålls var antalet besök 
som ledde till anmärkningar totalt 513 818 738 823 754
 
1.3 Rådgivningsbesök som anknyter sig till  
djurtransporter (slaktboskap, transport av hästar, 
övriga djurtransporter)
Djurskyddsrådgivningsbesök som anknyter sig till 
 djurtransporter totalt 1 1 1 1 2
 
Av ovannämnda besök som anknyter sig till 
 djurtransporter var antalet besök som ledde till 
anmärkningar totalt 1 1 1 0 0
 
1.4 Rådgivningsbesök som anknyter sig till djur uppfödda  
i inhägnader (sådana djur som inte är produktionsdjur  
och inte är uppfödda i fähus eller lösdriftsladugårdar)
Köttboskap och vilt i inhägnader
Antal djurhållningsplatser 0 1 1 0 0
i dessa djur sammanlagt 17 90 38 0 0
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 4 1 2 0 0
Pälsfarmer
Antal djurhållningsplatser 0 0 4 1 0
i dessa djur sammanlagt 0 0 1 740 1 0
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 1 0 4 1 0
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser med 
djur i inhägnader var antalet besök som ledde till 
anmärkningar totalt 4 1 1 1 0
 
1.5 Rådgivningsbesök till djuraffärer
Antal djuraffärer totalt 3 14 14 24 25
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 5 12 15 26 25
Antalet besök som ledde till anmärkningar totalt 2 2 4 11 10
 
1.6. Rådgivningsbesök till djurutställningar och cirkusar 
Antal djurutställningar och cirkusar totalt 6 18 2 9 4
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 7 13 5 9 3
Antalet besök som ledde till anmärkningar totalt 5 4 2 1 4
 
1.7. Rådgivningsbesök till djurtävlingar
Travtävlingar (även inspektion av sulkyer på depåområdet)
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 0 0 0 2 3
 
Ridtävlingar, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 0 3 4 4 6
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Sammandrag 2013 2012 2011 2010 2009

Övriga tävlingar, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 1 6 1 9 6
Antalet rådgivningsbesök till djurtävlingar  som 
ledde till anmärkningar totalt 0 0 2 2

1.8. Jakt och fiske
Jakt, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 4 11 7 13 4

Fiske, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 0 19 8 8 11
 
Olovliga fångstredskap
Antal råd eller anmärkningar om användning av luftgevär 
etc. totalt 3 20 10 6
 
1.9 Vilda djur
Omhändertagna djur, eller djur man försökt omhänderta, 
totalt 166 1137 1 095 993 858
Djur man sänt vidare för omhändertagande, totalt 66 127 107 210 240
 
1.10 Avlivning av djur
HUND
Antalet hundar man själv varit tvungen att avliva, totalt 0 5 3 3 2
Antalet hundar som förts till veterinär för avlivning, totalt 19 13 6 16 47

KATT
Infångade katter, totalt 203 844 1 428 1 007 435
Antalet katter man själv varit tvungen att avliva, totalt 49 403 485 203 108
Antalet katter som förts till veterinär för avlivning, totalt 151 307 544 375 196
 
ÖVRIGA DJUR
Antalet övriga djur man själv varit tvungen att avliva, totalt 11 68 71 62 80
Antalet övriga djur som förts till veterinär för avlivning, 
totalt 28 137 31 26 35
 
2. Informationstillfällen
Skolor, klubbar, daghem m.m.
Tillställningar totalt 16 92 107 92 124
 
Mässor, utställningar och dylika evenemang
Antal deltaganden totalt 37 114 80 60 64
 
Media
Intervjuer till olika medier 83 213 242 226 178
Artiklar skrivet till olika tidningar totalt 23 73 116 84 161
 
3. Personlig rådgivning och handledning
(Personligen, t.ex. per telefon eller per e-post, inte  
i evenemang för allmänheten.)
 
Rådgivning per telefonsamtal och via e-post totalt 11267 14273 19 364 16 631 13 013
 
Anmälningar om missförhållanden där skötseln överlåtits 
till annan instans totalt 748
 
Till myndigheter totalt 1218 994 1 018 679
 
Till annan djurskyddsövervakare totalt 315 351 437 450
 
Övriga åtgärder totalt 7795 2 362 324 1 863

SEYs frivilliga djurskyddsövervakares årsstatistik 2009–2013
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TULOSLASKELMA JA TASE
Resultat och Balansräkning

SEY
2013

Kuva/bild: Marjo Kokkonen



TULOSLASKELMA 1.1. –31.12.2013 1.1.–31.12.2012

   
VARSINAINEN TOIMINTA   
Tuotot *) 92 495,43 53 014,50
Kulut *) – 816 909,85 – 690 925,02
 – 724 414,42 – 637 910,52
VARAINHANKINTA   
Tuotot 1 210 789,45 210 794,25
Kulut   – 41 357,79 – 32 363,26
 1 169 431,66 178 430,99
SIJOITUKSET   
Tuotot 162 474,47 144 054,35
Kulut    5 029,98 – 26 412,61
 167 504,45 117 641,74
   
OMAKATTEISET RAHASTOT *) 0,00 – 149 554,44
   
AVUSTUKSET   
Yleisavustukset 10 000,00 10 000,00
Valtionapu 50 605,00 55 833,00
Avustukset omakatteisista rahastoista      0,00  170 000,00
 60 605,00 235 833,00
RAHASTOSIIRROT   
Sidotut rahastot
Omakatteisten rahastojen lis/väh 0,00 149 554,44
Muiden sidottujen rahastojen lis/väh – 230 357,10 – 12 810,53
 – 230 357,10 136 743,91
   
TILIKAUDEN TULOS € 442 769,59 – 118 815,32
* 2013 erittely erillisessä taulukossa   

TASE 1.1.– 31.12.2013 1.1.– 31.12.2012
   
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT   
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   
Pitkävaikutteiset menot 57 219,43 71 890,08
  
AINEELLISET HYÖDYKKEET   
Maa–  ja vesialueet 36 884,75 36 884,75
Koneet ja kalusto 5 058,61 5 536,73
  
SIJOITUKSET   
Osakkeet ja osuudet 1 800 610,23 1 724 078,05
Muut saamiset 1 274  000,00 1 303 000,00
   
OMAKATTEISET RAHASTOT 299 839,00 1 524 963,51
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset 547 013,14 59 879,73
Rahat ja pankkisaamiset 526 261,72 363 714,97
   
TASEEN LOPPUSUMMA € 4 546 886,88 5 089 947,82

TASE 1.1.– 31.12.2013 1.1.– 31.12.2012

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset rahastot 299 839,00 1 524 963,51
Muut sidotut rahastot 1 859 921,48 404 439,87

TILIKAUSIEN YLI / ALIJ.
Edell. tilikausien yli- / alijäämä 1 547 313,79 1 666 129,11
Tilikauden yli- / alijäämä 442 769,59 – 118 815,32

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta 299 029,76 1 524 154,27
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 1 800,00 800,00
Ostovelat 4 155,98 15 331,55
Muut velat 12 227,28 3 779,37
Siirtovelat 79 830,00 69 165,46

TASEEN LOPPUSUMMA € 4 546 886,88 5 089 947,82
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RESULTATRÄKNING 1.1. –31.12.2013 1.1.–31.12.2012

  
ORDINARIE VERKSAMHET   
Intäkter *) 92 495,43 53 014,50
Kostnader *) – 816 909,85 – 690 925,02

– 724 414,42 – 637 910,52
TILLFÖRDA MEDEL   
Intäkter 1 210 789,45 210 794,25
Kostnader   – 41 357,79 – 32 363,26

1 169 431,66 178 430,99
PLACERINGAR   
Intäkter 162 474,47 144 054,35
Kostnader    5 029,98 – 26 412,61

167 504,45 117 641,74
  

SJÄLVTÄCKANDE FONDER *) 0,00 – 149 554,44
  

UNDERSTÖD   
Allmänna understöd 10 000,00 10 000,00
Statsunderstöd 50 605,00 55 833,00
Understöd från självtäckande fonder      0,00  170 000,00

60 605,00 235 833,00
FONDÖVERFÖRINGAR   
Bundna fonder
Självtäckande fonder ökning/minskning 0,00 149 554,44
Övriga bundna fonder ökning/minskning – 230 357,10 – 12 810,53
 – 230 357,10 136 743,91
   
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT € 442 769,59 – 118 815,32
*) uppdelning av 2013 i separat tabell   

BALANSRÄKNING 1.1.– 31.12.2013 1.1.– 31.12.2012
  

AKTIVA
PERMANENTA AKTIVA   
INMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Utgifter med lång verkningstid 57 219,43 71 890,08

 
MATERIELLA TILLGÅNGAR   
Byggnader och konstruktioner 36 884,75 36 884,75
Maskiner och inventarier 5 058,61 5 536,73

 
PLACERINGAR   
Aktier och andelar 1 800 610,23 1 724 078,05
Andra fordringar 1 274  000,00 1 303 000,00

  
SJÄLVTÄCKANDE FONDER 299 839,00 1 524 963,51

  
RÖRLIGA AKTIVA   
Fordringar 547 013,14 59 879,73
Likvida medel och bankfordringar 526 261,72 363 714,97

  
BALANSOMSLUTNING € 4 546 886,88 5 089 947,82

BALANSRÄKNING 1.1.– 31.12.2013 1.1.– 31.12.2012

PASSIVA
EGET KAPITAL
BUNDNA FONDER
Självtäckande fonder 299 839,00 1 524 963,51
Övriga bundna fonder 1 859 921,48 404 439,87

RÄKENSKAPSPERIODERNAS 
ÖVER/UNDERSKOTT
Över-/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder 1 547 313,79 1 666 129,11
Räkenskapsperiodens resultat 442 769,59 – 118 815,32

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån ur fonder 299 029,76 1 524 154,27
Kortfristigt
Erhållna förskott 1 800,00 800,00
Köpskulder 4 155,98 15 331,55
Övriga skulder 12 227,28 3 779,37
Resultatregleringar 79 830,00 69 165,46

BALANSOMSLUTNING € 4 546 886,88 5 089 947,82

Ku
va

/b
ild

: S
in

a 
N

um
m

el
a

28

SEY • RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2013



SEYn  
eläinsuojeluneuvojat 

tekivät 1 607 
neuvontakäyntiä.

80 000 koululaista  
sai Eläinten viikon 

maksuttoman 
oppimateriaalin.

SEYllä on  
42 jäsenyhdistystä  
ja jäseniä yhteensä  

9 981.

SEY julkaisi  
maksuttoman  

Koira–ihminen–koira 
-sanakirjan sekä  
Hyvinvoiva kissa 

-oppaan.

 SEY koulutti   
maahamme  
yli 20 uutta 

eläinsuojeluneuvojaa.

MITÄ TAPAHTUI
2013?

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Lintulahdenkatu 10 • 00500 Helsinki • puh. 0207 528 420
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