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SEY KIITTÄÄ
Presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 
ollut SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton 
suojelija. Liitto kiittää presidentti Koivistoa ar-
vokkaasta tuesta. 

Lisäksi SEY on saanut lukuisilta eri alojen 
asiantuntijoilta korvaamatonta apua, josta liit-
to haluaa tässä yhteydessä kiittää heitä kaikkia 
sydämellisesti.

SEY TOIMI YHTEISKUNNALLISESTI
SEY osallistui vuoden aikana aktiivisesti eläinsuo-
jelulain kokonaisuudistuksen valmisteluun. SEYn 
edustaja toimi lakiuudistuksen ohjausryhmän jä-
senenä. Vuoden aikana ohjausryhmässä käsiteltiin 
muun muassa eläinsuojeluasiamiehen ja Eläinten 
hyvinvointikeskuksen roolia, pidettäviä eläinla-
jeja koskevia yleisiä periaatteita, eläinkilpailuita 
ja -näyttelyitä, eläinten hyvinvoinnin vastuuky-
symyksiä, eläinsuojeluvalvonnan järjestämistä, 
eläinten juomaveden saantia, luonnonvaraisten 
eläinten hoitamista ja elätettäväksi ottamista 
sekä eläinten itseisarvoa, luovutusta, hoitoa, sopi-
via pitopaikkoja ja kohtelua. SEYn edustaja edisti 
liiton eläinsuojelulakitavoitteiden kirjaamista lo-
pulliseen lakiin.

SEYn eläinsuojelulakitavoitteita pidettiin yllä 
Eläinsuojelulaki.fi-sivustolla ja niistä tiedotettiin 
kansalaisia ja päättäjiä toimintavuonna jatkuneen 
kampanjan avulla. 

Yhdessä Animalian kanssa toteutettiin Paras 
laki eläimille -kampanja, jossa päättäjien ja suu-
ren yleisön tietoon tuotiin järjestöjen yhteiset 
päätavoitteet eläinsuojelulakiin sekä perustet-
tiin vetoomus, jossa kerättiin allekirjoituksia la-
kitavoitteiden tueksi elainlaki.fi-sivustolla. Nimiä 
kerättiin toimintavuoden aikana yli 60 000. Pa-
ras laki eläimille -kampanjan osana järjestettiin 
sarja julkisia keskustelutilaisuuksia sekä perus-
tettiin molempien järjestöjen toimiston henkilö-
kunnasta ja aktiivisista vapaaehtoisista koostuva 
lobbausryhmä, joka perehdytettiin ja koulutettiin 
ottamaan yhteyttä ja tapaamaan henkilökohtai-
sesti kaikki kansanedustajat ja edistämään yhtei-
siä lakitavoitteita. Toimintavuoden aikana otettiin 
yhteys yli puoleen kansanedustajista. Lisäksi kai-
kille eduskuntapuolueille toteutettiin kysely, jos-

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten 
liitto (SEY tai liitto) on vahva kansa-
laisjärjestö ja Suomen suurin, valta-
kunnallisesti toimiva eläinsuojelujär-
jestö. SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien 
eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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sa selvitettiin puolueiden näkemyksiä järjestöjen 
lakitavoitteista. Kyselyn tulosten julkistamiseksi 
järjestettiin avoin tapahtuma.

Kampanjatyö toi lainsäädännön uudistukselle ja 
lakitavoitteille huomiota ja sai aikaan runsaasti 
yhteiskunnallista keskustelua. Erityisesti keskus-
teluun nousivat eläinten itseisarvo, oikeus jat-
kuvaan juomaveden saantiin, lypsylehmien pito 
parsinavetoissa, sikaemakoiden tiineytys- ja por-
situshäkit, eläinten koulutus ja kohtelu, eläinsuo-
jeluvalvonnan toteuttaminen, koirien ja kissojen 
tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä eläinten 
pito-olosuhteet yleensä.

SEY jatkoi Eläinpolitiikka.net-sivuston ylläpitoa 
yhdessä Animalian kanssa. Sivustolla tiedotetaan 
kansalaisia suomalaisesta eläinpolitiikasta eläin-
suojelun ja eläinten oikeuksien näkökulmasta.

Eläinten päivänä SEY järjesti Helsingin Kirjas-
to 10:ssä avoimen yleisötapahtuman, jossa kes-
kusteltiin eläinsuojeluvalvonnan ongelmista ja 
ratkaisuista. Lisäksi Eläinten viikolla järjestettiin 
maksuton seminaari, jossa luennoitiin ja keskus-
teltiin hevosten käyttäytymisestä, kouluttamises-
ta ja lajityypillisistä tarpeista. 

SEY julkisti linjauksen susista. 

Joulukuussa SEY luovutti yhteistyössä kymme-
nen muun eläin- ja ympäristöjärjestön kanssa 
luomujuureksista ja -kasviksista kootun herkku-
korin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle sekä 
Rouva Jenni Haukiolle.

 SEY LAUSUI
• tuettavaa rakentamista koskevista lypsykar-

jarakennusten ja lihakarjarakennusten raken-
nusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

• eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen sekä maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksen muuttamisesta 

• ruokapoliittisesta selonteosta

• täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaa-
timuksista ja hyvän maatalouden ja ympäris-
tön vaatimusten noudattamisen valvonnasta

• ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen 
ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketur-
vallisuutta edistävien tuotanto-olosuhtei-
den edistämisestä julkisissa elintarvike- ja 
ruokapalveluhankinnoissa

• metsästysasetuksen muutoksesta
• tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukun-

nan kokoonpanosta.

SEYN EDUSTAJIA JA JÄSENIÄ 
TOIMI MUKANA TYÖRYHMISSÄ, 
LAUTAKUNNISSA SEKÄ SÄÄTIÖISSÄ 
• eläinsuojelulain valmistelua ohjaava 

ohjausryhmä
• tuotantoeläinten hyvinvoinnin 

neuvottelukunta
• seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin 

neuvottelukunta
• tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävi-

en eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES
• eläinkokeiden hankelupalautakunta
• eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmää val-

misteleva työryhmä
• Hevosalan haasteet -työryhmä
• Eettisen Eläinkaupan sertifikaattityöryhmä
• Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelma
• maa- ja metsätalousministeriön 

eläinlääkintäalajaosto
• Suoma Viialan säätiö
• Fincopa ry Suomen kansallinen vaihtoehto-

menetelmien yhteistyöfoorumi 
• eläinkilpailujen antidopingtoimikunta
• eläinjärjestöjen eläinsuojelutyöryhmä
• Suomen Hippoksen sääntövaliokunta
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• Suomen Eläinsuojelusäätiö
• turkiseläinten hyvinvointityöryhmä.

SEY TOIMI YHTEISTYÖSSÄ  
SEY osallistui Suomen Kennelliiton perustaman 
eläinsuojelutyöryhmän toimintaan. 

SEY jatkoi yhteistyötä Turvasiru.fi-palvelun kans-
sa sekä Kodittomat.info-verkkopalvelun kanssa.

SEY jatkoi yhteistyötä Trofeeton EU -työryh-
mässä Luonto-Liiton ja Animalian kanssa, jotta 
Suomeen ja koko EU-alueelle saadaan trofeiden 
tuontikielto. Työryhmä edisti tavoitettaan yhdes-
sä päättäjien ja kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa. 

SEY osallistui Eläinten hyvinvointimerkki -hank-
keen valmisteluun ja rahoituksen hakemiseen. 
Hankkeen valmistelussa oli mukana laaja sidos-
ryhmäjoukko ja sen toteutuksesta vastaavat 
Luonnonvarakeskus (Luke), Eläinten hyvinvointi-
keskus ja Pellervon taloustutkimus.

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

SEY TOIMI PAIKALLISTASOLLA
Toimintavuoden lopussa liittoon kuului 41 jäsen-
yhdistystä. Vuoden aikana järjestettiin toimisto-
lähtöisesti kaksi aluetapaamista, Tampereella ja 
Joensuussa. Toimisto osallistui myös Vaasanseu-
dun eläinsuojeluyhdistyksen järjestämään yhdis-
tystoimijoiden ja eläinsuojeluneuvojien alueelli-
seen tapaamiseen.  

SEYn nuoriso- ja jäsenyhdistystoiminnan koordi-
naattori vieraili Hämeenlinnan seudun eläinsuo-
jeluyhdistyksessä kertomassa SEYn toiminnasta.

Jäsenyhdistykset toteuttivat paikallista toimintaa, 
kuten kissojen leikkaus-, sirutus- ja rokotuskam-
panjoita, match showta, tietoiskuja ja infopöydän 
pitoa, kouluvierailuja, Eläintaitokoulutus ELLUja, 
Eläinten viikon kulkueita, tiedotuskampanjoita, 
eläinruoankeräystempauksia, askartelukerhoja, 
valokuvanäyttelyitä yhdistyksen hoidossa olleista 
eläimistä ja monia muita tapahtumia.

Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 9 
244.
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SEYN JÄSENYHDISTYSTYÖRYHMÄ 
SEYn jäsenyhdistystyöryhmä kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa. Ydinryhmän lisäksi kokouk-
siin osallistui muita jäsenyhdistyksien toimijoita.

Työryhmä työsti SEYn jäsenyhdistyksien käyt-
töön (löytö)eläinkotiopasta sekä SEYn eläinten 
luovutukseen ja myyntiin liittyviä sopimusmalleja. 
Edellä mainittujen materiaalien työstöä jatketaan 
vielä vuoden 2017 aikana. 

SEY TOIMI NUORTEN HYVÄKSI 
Toimintavuoden aikana SEYssä toteutettiin mo-
nipuolista nuorisotoimintaa opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä saadun avustuksen tuella. SEYn 
nuorisotoiminnan tavoitteena on lisätä eläinten 
hyvinvointiin liittyvää tietoisuutta lasten ja nuor-
ten parissa sekä saada heidät tiedostamaan eläin-
suojelutoimintaan ja ympäristönsuojeluun liitty-
viä asenteitaan. 

Nuorisotoiminnassa jatkettiin mielekkään toi-
minnan kehittämistä, jonka myötä nuorten osal-
lisuus ja vaikutusmahdollisuudet eläinsuojelu-
työhön ja SEYn toimintaan kasvavat. SEY tarjosi 
jäsenyhdistyksilleen tukea, materiaaleja ja koulu-
tuksia oman alueellisen nuorisotoiminnan käyn-
nistämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

Eläintaitokoulutus ELLUn sähköinen oppimis-
ympäristö avattiin. SEYn kouluvierailijamateriaali 
uudistettiin. 

Uudistetussa perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa eläinten hyvinvointi ja eläinten 
oikeudet ovat osana opetuksen sisältöä tietyis-
sä oppiaineissa.  SEY tuotti erityisesti opettajil-
le suunnatun Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet 
opetuksessa -materiaalin, joka tarjoaa tukea ja 
vinkkejä eläinten hyvinvointiasioiden käsittelyyn 
oppilaiden kanssa. Materiaali sai positiivisen vas-
taanoton opettajien keskuudessa.

Jäsenyhdistysten nuorisotoiminta muodostui 
Eläintaitokoulutus ELLUsta, kerhoista, nuorten 

K
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illoista sekä erilaisista tapahtumista ja tempauk-
sista. Suuren joukon nuoria saavuttivat myös eri 
puolilla Suomea toimivat SEYn kouluvierailijat. 
Kouluvierailijat tavoittivat maanlaajuisesti noin 1 
100 oppilasta ja ELLU-kurssit reilu sata lasta ja 
nuorta. 

Vuoden aikana koulutettiin uusia kouluvieraili-
joita päivän mittaisella kurssilla sekä järjestettiin 
SEYn nuorisotoimijoille jatkokoulutus aiheesta 
”Millaista on olla eläin”. 

SEY SAATTOI LOPPUUN 
SIJAISKOTIKAMPANJAN
SEY saattoi loppuun sijaiskotikampanjan, jonka 
tavoitteena oli lisätä tietoa sijaiskotitoiminnas-
ta ja hankkia uusia sijaiskoteja jäsenyhdistyksille. 
Kampanjan ja sijaiskotien tueksi julkaistiin säh-
köisenä Sijaiskotitoiminnan opas yhdistyksille ja 
Sijaiskotitoiminnan opas sijaiskodeille. Lisäksi pai-
natettiin Mitä sijaiskotitoiminta on? -esite. Sijais-
kodiksi halukkaita ilmoittautui SEYn nettisivuilla 
olevalla lomakkeella ympäri maan. Lisäksi jäsen-
yhdistyksissä järjestettiin rekrytointitapahtumia 
ja sijaiskoteja rekrytoitiin suoraan. 

SEY OSALLISTUI TURVASIRU TUTUKSI 
-KIERTUEEN JÄRJESTÄMISEEN
SEYn eläinsuojeluneuvoja Nina Karvinen toteut-
ti SEYn jäsenyhdistyksen Eläinsuojeluyhdistysten 
Kummit ry:n kanssa Turvasiru tutuksi -kiertueen. 
Kiertueen tarkoituksena oli tuoda tietoisuuteen 
tunnistusmerkinnän ja lemmikin omistajatietojen 
rekisteröinnin tarpeellisuutta Suomessa. Kiertue 
vieraili 16 paikkakunnalla ja kiertueella tunnistus-
merkittiin ja rekisteröitiin Turvasiru-rekisteriin 
172 eläintä. SEY tuki kiertuetta taloudellisesti ja 
osallistui kiertueen mainostamiseen.

SEY JATKOI KOE-ELÄINTEN 
SIJOITTAMISTA
Suomessa jatkettiin toimintavuoden aikana en-
tisten koe-eläinten sijoittamista uusiin koteihin 
yksityisille ihmisille. SEY sijoitti yhteistyössä Pää-
kaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa 
kahdeksan entistä koebeaglea uusiin koteihin. 

EETTISEN ELÄINKAUPAN 
SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ
SEY hallinnoi Eettisen Eläinkaupan 
sertifiointijärjestelmää. 

Eettisen Eläinkaupan sertifiointityöryhmään 
kuuluivat seuraavat henkilöt: Paula Hirsjärvi (pj, 
sertifiointitarkastukset, laatujärjestelmä, pikkun-
isäkkäiden hyvinvointi, etiikka), Liisa Sarakontu 
(sihteeri, kalat, järjestelmän nettisivut), Hanna 
Lahtinen (pikkunisäkkäät), Emilia Lehtonen (ter-
raarioeläimet, järjestelmän nettisivut), Johanna 
Valo (eläinkauppa), Teija Toivola (eläinkauppa), 
Kaisa Oksanen (terraarioeläimet, kalat, tukkulii-
ke) ja Maria Lindqvist (SEY). Sertifiointityöryhmä 
kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 
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Sertifikaatti myönnettiin Faunatar Länsikeskuk-
selle (Turku) ja Faunatar Kotkalle. Lisäksi Faunatar 
Selloon, Faunatar Skanssiin (Turku) ja Keskustan 
Eläinkauppaan (Helsinki) tehtiin jatkamistarkas-
tus, Faunatar Kotkaan liiketilan vaihtotarkastus 
ja Faunatar  Entresseen jatkamistarkastus/kaup-
piaanvaihtotarkastus. Vuoden aikana päivitettiin 
kaikki nisäkkäiden kauppa- ja asiakasoppaat. 

SEY JATKOI SELVITYSTÄ 
LEMMIKKIELÄINTEN OMISTAJIEN 
TALOUDELLISTEN VAIKEUKSIEN 
VAIKUTUKSESTA ELÄINTEN 
HYVINVOINTIIN
Toimintavuoden aikana pyrittiin selvittämään, 
missä määrin lemmikkieläinten omistajien ta-
loudelliset ongelmat vaikuttavat heidän omis-
tamiensa eläinten hyvinvointiin asianmukaisen 
eläinlääketieteellisen hoidon puutteen vuoksi. 
Tuloksia selvitettiin TNS-Gallupilta vuonna 2015 
tilatun tutkimuksen perusteella haastattelemalla 
ja lähettämällä kyselyjä eläinalan toimijoille Suo-
messa ja kansainvälisesti sekä hankkimalla tietoa 
sosiaalitoimesta. Selvitystyö saatettiin tällä erää 
päätökseen.

SEY TOIMI KANSAINVÄLISESTI 
SEY on jäsenenä Euroopan unionin suurimpien 
eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestössä, Euro-
group for Animalsissa. Eurogroup pyrkii vaikut-
tamaan EU:n eläinsuojelulainsäädäntöön sekä 
Brysselissä että jäsenjärjestöjensä avulla EU:n jä-
senvaltioissa. SEY osallistui useisiin Eurogroupin 
Euroopan laajuisiin yhteisprojekteihin: 

• Euroopan eläinsuojelustrategian seuranta
• Animal Welfare Platform
• sikadirektiivin toimeenpano 
• eläintarhadirektiivin seuranta

• vieraslajilainsäädäntö
• villieläinten käyttö sirkuksissa
• villieläinten kauppa
• eksoottiset lemmikkieläimet ja ns. positiivilista
• trofeemetsästys
• kalojen hyvinvointiraportin valmistelu
• TTIP-neuvottelujen seuranta
• koiria ja kissoja koskeva EU-säädös
• koirien ja kissojen tunnistusmerkintä, rekiste-

röinti ja kauppa
• koirien ja kissojen kasvatusta ja pitoa koske-

van ohjeistuksen luominen
• hevosten hyvinvointistrategia
• Stop The Trucks -teuraskuljetuskampanja
• End Pig Pain -kampanjan suunnittelu sikojen 

kirurgisen kastraation lopettamiseksi

TROFEETON EU -RYHMÄ
SEY jatkoi toimintaa vuonna 2015 perustetussa 
Trofeeton EU -ryhmässä, jonka tavoitteena on 
lopettaa villieläintrofeiden tuonti EU-alueelle. 
Blood Lions -dokumenttielokuva esitettiin ylei-
sölle muun muassa SEYn syksyn liittovaltuuston 
kokouksen yhteydessä. Työryhmä julkaisi media-
tiedotteita ja yleisönosastokirjoituksia. Lisäksi 
sen jäsenet pitivät yhteyttä aiheesta kiinnostu-
neisiin kansanedustajiin. 
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SEY VIESTI JA KAMPANJOI
SEY lähetti toimintavuoden aikana 39 lehdistö-
tiedotetta. Liiton toiminta on toimintavuonna 
ollut eri medioissa paljon esillä. Liiton toimin-
nanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist, puheenjohtaja 
Helinä Ylisirniö sekä viestintäpäällikkö (vs.) An-
nukka Seppävuori antoivat lukuisia haastatteluita 
televisioon, radioon ja lehdistölle. 

Tiedotteita lähetettiin muun muassa eläinsuoje-
lulain uudistuksesta, SEYn toiminnasta ja tavoit-
teista, eläinsuojeluvalvonnan puutteista, pentu-
tehtailusta, Eläinten viikosta, hevosten, kissojen 
ja koirien hyvinvoinnin ongelmista, trofeemetsäs-
tyksestä, Särkänniemen delfiineistä, sijaiskotien 
tarpeesta, EU:n laajuisista eläinsuojelulakitavoit-
teista ja Eettisen eläinkaupan sertifikaatista.

SEY aloitti Paras laki eläimille -kampanjan yhdes-
sä Animalian kanssa. Kampanjan tavoitteena on 
saada eläinsuojelulakiin mahdollisimman paljon 
eläinten hyvinvointia parantavia määräyksiä, ja-
kaa ihmisille informaatiota, jonka avulla voidaan 
parantaa eläinten hyvinvointia, kerätä nimiä jär-
jestöjen päätavoitteiden tueksi Eläinlaki-vetoo-
mukseen sekä nostaa SEYn profiilia. Kampanja 
keskittyi Eläinpolitiikka.fi-sivuston alla toimivaan 
Eläinlaki-sivustoon, jonne on koottu kampanjaan 

liittyvät eläinsuojelulakitavoitteet, taustatiedot ja 
muu kampanjamateriaali. Keskustelua eläinsuoje-
lulain uudistuksesta herätettiin myös sosiaalises-
sa mediassa. Kampanjan aikana SEY on tavannut 
kansanedustajia ja virkamiehiä ja keskustellut hei-
dän kanssaan eläinsuojelulain uudistustarpeista.

SEY jatkoi myös omaa kampanjaansa uuden 
eläinsuojelulain puolesta. SEY toteutti Minäkin 
olen arvokas -maatiaiskissakampanjan osana 
omaa eläinsuojelulakikampanjaansa. Kampanjalla 
vaadittiin kissoille pakollista tunnistusmerkintää 
ja rekisteröintiä. Kampanjan tavoitteena oli myös 
lisätä tietoa yleisimmistä kissaongelmista sekä li-
sätä kissan arvoa ja arvostusta. Kampanja toteu-
tettiin pääasiassa sosiaalisessa mediassa.

Koirien hyvinvoinnista viestivä Minulla on vain 
sinut -kampanja toteutettiin osana varainhankin-
nallista Otto ja lahjoitus -kampanjaa. Kampanjan 
tavoite oli lisätä tietoa yleisimmistä koiraongel-
mista ja koiran hyvinvoinnin tarpeista. Kampanja 
toteutettiin pääasiassa sosiaalisessa mediassa.

SEY jatkoi jokakesäistä En jätä koiraa kuumaan 
autoon -tarrakampanjaansa. Tarran ulkoasu uu-
distettiin, ja SEY jakoi jäsenyhdistystensä kautta 
ja postitse noin 5 000 autotarraa.

Alkuvuodesta SEY jatkoi vuonna 2015 alkanutta 
sijaiskotikampanjaa, jonka tavoitteena oli lisätä 
tietoa sijaiskotitoiminnasta ja hankkia uusia sijais-
koteja jäsenyhdistyksille. Sijaiskodiksi halukkaita 
ilmoittautui SEYn nettisivuilla olevalla lomak-
keella joulu-tammikuun aikana 141 kappaletta 
ympäri maan. Lisäksi jäsenyhdistyksissä järjestet-
tiin rekrytointitapahtumia ja suoraa sijaiskotien 
rekrytointia.

SEY avasi koirien ja kissojen pentutehtailun vaa-
roista kertovan Halpakoira.fi-sivuston. Sivuston 
tavoitteena on lisätä tietoa pentutehtailun tunto-
merkeistä ja tukea vastuullista koiran hankkimista.

SEYn englanninkieliset sivut avattiin. Sivustolle 
on käännetty pääkohdat SEYn toiminnasta, ta-
voitteista ja lahjoitusmahdollisuuksista.
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SEY jatkoi sähköisten uutiskirjeidensä Uutisan-
kan ja Kirjekyyhkyn julkaisemista. Uutisankka lä-
hetettiin 16 kertaa ja Kirjekyyhky 19 kertaa.

ELÄINTEN VIIKKO 

Koululaisille valmistettiin osittain opetus- ja kult-
tuuriministeriön taloudellisella tuella maksutto-
mat tieto- ja tehtäväpaketit hevosista ja hevosen 
hyvinvoinnin tarpeista. Tehtäväpaketteja tuotet-
tiin kaksi erilaista. Ystävänä hevonen suunnattiin 
ensisijaisesti 5–8 -vuotiaille ja Hevosen kengis-
sä 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Julkaisut 
olivat maksuttomia, ja niitä toimitettiin kouluille, 
oppilaitoksille, luonto- ja eläinkerhoille, hevos-
kouluille sekä muille aiheesta kiinnostuneille yli 
140 000 kappaletta.

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

Lisäksi avattiin Hevostieto.fi-sivusto, jossa oli 
syventävää hevostietoa sekä aiheeseen liittyviä 
tehtäviä koululaisille ja opiskelijoille.

4.10. järjestettiin Eläinten viikon avauksena ylei-
sö- ja lehdistötilaisuus eläinsuojeluvalvonnasta 
Kirjasto 10:ssä Helsingin keskustassa. Valvon-
taeläinlääkäri Päivi Lahti puhui eläinsuojeluval-
vonnasta, sen ongelmista ja uudistustarpeista ja 
SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Mari 
Waltzer yleisimmistä eläinsuojeluongelmista 
Helsingissä. Lisäksi eläinsuojeluvalvonnan uudis-
tustarpeista puhui SEYn toiminnanjohtaja (vs.) 
Maria Lindqvist. 

Tilaisuudessa jaettiin myös SEYn Vuoden Eläin-
suojeluteko -palkinto, jonka sai laitonta norsun-
luukauppaa vastaan työskentelevä Team Rokka. 

SEY järjesti 6.10. yleisölle avoimen Eläinten viikon 
hevosseminaarin Helsingin yliopistolla. Seminaa-
rissa luennoivat eläintenkouluttajat Tuire Kaimio 
ja Minna Tallberg sekä eläinten käytösneuvoja 
Jaana Pohjola. Seminaari suoratoistettiin verkos-
sa ja myös taltioitiin. Luennot ovat katsottavissa 
SEYn sivuilla.

SEY uudisti Eläintenviikko.fi-sivuston. Sivusto 
toimii Eläinten viikon, kunkin vuoden teeman ja 
menneiden vuosien Eläinten viikkojen tietopank-
kina. Sivuston päätavoitteet ovat vastata Eläinten 
viikon teeman nostattamiin kysymyksiin ja kerätä 
varoja Eläinten viikon kulujen kattamiseen.

SEY toteutti Eläinten viikolla ulkomainoskam-
panjan hevosen kohtelusta 3.–9.10. 

Eläinten viikolla järjestettiin kolmatta kertaa val-
takunnallinen Eläinten viikon keräys, joka kulki 
myös nimellä Tonkkakeräys. Keräys järjestettiin 
Helsingissä 4.10. sekä lukuisilla muilla paikkakun-
nilla Eläinten Viikon aikana. Lahjoituksia kerät-
tiin myös verkkosivuilla, tekstiviestilahjoituksilla 
ja Eläinten ystävä -lehden mukana postitetulla 
varainhankintakirjeellä.

SEY JULKAISI ELÄINTEN YSTÄVÄ 
-LEHTEÄ
Eläinten ystävä -lehden 111. vuosikerta ilmestyi 
neljänä numerona. Lehden päätoimittajana jat-
koi Maria Lindqvist. Toimituspäällikkönä toimi 
Annukka Seppävuori ja toimitussihteerinä Sen-
ni Puustinen. Ulkoasun suunnittelusta vastasi 
Purple Workshop Oy numeron 1/16 osalta ja 
Sari Toivola numeroiden 2/16, 3/16 ja 4/16 osalta.

SEY avasi Eläinten ystävä -verkkolehden. Verkko-
lehti tarjoaa alustan SEYn viestejä ja tavoitteita 
tukevalle laadukkaalle eläinsuojeluteemaiselle 
journalismille.

SEY vietti valtakunnallista Eläinten viik-
koa 4. 10.10. jo 58. kerran. Eläinten viikon 
teemana oli hevonen.
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SEY JULKAISI
SEY julkaisi syksyllä En välmående hund SEYs 
hundvårdsguide -oppaan. Opas on ruotsinnos 
vuonna 2015 julkaistusta Hyvinvoiva koira SEYn 
opas koiranhoitoon -oppaasta. Opas on tarkoi-
tettu koiran hankkijoille, omistajille, kasvattajille 
ja myyjille, löytöeläintaloille sekä kaikille koiris-
ta kiinnostuneille. Opasta jaetaan muun muassa 
SEYn tapahtumissa, eläinsuojeluyhdistyksissä ja 
löytöeläintaloissa.

SEY LUENNOI JA ESITTELI 
TOIMINTAANSA MESSUILLA 
SEYn neuvojatoiminnan koordinaattori, hallituk-
sen jäsen sekä vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvo-
ja luennoivat eläinsuojelusta eläinhoitajien kurs-
seilla aikuiskoulutuskeskus Amiedussa.

SEY osallistui toimintavuonna omalla messuosas-
tollaan EDUCA-messuille, Horse Fair -mes-
suille, Eläinystäväni-messuille, Maailma Kylässä 
-festivaaleille, Helsinki Prideen, Rescuepäivä-ta-
pahtumaan, ELMA-messuille sekä Kennelliiton 
Voittaja-näyttelyyn. 

SEY PALKITSI
SEY jakoi Vuoden Eläinsuojeluteko 2016 -palkin-
non laitonta norsunluukauppaa vastaan työsken-
televälle Team Rokalle Eläinten viikon avaustilai-
suudessa 4.10. Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto 
jaetaan henkilölle tai organisaatiolle, joka on toi-
minnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten olois-
sa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten 
hyvinvointia.

SEYN ELÄINSUOJELUNEUVOJAT 
TOIMIVAT 
Vuoden lopussa liitolla oli 83 eläinsuojeluneuvo-
jaa. Neuvojia oli noin 80 %:ssa Suomen kunnista 
ja kaikissa Suomen maakunnissa lukuun ottamat-
ta Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakuntia.

Neuvojatoimintaan palasi yksi neuvoja, Sarita 
Lindberg (Uusimaa ja Kanta-Häme). Eläinsuoje-
luneuvojan tehtävistä luopui viisi neuvojaa ja yksi 
neuvoja erotettiin. SEY kiittää sydämellisesti hei-
tä kaikkia eläinten ja eläinsuojelun hyväksi teh-
dystä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä. Neuvoja-
toiminnasta luovuttiin monen henkilön kohdalla 
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työn raskaudesta tai elämäntilanteesta johtuen. 
Neuvojatoiminnasta luovuttiin myös kannanot-
tona SEYn toimintaa kohtaan.

Tämän kertomuksen liitteenä on tilasto neuvo-
jien vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 
Vuoden 2016 vuositilaston mukaan eläinsuoje-
luneuvojat tekivät 1 336 eläinsuojeluneuvonta-
käyntiä 956 eläinten pitopaikkaan sekä antoivat 
sähköposti- ja puhelinneuvontaa 8 142 kertaa. 

SEYN NEUVOJATYÖRYHMÄ
SEYn neuvojatyöryhmä kokoontui vuoden 2016 
aikana kuusi kertaa. Vuoden aikana työryhmä 
osallistui aktiivisesti uusien eläinsuojeluneuvojien 
kouluttamiseen ja tuki heitä työssään, suunnitte-
li varustehankintoja neuvojille, valmisteli vuonna 
2017 järjestettäviä Neuvojapäiviä sekä täsmensi 
neuvojatoimintaan liittyviä ohjeistuksia. Lisäksi 
työryhmä käsitteli ja otti kantaa ajankohtaisiin 
asioihin neuvojaverkostossa.

SEY KOULUTTI UUSIA 
ELÄINSUOJELUNEUVOJIA
SEY koulutti kevään aikana yhteensä 25 uutta 
eläinsuojeluneuvojaa eri puolille Suomea.

SEY TÄYDENNYSKOULUTTI 
ELÄINSUOJELUNEUVOJIAAN
Eläinsuojeluneuvojille järjestettiin tammikuun vii-
meisenä kokonaisena viikonloppuna perinteiset 
Eläinsuojelupäivät. Eläinsuojelupäivät ovat vakiin-
nuttaneet asemansa vuosittaisena täydennyskou-
lutuksen sekä vertaistuen ja verkostoitumisen 
paikkana. Eläinsuojelupäivät pidettiin Helsingissä, 
ja niiden aiheena olivat eläinten käyttäytyminen, 
käsittely ja hyvinvointi sekä eläinsuojeluneuvo-
jien työturvallisuus ja -hyvinvointi.

Vuoden 2016 aikana järjestettiin myös kaksi 
aluetapaamista SEYn eläinsuojeluneuvojille ja 
jäsenyhdistyksille Tampereella ja Joensuussa. Li-
säksi osallistuttiin Vaasanseudun eläinsuojeluyh-
distyksen järjestämään aluetapaamiseen Vaasassa. 
Etelä-Suomessa toimiville neuvojille järjestettiin 
tilaisuus keskustella pentutehtailusta ja eläinsuo-
jeluneuvojien mahdollisuuksista puuttua toimin-
taan liittyviin eläinsuojeluongelmiin.

Vuoden 2016 aikana toteutettiin myös kissan-
loukutuskokeilu, jossa SEYn eläinsuojeluneuvo-
jille korvattiin loukutuksista aiheutuneita matka-
kustannuksia tilanteissa, joissa mikään muu taho 
(kunta, kissojen omistaja tms.) ei kustannuksia 
korvannut. Kokeilu todettiin tarpeelliseksi tavak-
si puuttua ympäri Suomea esiintyviin kissapopu-
laatioihin liittyviin eläinsuojeluongelmiin ja sitä 
päätettiin jatkaa myös vuonna 2017. 

SEY KERÄSI JA SAI TUKEA 
YRITYSYHTEISTYÖ
SEY teki toimintavuonna yritysyhteistyötä lu-
kuisien yritysten kanssa. Yhteistyökumppanuus 
aloitettiin jalokiviseppäliike A. Tillanderin kanssa, 
jonka yhteistyössä ratsastusvalmentaja Marko 
Björsin kanssa toteuttamasta Laukka-korusarjan 
tuotosta osa lahjoitetaan SEYlle. Yhteistyötä teh-
tiin myös muun muassa Musti ja Mirrin, Fauna-
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TESTAMENTIT
SEY jatkoi mukana vuonna 2015 lanseeratus-
sa Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLan jä-
senjärjestöille tarkoitetussa Hyvä testamentti 
-kampanjassa. 

PÄIVÄTYÖKERÄYS
SEY järjesti päivätyökeräyksen oppilaitoksille jo 
seitsemättä kertaa. Päivätyökeräyksiä järjestet-
tiin vuoden 2016 aikana 18 kertaa ja tuotto oli 
noin 32 000 euroa.

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

ELÄINSUOJELUGAALA 2016
Ratsastusvalmentaja Marko Björs järjesti yhdessä 
Suomen viihde- ja kulttuuriseuran kanssa eläin-
suojelugaalan, jonka huutokaupan tuotto lah-
joitettiin SEYn neuvojatoiminnan hyväksi. Gaala 
tuotti SEYlle 10 500 euroa.

tar-ketjun, Purinan, Heluna Shopin, Hill’sin, Muur-
lan, Pieneläinklinikka Tuhatjalan, Naughty Brgr 
-hampurilaisravintolan ja Kooky Gemsin kanssa.

SEY pääsi mukaan Otto-automaateilla loka-jou-
lukuussa toteutettuun lahjoituskampanjaan, jos-
sa automaattinostojen yhteydessä voi lahjoittaa 
SEYlle 5 euroa. Kampanjan tuotto nousi huomat-
tavaan summaan, 80 000 euroon.

SEY kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan!

YKSITYISHENKILÖIDEN LAHJOITUKSET
SEYllä oli käynnissä useita tekstiviestilahjoi-
tuskampanjoita vuoden 2016 aikana. SEY pyysi 
lahjoituksia myös uutiskirjeissä, Facebookissa ja 
Eläinten ystävä -lehdessä. 

LAHJOITUSVERKKOKAUPPA
SEY järjesti joulun 2016 alla kolmannen 
joululahjakampanjan. 

ELÄINTEN VIIKON KERÄYS
SEY toteutti kolmannen kerran Eläinten viikon 
kampanjaan liittyvän keräyksen, joka on nimetty 
Tonkkakeräykseksi. 

Tonkkakeräyksessä rahaa kertyi yhteensä noin 
24 000 euroa. 

KUUKAUSILAHJOITUKSET
SEY rekrytoi aktiivisesti uusia kuukausilahjoit-
tajia sosiaalisessa mediassa ja Eläinten ystäväs-
sä sekä kesällä face-to-face-toiminnalla ja syk-
syllä puhelimitse. Kokonaisuudessaan SEYllä 
oli toimintavuoden lopussa noin 775 aktiivista 
eläinsuojelukummia.
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SEYN HALLINTO TOIMI 
Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden ai-
kana kaksi kertaa. Kevätkokous järjestettiin 14.5. 
Lahdessa ja syyskokous 19.11. Helsingissä. Lisäksi 
järjestettiin kerran kolmessa vuodessa kokoon-
tuva liittokokous 15.5. Lahdessa.

Liittohallituksen puheenjohtajana jatkoi filoso-
fian maisteri Helinä Ylisirniö Pornaisista, ensim-
mäisenä varapuheenjohta-jana oikeustieteen 
maisteri Mika Leppinen Espoosta ja toisena vara-
puheenjohtajana varatuomari Maylis Spiik Nau-
vosta. Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat oike-
ustieteen kandidaatti Risto Rydman Helsingistä, 
kasvatustieteiden maisteri Maija Raatikainen Vaa-
sasta, filosofian tohtori Suvi Ponnikas Malmöstä 
sekä valtiotieteiden tohtori Birgitta Wahlberg 
Turusta. Hallituksen varajäsenet olivat terveys-
tarkastaja Tauno Kähkönen Lapinlahdelta, filoso-
fian tohtori Marianne Juntunen Pelkosenniemel-
tä sekä sosiaalialan opiskelija Sanja Sateenranta 
Rantasalmelta.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden 
2017 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valit-
tiin eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellström 
Helsingistä ja yrittäjä Milla Routamaa Laihialta. 
Liittohallituksen varajäseneksi vuoden 2017 alus-
ta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin filosofi-
an maisteri Santeri Pienimäki Turusta. 

Kertomusvuonna hallitus kokoontui kuusi kertaa.

SEYN TOIMIHENKILÖT 
SEYn toiminnanjohtajana (vs.) Maria Lindqvist, 
viestintäpäällikkönä (vs.) Annukka Seppävuori, 
talouspäällikkönä Erja Peltola, neuvojatoiminnan 
koordinaattorina 1.9. saakka Heidi Harmaala, 
neuvojatoiminnan koordinaattorina (vs.) Ksenia 
Peltovuori 15.8. alkaen, toimistosihteerinä Anne 
Skogberg, nuoriso- ja jäsenyhdistystoiminnan 
koordinaattorina Tiina Lehtovirta, varainhankin-
tapäällikkönä Aura Yliselä 30.6. saakka, varain-
hankintapäällikkönä (vs.) Jemina Heinonen 1.6. 
alkaen ja AD:nä/graafisena suunnittelijana Sari 
Toivola 1.4. alkaen. Lisäksi SEYllä työskenteli mää-
räaikaisissa tehtävissä vuoden aikana Andreas 
Lang (toimistoteknikko), Ann-Mari Bergström 
(sijaiskotiprojekti ja koe-eläinten sijoittaminen), 
Senni Puustinen (viestintäassistentti), Sini Kuro-
nen (feissarikoordinaattori) ja Misse Väisänen 
(vähävaraisten eläinklinikka -projekti) sekä kym-
menen face-to-face -varainhankkijaa. Eläinten ys-
tävä -lehden toimitussihteerinä työskenteli Senni 
Puustinen. Toimistolla oli myös harjoittelijoita 
erimittaisissa harjoittelujaksoissa.
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LIITTOVALTUUSTO 2016 –2019

YHDISTYS
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit
Eläinten auttajat
SEY Hartolan seutu
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys
SEY Hyvinkää
Joensuun eläinsuojeluyhdistys
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys
Kainuun eläinsuojeluyhdistys
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys
Lieksan eläintenystävät
SEY Loimaa
Loviisan kissatalo
Luoteis-Lapin eläinsuojeluyhdistys
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys
Pietarsaaren seudun eläintenystävät 
– Jakobstadnejdens djurvänner
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys
SEY Raahe
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys
Savon Eläinsuojelu 
SEY Savonlinna
Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys
Turun eläinsuojeluyhdistys
Turun eläinsuojeluyhdistys
Turun eläinsuojeluyhdistys
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys 
SEY Valkeakosken seutu
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys
SEY Ylivieskan Seutu 
Henkilöjäsenet

Tiitta Ahonen
 –
Terhi Hartonen
Sari Lastula
Hanna Pajari
Hanna Heimonen
Kati Suojoki
 –
 –
Tiina Ahokas
Anna Ylikarjula
Anne Salo
Tiina Tilli
 –
 –
Nina Rosenström
Saila Keskitalo
 –
Anne Vakkala
Karoliina Kupila
Eija Lepistö
 –
 –
 –

Janette Tiala
Outi Kannila
Leena Litma
Katja Korkalainen
Laura Virtanen
 –
Paula Pfäffli
Susanna Karjalainen
Pirjo Pelkonen
 –
Elina Peltonen
Sirpa Niskanen
Marja-Liisa Kotro
Marika Kleimola
Nea Konttinen
Antti Tamminen
Taru Säteri
 –
Carina Kaskinen
Miia Niemenpää
Päivi Tenhunen
Anne Isoaho
Mårten Hoge

2. VARAJÄSEN
Nina Karvinen
 –
Tanja Hentinen
Heli Grip
Heta Salin
Maarit Leppänen
Sari Helin
Justiina Räisänen
Leena Turpeinen
Maria Ojanperä
Ida Jokela
Mia Hyttinen
Tanja Heikkilä
 –
 –
Ann-Sofi Sjögård
Tiina Kuukasjärvi
Linnea Ruda
Hanna Kulju
Merja Rautio
Mervi Valjus
Leena Aho
Arja Heiskanen
 –

Tiina Gunnila
Inka Wichmann
Annika Salomaa
Outi Pyhälä
Minna Pyykölä
Sari Rihu
Ari Keinänen
Satu Grönroos
Nina Rissanen
Sissi Laine
Tetti Sandberg
Marja Cederberg
Veera Kamaja
Kaisu Hautala
Anni Kulmala
Britt-Marie Juup
Pekka Siljamäki
Johanna Elonheimo
Eerika Peräsalo
Mervi Kaheinen-Niska
Ulla Vaalimaa
Venla Nivala
Juha Valste

1. VARAJÄSEN
Tea Lamberg
Helena Haajanen
Margit Nevala
Santeri Pienimäki
Carita Auvinen
Matti Törmäkangas
Anne Skyttälä-Rasila
Sirpa Hyttinen
Johanna Inkala
Saana Tammisto
Rita Ylinen
Anne Väisänen
Janina Pohju
 –
 –
Stiina Aho
Katja Muotka
Leena Lötjönen
Elina Kekäläinen
Marjatta Haapala-Putila
Heidi Juntunen
Katri Lehtola
Antti Heiskanen
 –

Teija Löfholm
Riikka Ala-Hulkko
Taru Lindell
Sari Valtanen
Johanna Raulio
Mira Lehtinen
Saija Harju
Ulla Lahtinen
Heidi Imberg
Katja Säkkinen
Maija Löytölä
Annaelina Kotilainen
Minna Särkkä
Mia Kangastie
Heidi Leyser-Kopra
Pia Juup
Sinikka Rauma
Heli Kurkisuo
Suvi Mäkelä
Sirkku Laine
Matleena Mannerto
Maarit Annala
Risto Murto

VARSINAINEN JÄSEN



Varsinaisen 
toiminnan osa-alue

Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tulos

Yhteiskunnallinen toiminta       -41 976   -3 914      -61 381     -107 271
Neuvojatoiminta   24 324      -102 277   -5 296    -137 150   -220 399
Viestintä ja markkinointi   33 669      -132 571   -5 065    -151 450   -255 417
Eläinten ystävä -lehti     3 292       -34 926   -1 842      -71 593   -105 069
Jäsenyhdistystoiminta 
(sis. nuorisotoiminnan)

  56 029     -100 856   -5 526    -127 093   -177 446

Muu eläinsuojelutoiminta   10 613       -19 570   -1 381     -22 348    -32 688
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TALOUS 
YLEISTÄ
Liiton toiminnan vuotuiset tuotot eivät kata var-
sinaisen toiminnan vuotuisia menoja. Viime vuo-
sina vaje on katettu saaduilla testamenteilla. Var-
sinaisen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa 
kiinnitetään huomiota keinoihin, joilla voidaan 
aktiivisesti vaikuttaa vajeen tasoon toimintaa 
tehostamalla. Kirjanpidollisen tuloksen rinnalla 
taloushallinnossa seurataan, kuinka kauan toi-
mintaa voidaan jatkaa nykyisessä laajuudessa sii-
nä tapauksessa, että uusia testamentteja ei enää 
saataisi. Samalla pyritään suunnitelmallisilla inves-
toinneilla varmistamaan, että liitolla on käytös-
sään tehokkaan ja ajantasaisen toiminnan vaati-
mat voimavarat ja tekniset välineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten valmiste-
lemista varten kertomusvuoden aikana on toimi-
nut taloustyöryhmä, jonka puheenjohtajana on 
toiminut Mika Leppinen ja jäseninä Tauno Käh-
könen, Heidi Nieminen, Suvi Ponnikas, Helinä Yli-
sirniö sekä sihteerinä Erja Peltola.

VARSINAINEN TOIMINTA
Vuoden 2016 varsinaisen toiminnan talousarvio 
oli -988 150,00 € ja tulos -898 290,40 €.

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä -350 
965,24 € ja sosiaalikulut yhteensä 

-81 212,18 €. Henkilöstökulut -432 177,42 € on 
siirretty varsinaisen toiminnan eri pääluokkiin 
kuhunkin pääluokkaan arvioidun työpanoksen 
mukaisessa suhteessa. Arvioinnissa on käytetty 
seuraavia prosenttiosuuksia: yhteiskunnallinen 
toiminta 17 %, neuvojatoiminta 23 %, viestintä ja 
markkinointi 22 %, Eläinten ystävä -lehti 8 %, jä-
senyhdistystoiminta 24 % ja muu eläinsuojelutoi-
minta 6 %.  Samoin on menetelty myös muiden 
yhteisten kulujen (-196 932,05 €) ja poistojen 
(-23 025,44 €) osalta. Tällä on pyritty selvittä-
mään, mitä varsinaisen toiminnan kukin pää-
luokka tulee liitolle todellisuudessa maksamaan. 
Kansainvälinen toiminta yhdistettiin yhteiskun-
nalliseen toimintaan.
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Varsinaisen toiminnan tulos jakaantui eri 
osa-alueille alla olevan kuvan mukaisesti.

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS
Varsinaisen toiminnan alijäämä katettiin va-
rainhankinnalla, sijoitus- ja rahoitustoimin-
nalla, valtionavulla, muilla yleisavustuksilla ja 
testamenttilahjoituksilla.

Vuoden 2016 varainhankinnan tulos oli 869 
173,32 €, josta testamentteja oli 526 791,57 €. 
Jäsenmaksutuottoja oli 118 967,00 € ja jäsen-
maksukuluja -16 046,97 €. Lahjoitustuottoja oli 
291 792,52 € ja lahjoituskuluja -57 376 ,85 €, joi-
hin sisältyy puolet Eläinten viikon mediakampan-
jan kuluista ja osallistuminen Vala ry:n testament-
tikampanjaan. Yleisen varainhankinnan lisäksi osa 
saaduista lahjoituksista kohdistettiin suoraan tie-
tylle varsinaisen toiminnan kohteelle. 

Liiton pääoma on sijoitettuna erityyppisiin si-
joitusrahastoihin sekä asunto- ja pörssiosakkei-
siin. Toimisto sijaitsee vuokratiloissa Helsingin 
Sörnäisissä. 

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 
45 000 eurolla, josta 30 000 € oli yleisavustus-
ta ja 15 000 € nuorisotoiminnan avustusta (sis. 
jäsenyhdistystoimintaan). Suoma Viialan säätiö 
avusti SEYtä 10 000 eurolla. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö avusti SEYn nuorisotoimintaa 38 
000 eurolla (sis. jäsenyhdistystoimintaan). Maa- ja 
metsätalousministeriö avusti SEYtä 45 596 eu-
rolla. Liitto myönsi jäsenyhdistyksille avustuksia 
28 921,76 € ja jakoi kohdistettuja lahjoituksia 25 
564,66 €.

Tilikauden tulos oli 277 575,35 € ja taseen lop-
pusumma 5 400 606,77 €.

	

	



Omakatteinen 
rahasto

Tuotot Kulut Tulos Taseen 
loppusumma

Marschanin rahasto   15 827,30   -16 851,62  -1 024,32    298 814,68

Muut sidotut rahastot Lisäys Vähennys Pääoma  31.12.
Ruth Stenbäckin rahasto – – 31 781,26
Aune ja Eino Pursiaisen rahasto – -21 000,00 126 945,94
Heleniuksen rahasto – – 1 148 393,76
Tavita av Tyriksen rahasto – – 16 937,70
Muut muut sidotut rahastot – -31 500,00 352 715,04

Yhteensä – -52 500,00  1 676 773,70 
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TILINTARKASTAJAT
Liiton tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna 
KHT Marja-Leena Turunen ja KHT Katja Hanski.

Varatilintarkastajina toimivat KHT Yrjö Haukat-
salo ja HTM Susanna Ahola.

SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteisen Marschanin rahaston pääoman 
tuotto voidaan käyttää liiton toimintaan. 

Liitolla olevien muiden sidottujen rahastojen va-
rat sisältyvät liiton varallisuuteen, ja pääomaan 
lisätään vuosittain korko- ym. tuotot. Rahasto-
jen varallisuudesta vähennetään vuosittain niiden 
tarkoituksen mukaisesti käytetyt varat.
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 ∙ Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (179)

 ∙ Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (151)

 ∙ SEY Hartolan seutu (62)

 ∙ Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (75)

 ∙ SEY Hyvinkää (246)

 ∙ Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (206)

 ∙ Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (124)

 ∙ Elukat eläinsuojeluyhdistys (ent. JoRaJuPuSu-
eläinsuojeluyhdistys ry) (18)

 ∙ Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (129)

 ∙ Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry (485)

 ∙ Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys - 
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (121)

 ∙ Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (120)

 ∙ Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (345)

 ∙ Lieksan eläintenystävät ry (30)

 ∙ SEY Loimaa (68)

 ∙ Loviisan kissatalo ry (61)

 ∙ Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (20)

 ∙ Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (41)

 ∙ Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (93)

 ∙ Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (43)

 ∙ Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (441)

 ∙ Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (169)

 ∙ Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (68)

 ∙ Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (21)

 ∙ Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry (120)

 ∙ Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (811)

 ∙ Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 199)

 ∙ SEY Raahe (82)

 ∙ Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (115)

 ∙ Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (116)

 ∙ Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (299)

 ∙ Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (279)

 ∙ Savon Eläinsuojelu ry (240)

 ∙ SEY Savonlinna (52)

 ∙ Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (344)

 ∙ Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening 
ry (1 441)

 ∙ Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (45)

 ∙ Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (139)

 ∙ SEY Valkeakosken seutu (100)

 ∙ Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (95)

 ∙ SEY Ylivieskan seutu (153)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn 
suoraan kuuluvien jäsenten määrä 31.12.2016 oli 
298.

Yhteensä jäseniä oli 9 244.

LIITON JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2016

Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2016. Luvussa ovat mukana 
jäsenmaksuvelvoitteensa vuoden 2016 osalta suorittaneiden lisäksi 
avoimet jäsenhakemukset sekä jäsenet, jotka eivät 31.12.2016 ole 

maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuaan. 
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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 toteut-
taa käytännön eläinsuojelutyötä yli 40 paikallis-
yhdistyksen ja noin 100 vapaaehtoisen eläinsuo-
jeluneuvojan voimin.

”Missio”
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvin-
voinnin ja eläinten kunnioittamisen lisäämiseksi.

”Arvot”
• Eläinten kunnioittaminen
• Asiantuntemus 
• Yhteistyökykyisyys
”Visio”
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toi-
minta tähtää siihen, että eläimet voivat hyvin 
yhteiskunnassamme.

”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteut-
taminen käytännössä sekä eläinten hyvinvoinnin, 
hyvän kohtelun ja kunnioittamisen edistäminen. 
Lähtökohtanamme on jokaisen eläinyksilön ar-
vostaminen. Jokaisella eläimellä on ihmiselle 
koituvasta hyödystä riippumaton itseisarvonsa. 
Olemme yhdessä kaikkien eläinten asialla ja puo-
lestapuhujana. Lisäksi teemme kansainvälistä yh-
teistyötä eläinten hyvinvoinnin puolesta.

”Ruohonjuuritasolla konkreettista työtä”
SEY on suomalainen, sitoutumaton vapaaehtois-
pohjalta toimiva järjestö. Toimintamme kattaa 
koko Suomen. Toimimme paikallisesti, jolloin eri 
alueiden ongelmat ja olosuhteet tulevat huomi-

Ihmisellä on vastuu hoidossaan olevista eläimistä. 
Niiden hyvinvoinnin toteutumista voidaan tar-
kastella 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 harrastu-
seläinten neuvottelukunnan tuottamaan määri-
telmään eläinten hyvinvoinnista (liite).

Luonnoneläinten kohdalla ihmisen tulee suhtau-
tua eläimiin kunnioittavasti ja auttaa tarvittaessa 
apua tarvitsevia eläimiä asianmukaisesti lajista 
riippumatta.

oiduiksi. Olemme ruohonjuuritasolla mukana 
ihmisten ja eläinten arjessa, jossa konkreettiset 
työn tulokset näkyvät.

”Muutoksia yhteiskunnan käytäntöihin”
SEY vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja poliitti-
seen päätöksentekoon edistääkseen eläinten hy-
vinvointia ja kunnioittamista. Vaikutamme eläimiä 
koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon 
kaikilla foorumeilla ja kannustamme kansalai-
sia eläineettiseen kuluttamiseen ja toimintata-
poihin. Pyrimme siihen, että eläinten etua edis-
tävä ääni kuuluu kaikessa eläimiä koskevassa 
päätöksenteossa.

JOHTAVAT AJATUKSET

KÄYTÄNTÖ VOIMAVARANA:
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”Yhdessä enemmän”
Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhtei-
set pelisäännöt ja hyvä yhteishenki. Puhallam-
me yhteiseen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. 
Meillä on vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. 
Arvostamme toinen toistamme, olemme ylpeitä 
omasta ja muiden osaamisesta ja tehdystä työstä. 
Onnistumiset luovat iloa kaikille, mistä erityisesti 
eläimet hyötyvät.

Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia. Toi-
minta on avointa ja läpinäkyvää. Päämäärämme 
on luoda SEYstä ajan hermolla oleva dynaaminen 
yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

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

”Eläinten ystävien tuki on 
työmme edellytys”
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuo-
jelukummit ja jäsenet sekä testamentit ovat en-
siarvoisen tärkeitä. SEY toimii lähes pelkästään 
lahjoitusvaroin.  Verkkokaupastamme löydät 
myös eläinten ystäville sopivia lahjaideoita. Tu-
kemismuotoja on monia – jokaiselle löytyy oma 
sopiva tapa toimia eläinten puolesta.
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Yhteenveto 

A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja
Tuotantoeläinten pitopaikkoja
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja
Muiden eläinten pitopaikkoja (tarha, 
kuljetus, kauppa, näyttely, kilpailu)
Luonnonvaraiset eläimet
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä

B. Eläinten määrä pitopaikoissa
Tuotantoeläimiä (ei poro, turkiseläin, 
tarhattava riistaeläin, muu tuotantoeläin)
Seura- ja harrastuseläimiä
Muita eläimiä
Luonnonvaraisia eläimiä
Eläimiä yhteensä

C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä
Tuotantoeläinten pitopaikoissa
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa
Muissa pitopaikoissa
Luonnonvaraisten eläinten pitopaikoissa
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä

D. Niiden käyntien osuus (%) jotka 
antoivat aihetta toimenpiteisiin

1. Neuvontakäynnit eläinten pitopaikoissa
 
1.1 Neuvontakäynnit 
tuotantoeläinten pitopaikoissa

NAUTA

Pitopaikkojen määrä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
SIKA

Pitopaikkojen määrä
joissa eläimiä yhteensä
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
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SIIPIKARJA

Pitopaikkojen määrä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
LAMMAS JA VUOHI

Pitopaikkojen määrä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
Yllä mainituista tuotantoeläinten 
pitopaikoille tehdyistä käynneistä
huomautettavaa oli yhteensä
 
1.2 Neuvontakäynnit seura- ja 
harrastuseläinten pitopaikoissa

KOIRA

Eläinten pitopaikkojen lukumäärä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
KISSA

Eläinten pitopaikkojen lukumäärä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
HEVONEN

Eläinten pitopaikkojen lukumäärä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
MUUT LEMMIKKIELÄIMET

Eläinten pitopaikkojen lukumäärä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
Yllä mainituista seura- ja harrastuseläinten 
pitopaikoille tehdyistä käynneistä 
huomautettavaa oli yhteensä
 
1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit
Teuras-, hevos-, muut eläinkuljetukset

Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä
 
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä käynneissä
huomautettavaa oli yhteensä
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1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit 
Muut kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot

LIHANTUOTANTO- JA RIISTANKASVATUSTARHAT

Eläinten pitopaikkojen lukumäärä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä

TURKISTARHAT

Eläinten pitopaikkojen lukumäärä
joissa eläimiä yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
Yllä mainituista tarhattujen eläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä oli huomautettavaa yhteensä
 
1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit

Eri eläinkauppoja yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
Neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä
 
1.6. Eläinnäyttelyiden ja 
sirkusten neuvontakäynnit

Eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yhteensä
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
Neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä
 
1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit

Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)
Ratsastuskilpailut
Muut kilpailut

Yllä mainituista eläinkilpailuihin tehdyistä 
neuvontakäynneistä huomautettavaa oli yhteensä
 
1.8. Metsästys ja kalastus

Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä
 
LUVATTOMAT VÄLINEET

Annettu neuvoja tai huomautettu 
ilmakiväärin tms. käytöstä yhteensä
 
1.9 Luonnonvaraiset eläimet
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Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä
Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä
 
1.10 Eläinten lopettaminen

KOIRA

Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä

KISSA

Pyydettyjen kissojen määrä yhteensä
Jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä
 
MUUT ELÄIMET

Jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä

2. Tiedotustilaisuudet
 
Tilaisuudet kouluissa, kerhoissa, päiväkerhoissa ym.
Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet joissa oltu mukana

TIEDOTUSVÄLINEET

Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä

3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OPASTUs
Henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa 
tai sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet
 
Puhelimitse ja sähköpostitse annetut
neuvot yhteensä
 
Epäkohtailmoituksen siirto muille
 
Viranomaisille
Toiselle eläinsuojeluneuvojalle
 
Muut toimenpiteet
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SEY TACKAR
President Mauno Koivisto har sedan år 1982 va-
rit beskyddare för Finlands Djurskyddsförening-
ars förbund. Förbundet tackar president Koivis-
to för det värdefulla stödet. 

Därtill har SEY fått ovärderlig hjälp av ett flertal 
experter på olika områden, vilka förbundet i det-
ta sammanhang vill tacka så hjärtligt.

SEYS SAMHÄLLSPÅVERKAN
SEY deltog aktivt i arbetet med helhetsrevide-
ringen av djurskyddslagstiftningen. SEY hade en 
medlem i styrgruppen för revideringen av djur-
skyddslagen. Under verksamhetsåret behandlade 
styrgruppen bland annat djurskyddsombudsman-
nens och Djurens välfärdscentrals roll, allmän-
na principer gällande djurhållning, djurtävlingar 
och –utställningar, ansvarsfrågor gällande djurs 
välmående, hur organisera djurskyddsövervak-
ningen, djurs tillgång till dricksvatten, skötsel 
och försörjandet av vilda djur samt djurs egen-
värde, överlämning, skötsel, lämpliga hållnings-
ställen och behandling. SEYs representant fram-
förde förbundets målsättningar till den slutliga 
djurskyddslagen.

SEYs mål inför den nya lagen upprätthölls på 
webbsidan eläinsuojelulaki.fi. Om dessa informe-
rades medborgare och beslutsfattare via kam-
panjen som pågick under hela året. 

Tillsammans med Animalia genomfördes kam-
panjen Bästa lagen för djuren (Paras laki eläi-
mille). Via kampanjen informerades den stora 
allmänheten och beslutsfattare om de gemen-
samma huvudsakliga mål som organisationerna 
har gällande den nya djurskyddslagen. En appell 
öppnades på eläinlaki.fi sidan vilken samlade in 
underskrifter som stöd för organisationernas 
mål. Över 60 000 undertecknade appellen un-
der verksamhetsåret. Som en del av kampanjen 
ordnades en serie offentliga diskussionstillfällen. 
En lobbningsgrupp bestående av kontorsperso-
nal samt aktiva frivilliga utbildades för att kon-
takta och personligen träffa alla riksdagsledamö-
ter och främja de gemensamma målen. Under 
verksamhetsåret kontaktades över hälften av alla 
riksdagsledamöter. Dessutom genomfördes en 

SEY Finlands djurskyddsföreningars 
förbund (SEY eller förbundet) är en 
stark medborgarorganisation och 
Finlands största djurskyddsorganisa-
tion med landsomfattande verksam-
het. SEY påverkar och arbetar för att 
förbättra alla djurs välmående.
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förfrågan till alla riksdagspartier för att ta reda 
på partiernas åsikter gällande organisationernas 
mål. För att offentliggöra resultatet från förfrå-
gan ordnades en öppen tillställning.

Kampanjarbetet ledde till att revideringsarbetet 
av lagen och föreningarnas mål med den nya la-
gen uppmärksammades och fick till stånd myck-
et samhällsdiskussioner. Speciellt diskuterades 
djurs egenvärde, rätten till att kontinuerligt ha 
tillgång till dricksvatten, mjölkkor i båsladugårdar, 
suggans fixerings- och grisningsbur, skolning och 
behandling av djur, hur djurskyddsövervakning-
en skall förverkligas, identifieringsmärkning och 
registrering av hundar och katter samt djurhåll-
ningens förhållanden över lag.

SEY fortsatte upprätthållandet av nätsidan Elä-
inpolitiikka.net tillsammans med Animalia. På si-
dan finns information för medborgare om den 
finländska djurpolitiken ur en djurskydds- och 
djurrättssynvinkel.

På Djurens dag ordnade SEY ett informationstill-
fälle på Helsingfors Bibliotek 10 var djurskydds-
övervakningens problem och lösningar diskute-
rades.  Under Djurens vecka ordnades dessutom 
ett gratis seminarium om hästens beteende, 
skolning och arttypiska behov.

SEY offentliggjorde sina riktlinjer gällande vargen.

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

SEY GAV UTLÅTANDEN OM 
• ändring av statsrådets förordning samt jord- 

och skogsbruksministeriets förordning om 
ersättning för djurens välbefinnande

• den livsmedelspolitiska redogörelsen
• statsrådets förordning om föreskrivna verk-

samhetskrav enligt tvärvillkoren samt över-

vakningen av att verksamhetskraven och 
kraven på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden följs

• befrämjande av odlingssätt som är bra för 
miljön och för djurens välmående samt be-
främjande av livsmedelstryggheten gällande 
produktionsförhållanden i offentliga livsmed-
els- och matserviceupphandlingar

• ändring av jaktförordningen
• sammansättningen av delegationen för pro-

duktionsdjurs välmående.

SEY DELTOG I ARBETSGRUPPER, 
NÄMNDER SAMT STIFTELSER 
• styrgruppen som styr förberedelsen av 

djurskyddslagen 
• delegationen för produktionsdjurs välmående 
• delegationen för sällskaps- och hobbydjurs 

välmående
• delegationen för skydd av djur som används 

för vetenskapliga ändamål eller undervisnings-
ändamål TOKES

• nämnden för projektgodkännande av 
försöksdjur

• arbetsgruppen för djurs 
välmåendestödsystem

• arbetsgruppen Utmaningar inom hästnäringen 
• arbetsgruppen för etisk kvalitetscertifiering 

inom handeln med djur
• Utvecklingsprogrammet för landsbygden på 

fastlandet i Finland
• jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

medicinska underavdelning
• stiftelsen Suoma Viialan säätiö
• Fincopa rf – Finlands nationella samarbetsfo-

rum för alternativa metoder
• antidopingkommittén för djurtävlingar
• djurskyddsföreningarnas 

djurskyddsarbetsgrupp 
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• regelutskottet för Finlands Hippos
• Finlands djurskyddsstiftelse
• arbetsgruppen för pälsdjurs välmående

SEY SAMARBETADE MED ANDRA 
ORGANISATIONER 
SEY deltog i Finlands Kennelklubbs 
djurskyddsarbetsgrupp.

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

SEY grundade arbetsgruppen Troféfritt EU, till-
sammans med Luonto-Liitto och Animalia, med 
syfte att införa importförbud av troféer till EU. 
Arbetsgruppen samarbetar med internationella 
organisationer för att uppnå sitt mål.

SEY deltog i förberedelserna samt finansierings-
ansökan till projektet Djurens välmåendemärk-
ning. I förberedelserna deltog en omfattande 
mängd intressegrupper och för genomförandet 
ansvarar Naturresursinstitutet (Luke), Djurens 
välfärdscentral och PTT.

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

SEY VERKADE PÅ LOKAL NIVÅ
I slutet av verksamhetsåret hade SEY 41 medlems-
föreningar. Under året ordnades två lokalträffar 
av kontoret, en i Tammerfors och en i Joensuu. 
Kontorspersonalen deltog också i en lokalträff 
som ordnades av Vasanejdens djurskyddsfören-
ing för föreningsaktiva och djurskyddsrådgivare.

SEYs koordinator för ungdoms- och medlems-
föreningsverksamheten besökte Tavastehusnej-
dens djurskyddsförening för att berätta om SEYs 
verksamhet.

De lokala djurskyddsföreningarna genomför-
de lokala program som sterilisering/kastrering, 
ID-märkning och vaccinering av katter, match 
shower, djurskyddsinformationskampanjer, skol-
besök, utbildning i djurkännedom (Eläintaitokou-
lutus ELLU), program under djurens vecka som 
kortege, informationskampanjer, djurmatsinsam-
lingar, pysselklubbar, fotografiutställningar av djur 
vilka den lokala föreningen har tagit hand om, 
samt mycket mera. 

Det totala antalet personmedlemmar uppgick till 
9 244.
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ARBETSGRUPPEN FÖR SEYS 
MEDLEMSFÖRENINGAR 
Arbetsgruppen sammankom tre gånger. Förut-
om medlemmarna i arbetsgruppen deltog även 
andra representanter för medlemsföreningarna 
i gruppens möten.

Arbetsgruppen utarbetade en (hitte)djurhems-
guide för SEYs medlemsföreningar samt kon-
traktsmodeller för överlåtande och försäljning 
av djur. Utarbetningen av detta material fortsät-
ter ännu under år 2017. 

SEY ARBETADE FÖR DE UNGA 
Under verksamhetsåret förverkligade SEY en 
mångsidig ungdomsverksamhet med hjälp av 
understöd från undervisnings- och kulturminis-
teriet. SEYs ungdomsverksamhet har som syfte 
att öka barns och ungas kunskap om djurs väl-
mående samt att göra dem medvetna om sina 
egna inställningar till djurskyddsverksamheten 
och miljöskyddet. 

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

Utbildningen i djurkännedom – ELLUs elektro-
niska inlärningsmiljö öppnade. SEYs skolbesök-
smaterial förnyades.

I den förnyade läroplanen för grundläggande ut-
bildning finns djurs välmående och djurs rättig-
heter med som en del av undervisningen i vis-
sa läroämnen. SEY gjorde en broschyr på finska 
Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa 
(Djurskydd och djurs rättigheter i undervisning-
en) som riktar sig speciellt till lärare. Broschyren 
erbjuder stöd och ger råd hur saker som berör 
djurs välmående kan behandlas med elever. Bro-
schyren har fått positivt mottagande bland lärare.

Medlemsföreningarnas ungdomsverksamhet be-
stod av ELLU-utbildning i djurkännedom, klubb-
verksamhet, ungdomskvällar samt olika evene-
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mang och jippon. SEYs skolbesökare nådde också 
en stor mängd ungdomar runt om i Finland. Un-
der verksamhetsåret nådde skolbesökarna cirka 
1 100 elever och ELLU-kurserna drygt hundra 
barn och unga. 

Under året utbildades nya skolbesökare på en 
dags kurs och för aktörerna inom ungdomsverk-
samheten ordnades en fortbildning med temat 
”Hurdant är det att vara djur”.

SEY SLUTFÖRDE 
FOSTERHEMSKAMPANJEN
SEY slutförde fosterhemskampanjen som hade 
som mål att öka kunskapen om fosterhem-
sverksamheten samt att hitta nya fosterhem till 
medlemsföreningarna. Som en del av kampanjen 
publicerades två elektroniska guider över foster-
hemsverksamheten, den ena riktad till medlems-
föreningarna och den andra till nya fosterhem. 
Även en broschyr som beskriver vad fosterhem-
sverksamheten går ut på publicerades av för-
bundet under namnet Mitä sijaiskotitoiminta on? 
(Vad är fosterhemsverksamhet?). Nya fosterhem 
anmälde sitt intresse via nätet på SEYs hemsida. 
Ytterligare ordnades rekryteringstillställningar 
och nya fosterhem rekryterades även direkt.. 

SEY DELTOG I TURNÉN TURVASIRU 
TUTUKSI
SEYs djurskyddsrådgivare Nina Karvinen för-
verkligade i samarbete med SEYs medlemsfören-
ing Eläinsuojeluhdistysten Kummit ry turnén Tur-
vasiru tutuksi. Syftet med turnén var att upplysa 
allmänheten om vikten av att ID-märka sina säll-
skapsdjur och registrera ägarens kontaktuppgif-
ter i Finland. Turnén besökte 16 orter och under 
turnéns gång ID-märktes och registrerades över 
172 djur i Turvasirus register. SEY stödde turnén 
ekonomiskt och deltog i marknadsföringen.

SEY FORTSATTE PLACERA 
FÖRSÖKSHUNDAR
Under verksamhetsåret fortsatte verksamheten 
i Finland med att placera tidigare försökshundar 
i nya hem hos privatpersoner.  SEY placerade i 
samarbete med Huvudstadsnejdens djurskydds-
förening åtta tidigare försökshundar i nya hem. 

PROJEKTET FÖR ETISK 
KVALITETSCERTIFIERING INOM 
HANDELN MED DJUR
SEY administrerar projektet Eettisen eläinkau-
pan sertifiointiprojekti (Projektet för etisk kvali-
tetscertifiering inom handeln med djur). 

Till certifieringsgruppen för projektet hörde 
följande personer:  Paula Hirsjärvi (ordföran-
de, certifieringsinspektioner, kvalitetssystem, 
välfärden av smådäggdjur, etik), Liisa Sarakontu 
(sekreterare, fiskar, nätsidan), Hanna Lahtinen 
(smådäggdjur), Emilia Lehtonen (terrariedjur, 
nätsidan), Johanna Valo (djurhandel), Teija Toivola 
(djurhandel), Kaisa Oksanen (terrariedjur, fiskar, 
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partihandel) och Maria Lindqvist (SEY). Arbets-
gruppen sammankom sex gånger under året.

Certifikatet beviljades till Faunatar Länsikeskus 
(Åbo) och Faunatar Kotka. Dessutom utfördes 
en fortsättningsgranskning på Faunatar Sello, 
Faunatar Skanssi (Åbo) och Keskustan Eläin-
kauppa (Helsingfors), på Faunatar Kotka gjordes 
en bytesgranskning vid byte av affärslokal och 
på Faunatar Entresse gjordes en fortsättnings-
granskning/byte av köpman. Under verksamhets-
året uppdaterades alla handels- och kundguider 
gällande däggdjur. 

SEY FORTSATTE UTREDNINGEN ÖVER 
HUR DJURÄGARES EKONOMISKA 
PROBLEM PÅVERKAR DJURS 
VÄLMÅENDE
Under verksamhetsåret gjordes en utredning 
över i vilken mån sällskapsdjurs ägares ekono-
miska problem påverkar djurens välmående i 
sådana fall då ägaren inte har möjlighet till en 
adekvat veterinärmedicinsk vård av sina djur. 
Utredningen beställdes och utfördes av TNS-
Gallup år 2015 genom att intervjua och be in 
svarsblanketter av aktörer inom djurbranschen i 
Finland och internationellt. Därutöver införskaf-
fas information via socialverket. Utredningen är 
nu avslutad.

SEY VERKADE INTERNATIONELLT 
SEY är medlem i Eurogroup for Animals som 
är takorganisationen för de största djurskydds-
organisationerna inom Europeiska unionen. 
Eurogroup for Animals strävar till att påverka 
EU:s djurskyddslagstiftning, såväl i Bryssel som 
i EU:s medlemsstater, via sina medlemsorga-
nisationer. SEY deltog i flera av Eurogroups 
samarbetsprojekt:

• uppföljningen av djurskyddsstrategin för 
Europa 

• Animal Welfare Platform
• implementering av svindirektivet
• lagstiftningen gällande främmande arter
• användningen av vilda djur på cirkus
• handel mad vilda djur
• exotiska sällskapsdjur och den så kallade 

positivlistan
• troféjakt
• uppföljningen av strategin för ett hållbart fiske
• uppföljningen av TTIP-förhandlingarna
• planeringen av EU-förordningen gällande hun-

dar och katter 
• hundars och katters identifieringsmärkning, 

registrering och handel
• skapandet av riktlinjer för uppfödningen av 

katter och hundar
• hästars välmåendestrategi
• Stop The Trucks –slakt transport kampanj
• No Pig Pain – att upphöra med kastreringen 

av svin
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GRUPPEN TROFÉFRITT EU
SEY fortsatte sin verksamhet inom gruppen Tro-
féfritt EU, vilken grundades 2015 och har som 
mål att förbjuda importen av troféer av vilda djur 
till EU. Blood Lions dokumentärfilmen visades 
för allmänheten bland annat i samband med SEYs 
förbundsfullmäktige. Arbetsgruppen publicerade 
pressmeddelanden och insändare. Dessutom 
höll gruppens medlemmar kontakt med riks-
dagsledamöter som är intresserade av ämnet.

SEY INFORMERADE OCH DREV 
KAMPANJ
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 39 
pressmeddelanden. Förbundets verksamhet har 
under året haft stor synlighet i många medier. 
Förbundets verksamhetsledare (tf.) Maria Lind-
qvist, ordförande Helinä Ylisirniö samt kommu-
nikationschef (tf.) Annukka Seppävuori gav ett 
flertal intervjuer till television, radio och övrig 
press. 

Pressmeddelanden handlade bland annat om re-
videringen av djurskyddslagen, SEYs verksamhet 
och målsättningar, brister i djurskyddsövervak-
ningen, valpfabriker, Djurens vecka, välmåen-

deproblem gällande hästar, katter och hundar, 
troféjakt, delfinerna i Särkänniemi, behovet av 
fosterhem, mål med djurskyddslagen på EU nivå 
och den Etiska kvalitetscertifieringen för han-
deln med djur.

SEY påbörjade kampanjen Den bästa lagen för 
djuren tillsammans med Animalia. Målet med 
kampanjen är att få så många stadganden, vilka 
förbättrar djurs välmående, som möjligt i den 
nya djurskyddslagen samt att sprida information 
till allmänheten med syfte att förbättra djurs väl-
mående, att samla in namn till stöd för organi-
sationernas huvudmål genom Eläinlaki-appellen 
samt att höja SEYs profil. Kampanjen koncentre-
rades till sidan Eläinlaki som finns under Eläin-
politiikka.fi sidan. Till Eläinlaki sidan har material 
som berör kampanjen sammanställts. Där finns 
SEYs mål med djurskyddslagskampanjen, bak-
grundsinformation och övrigt kampanjmaterial. 
Revideringen av djurskyddslagen diskuterades 
aktivt i sociala medier. Under kampanjens gång 
har SEY träffat riksdagsledamöter och tjänste-
män för att diskutera behovet av en revidering 
av djurskyddslagen. 

SEY fortsatte även sin egen kampanj inför den 
nya djursyddslagen. SEY genomförde bond-
katt-kampanjen, Minä olen arvokas (Jag är värde-
full), som en del av den egna djurskyddslagskam-
panjen. Kampanjens tema var att SEY kräver att 
alla katter skall ID-märkas och registreras. Syftet 
var också att informera om de vanligaste katt-
problemen samt att öka på kattens värdighet 
och anseende. Kampanjen genomfördes huvud-
sakligen i sociala medier.

Minulla on vain sinut (Jag har bara dig) –kampan-
jen, vars budskap handlar om hundars välmående, 
genomfördes som en del av medelanskaffnings-
kampanjen Otto ja lahjoitus  (Otto och dona-
tion) –kampanjen. Syftet med kampanjen var att 
öka kunskapen om de allmännaste hundproble-
men och hundens välmåendebehov. Kampanjen 
genomfördes huvudsakligen i sociala medier.
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En jätä koiraa kuumaan autoon (Jag lämnar inte 
min hud i en het bil) –kampanjen fortsatte även 
denna sommar. Stickerns layout förnyades och 
den delades ut via medlemsföreningarna och via 
posten. Cirka 5 000 bilstickers delades ut under 
sommaren.

I början av året fortsatte SEY med fosterhem-
skampanjen, som började år 2015. Målet med 
kampanjen var att öka kunskapen om vad fos-
terhemsverksamheten går ut på samt att rekry-
tera nya fosterhem åt medlemsföreningarna. De 
som ville fungera som fosterhem fick anmäla sitt 
intresse via SEYs hemsidor under december - 
januari och då anmälde sig 141 nya hem. Där-
utöver ordnades rekryteringstillställningar och 
direkt rekrytering. 

SEY öppnade Halpakoira.fi sidan som informerar 
om farorna med hundars och katters valpfabri-
ker. Syftet med sidan är att öka kunskapen om 
kännetecken på valpfabriker och att stöda till an-
svarsfullhet då hund skaffas.

SEYs engelskspråkiga sidor öppnades. Till sidorna 
har de viktigaste huvudpunkterna gällande SEYs 
verksamhet, mål och hur man donerar pengar 
översatts.

SEY fortsatte ge ut sina elektroniska nyhets-
brev Uutisankka (Nyhetsankan) och Kirjekyyhky 
(Brevduvan). Under året utkom Uutisankka 16 
gånger och Kirjekyyhky 19 gånger.

DJURENS VECKA 

För skolelever sammanställdes, delvis med finan-
sieringsstöd från undervisnings- och kulturminis-
teriet, två informations- och uppgiftshäften om 

hästar och vad hästar behöver för må bra. Två 
olika häften gjordes. Det ena häftet var riktat 
främst till 5-8 åringar, Ystävänä hevonen (Hästen 
som vän,) och det andra till tredje klassister och 
äldre, Hevosen kengissä (I hästens skor). Publi-
kationerna, som var gratis, skickades till skolor, 
läroanstalter, natur- och djurklubbar, hästskolor 
samt andra intresserade av hästar. Det skickades 
allt som allt omkring 140 000 exemplar. 

I kampanjmaterialet för Djurens vecka ingick 
även en affisch på finska och svenska, även den 
gratis. 

Dessutom öppnades Hevostieto.fi sidan på nätet. 
Där finns mera ingående hästinformation samt 
uppgifter för skolelever och studerande. 

Den 4.10 ordnades inledningen av Djurens vecka 
med en presskonferens och ett diskussionstill-
fälle om djurskyddsövervakningen på Bibliotek 
10. Tillsynsveterinär Päivi Lahti höll ett föredrag 
om djurskyddsövervakningen, dess problem och 
reformbehov. SEYs frivilliga djurskyddsrådgivare 
Mari Waltzer om de vanligaste djurskyddspro-
blemen i Helsingfors. Därutöver höll SEYs tf. 
verksamhetsledare Maria Lindqvist ett föredrag 
om djurskyddsövervakningens reformbehov.

Under tillställningen utdelades SEYs årliga pris 
Årets Djurskyddsgärning, som denna gång gick 
till Team Rokka som kämpar mot den illegala 
handeln med elfenben.

Den 7.10 ordandes ett hästseminarium, vilket var 
öppet för allmänheten, på Helsingfors universi-
tet. Som föreläsare fungerade djurskolare Tuire 
Kaimio och Minna Tallberg samt djurs beteende-
rådgivare Jaana Pohjola. Seminariet sändes direkt 
på nätet och bandades. Föreläsningarna kan ses 
på SEYs webbsida.

SEY förnyade Eläintenviikko.fi-sidan. Sidan funge-
rar som en databank över Djurens veckas olika 
teman genom tiderna. Huvudsyftet med sidan är 
att svara på frågor vilka väcks utgående från Dju-

SEY firade nationella Djurens vecka 
4–10.10 redan för 58:e gången. Temat för 
Djurens vecka var hästen.
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rens veckas teman samt att samla in pengar för 
att täcka kostnaderna som uppstår under Dju-
rens vecka.

Under Djurens vecka, 3-9.10, hade SEY en utere-
klamkampanj med temat behandlingen av hästar.

Under Djurens vecka arrangerades för tredje 
gången även en riksomfattande Djurens vecka 
penninginsamling, som även detta år gick under 
namnet Tonkkakeräys (Mjölktunneinsamling). In-
samlingen arrangerades i Helsingfors den 4.10 
samt på ett flertal andra orter under Djurens 
vecka. Man kunde även delta i insamlingen på 
webben och via textmeddelande. Dessutom 
skickades ett donationsbrev med tidningen Dju-
rens vän.

SEY PUBLICERADE TIDNINGEN 
DJURENS VÄN
Den 111:e årgången av tidningen Eläinten ystävä 
(Djurens vän) utkom i fyra nummer. Maria Lind-
qvist fortsatte som chefredaktör för tidningen. 
Som redaktionschef fungerade Annukka Seppä-
vuori och som redaktionssekreterare Senni 
Puustinen. Purple Workshop Oy ansvarade för 
tidningens layout för numret 1/16 och Sari Toivo-
la för 2/16, 3/16 och 4/16. 

SEY började publicera Eläinten ystävä (Djurens 
vän) som nättidning. Nättidningen erbjuder en 
plattform för SEYs budskap och mål via en hög-
klassig journalism med djurskyddstema.

SEY PUBLICERADE
SEY publicerade En välmående hund – SEYs 
hundvårdsguide -guiden på hösten. Guiden är 
en översättning av Hyvinvoiva koira – SEYn 
opas koiranhoitoon som publicerades år 2015. 
Guiden riktar sig till sådana som tänker skaffa 
hund, hundägare, hunduppfödare och försäljare, 
hittedjurshus samt alla andra som är intresse-
rade av hundar. Guiden distribueras bland annat 

på SEYs tillställningar, djurskyddsföreningar och 
hittedjurshus.

SEY FÖRELÄSTE OCH PRESENTERADE 
SIN VERKSAMHET PÅ MÄSSOR 
SEYs koordinator för djurskyddsrådgivningen, en 
styrelsemedlem och en frivillig djuskyddsrådgiva-
re  föreläste om djurskydd och djurskyddslagen 
på kurserna för djurskötare vid vuxenutbild-
ningscentret Amiedu. 

Under verksamhetsåret deltog SEY med egen 
mässmonter på EDUCA mässan, Horse Fair 
mässan, Eläinystäväni mässan, Världen i byn fes-
tivalen, Helsingfors Pride, Rescuedagen, ELMA 
mässan samt Kennelförbundets utställning 
Vinnaren.

SEY BELÖNADE
Då Djurens vecka inleddes den 4.10 utdelades 
priset Årets Djurskyddsgärning 2016 till Team 
Rokka som arbetar mot den illegala handeln 
med elfenben. Priset Årets Djurskyddsgärning 
delas årligen ut till någon som genom sina hand-
lingar lyft fram missförhållanden i djurhållningen 
eller som på ett betydande sätt har främjat djurs 
välmående.

SEYS FRIVILLIGA 
DJURSKYDDSRÅDGIVARE AGERADE 
I slutet av år 2016 hade förbundet 83 frivilliga 
djurskyddsrådgivare. Det fanns rådgivare i 80% 
av Finlands kommuner och i alla Finlands land-
skap förutom i Mellersta Österbotten och på 
Åland. 

Under året återvände en rådgivare, Sarita Lind-
berg, som sköter Nyland och Egentliga Tavast-
lans. Fem djurskyddsrådgivare slutade och en 
avskedades. SEY tackar så hjärtligt alla för det 
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värdefulla frivilligarbete som de gör för djurens 
och djurskyddets väl. Det var flera som slutade 
på grund av att arbetet är tungt eller på grund 
av förändringar i den egna livssituationen. Någon 
som slutade gjorde det som ett ställningstagande 
mot SEYs verksamhet.

SEYS ARBETSGRUPP FÖR 
DJURSKYDDSRÅDGIVARE
Arbetsgruppen sammankom sex gånger under 
2016. Under året deltog arbetsgruppen aktivt 
i utbildningen av nya djurskyddsrådgivare och 
stödde rådgivarna i deras arbete, planerade vad 
som bör införskaffas samt planerade och förbe-
redde Rådgivardagarna som ordnas år 2017 och 
specificerade djurskyddsrådgivarverksamhetens 
instruktioner. Därutöver behandlade arbetsgrup-
pen och tog ställning till aktuella frågor rörande 
rådgivarverksamheten.

SEY REKRYTERADE REGIONALT 
OCH UTBILDADE NYA 
DJURSKYDDSRÅDGIVARE
SEY utbildade under våren 25 nya djurskydds-
rådgivare runtom i Finland.

SEY VIDAREUTBILDADE 
DJURSKYDDSRÅDGIVARE
SEY arrangerade de traditionella Djurskyddsda-
garna för alla djurskyddsrådgivare under det sista 
veckoslutet i januari. Djurskyddsdagarna har be-
fäst sin ställning som en årligen återkommande 
fortbildnings- samt nätverkstillställning för djur-
skyddsrådgivarna. Djurskyddsdagarna ordnades i 
Helsingfors. Temat var djurs beteende, behand-
ling och välmående samt djurskyddsrådgivarnas 
arbetssäkerhet och –välmående.

Under år 2016 ordnades två lokala träffar för 
djurskyddsrådgivare och medlemsföreningar i 
Tammerfors och Joensuu. Dessutom ordnade 
Vasanejdens djurskyddsförening en lokal träff i 
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SEY hade en donationskampanj i oktober-de-
cember i Otto automaterna var man kunde 
donera 5 euro till SEY samtidigt som man lyfte 
pengar. Kampanjen inbringade en avsevärd sum-
ma om 80 000 euro.

SEY tackar alla samarbetspartner!

DONATIONER AV PRIVATPERSONER
SEY hade under året 2016 flera textmeddelan-
dekampanjer. SEY bad om donationer även i sina 
nyhetsbrev, i Facebook och i tidningen Djurens 
vän. 

DONATION VIA WEBBEN
SEY arrangerade inför julen 2016 sin tredje 
julgåvokampanj. 

INSAMLING UNDER DJURENS VECKA
För tredje gången ordnade SEY penninginsam-
lingen Tonkkakeräys (Mjölktunneinsamling) i 
samband med Djurens vecka. Insamlingen in-
bringade cirka 24 000 euro. 

MÅNATLIGA DONATIONER
SEY rekryterade aktivt nya månatliga donatorer 
i sociala media och i tidningen Djurens vän samt 
på sommaren via face-to-face verksamheten 
samt på hösten via telefon. Vid verksamhetsårets 
slut hade SEY cirka 775 aktiva  djurskyddsfaddrar.

TESTAMENTEN
SEY fortsatte i organisationen Vastuullinen 
Lahjoittaminen ry (Ansvarsfullt Donerande rf) 
VaLas medlemsföreningars gemensamma Hyvä 
testamentti (Ett gott testamente) kampanj. 

DAGSVERKSINSAMLINGEN
SEY ordnade dagsverksinsamling för skolor re-
dan för sjunde gången. 18 dagsverksinsamlingar 
ordnades till förmån för SEY under år 2016 och 
de inbringade cirka 32 000 euro.

Vasa. För rådgivare i Södra Finland ordnades 
ett tillfälle att diskutera valpfabriker och vilka 
möjligheter djurskyddsrådgivarna ha att ingripa 
i de djurskyddsproblem som uppkommer inom 
verksamheten.

Under år 2016 förverkligades även ett försök 
med kattfällor, vilket gick ut på att SEYs djur-
skyddsrådgivare fick reseersättning för trans-
portkostnaderna i sådana fall där ingen annan, 
alltså kommunen, kattens ägare eller någon an-
nan, ersatte kostnaderna. Försöket visade att 
ersättningen är nödvändigt för att kunna ingripa 
i de djurskyddsproblem som uppstår vid sto-
ra kattpopulationer runt om i landet. Försöket 
fortsätter därför även år 2017.

SEY SAMLADE IN OCH FICK STÖD 
FÖRETAGSSAMARBETE
SEY samarbetade under verksamhetssåret med 
flera olika företag. Företagssamarbete inleddes 
med juvelerare A. Tillander som förverkligade en 
smyckesserie, Laukka, i samarbete med ridträna-
re Marko Björs och en del av vinsten donera-
des åt SEY. SEY samarbetade också med bland 
annat Musti och Mirri, Faunatar, Purina, Heluna 
Shop, Hill’s, Muurla, Smådjurskliniken Tuhatjalka, 
Naughty Brgr – hamburgarrestaurangen och Ko-
oky Gems.
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PRODUKTER TILL SALU
Via nätbutiken på förbundets webbplats såldes 
olika SEY- och djurprodukter. 

DJURSKYDDSGALAN 2016
Ridtränaren Marko Björs arrangerade tillsam-
mans med nöjes- och kulturföreningen en 
djurskyddsgala var intäkterna från auktionen 
donerades till förmån för SEYs djurskyddsråd-
givarverksamhet. Galan inbringade 10 500 euro.

SEYS ADMINISTRATIVA ORGAN 
VERKADE 
Förbundsfullmäktige sammankom två gånger un-
der verksamhetsåret. Vårmötet ordnades den 
14.5 i Lahtis och höstmötet den 19.11 i Hel-
singfors. Dessutom sammankom förbundsmötet, 
som sammankommer vart tredje år, i Lahtis den 
15.5.

Som förbundsstyrelsens ordförande fortsatte 
filosofie magister Helinä Ylisirniö från Borgnäs, 
som första viceordförande juris magister Mika 
Leppinen från Esbo och som andra viceordfö-
rande vice häradshövding Maylis Spiik från Åbo. 
Som ordinarie styrelsemedlemmar fungerade 
juris kandidat Risto Rydman från Helsingfors, 
pedagogie magister Maija Raatikainen från Vasa, 
filosofie doktor Suvi Ponnikas från Malmö och 
doktor i statsvetenskap Birgitta Wahlberg från 
Åbo. Ersättare i förbundsstyrelsen var hälsoin-
spektör Tauno Kähkönen från Lapinlax, filosofie 
doktor Marianne Juntunen från Pelkosenniemi 
och studerande inom socialbranschen Sanja Sa-
teenranta från Rantasalmi.

Till ordinarie styrelsemedlemmar i förbundssty-
relsen, för nästa tre års mandatperiod som in-
leds från 2017, valdes veterinärmedicine doktor 
Sanna Hellström från Helsingfors och företagare 
Milla Routamaa från Laihela. Till ersättare i för-
bundsstyrelsen från år 2017 för nästa tre års 

mandatperiod valdes studerande filosofie magis-
ter Santeri Pienimäki från Åbo.

Under verksamhetsåret sammankom styrelsen 
sex gånger.

SEYS FUNKTIONÄRER 
Som tf. verksamhetsledare fungerade Maria Lind-
qvist, som tf. kommunikationschef fungerade An-
nukka Seppävuori, som ekonomichef Erja Peltola, 
som koordinator för rådgivarverksamheten fram 
till den 1.9 Heidi Harmaala och  som tf. koordina-
tor för rådgivarverksamheten Ksenia Peltovuo-
ri från den 15.8, som kontorssekreterare Anne 
Skogberg, som koordinator för ungdoms- och 
medlemsföreningsverksamheten Tiina Lehtovir-
ta, som medelanskaffningschef till den 30.6 Aura 
Yliselä därefter fungerade Jemina Heinonen som 
tf. medelanskaffningsschef från den 1.6 och som 
AD/grafisk planerare fungerade Sari Toivola från 
och med den 1.4. Därutöver arbetade följande 
personer med tidsbundna kontrakt: Andreas 
Lang (kontorstekniker), Ann-Mari Bergström 
(fosterhemsverksamheten och omplacering av 
försökshundar), Senni Puustinen (kommunika-
tionsassistent), Sini Kuronen (face-to-face koor-
dinator), Misse Väisänen (projektet djurklinik för 
mindre bemedlade) samt tio face-to-face mede-
lanskaffare. Som redaktionssekreterare för tid-
ningen Djurens vän fungerade Senni Puustinen. 
På kontoret arbetade även praktikanter i olika 
långa praktikperioder.
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FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2013-2016

FÖRENING
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit
Eläinten auttajat
SEY Hartolanejden
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys
SEY Hyvinge
Joensuun eläinsuojeluyhdistys
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys
Kainuun eläinsuojeluyhdistys
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys
Lieksan eläintenystävät
SEY Loimaa
Lovisa katthus
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys
Jakobstadnejdens djurvänner
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys
SEY Brahestad
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys
Savon Eläinsuojelu 
SEY Nyslott
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys
Åbo Djurskyddsförening rf
Åbo Djurskyddsförening rf

Urjalan Eläinsuojeluyhdistys
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys 
SEY Valkeakoskinejden
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys
SEY Ylivieskanejden 
Personmedlemmar

Tiitta Ahonen
 –
Terhi Hartonen
Sari Lastula
Hanna Pajari
Hanna Heimonen
Kati Suojoki
 –
 –
Tiina Ahokas
Anna Ylikarjula
Anne Salo
Tiina Tilli
 –
 –
Nina Rosenström
Saila Keskitalo
 –
Anne Vakkala
Karoliina Kupila
Eija Lepistö
 –
 –
Janette Tiala
Outi Kannila
Leena Litma
Katja Korkalainen
Laura Virtanen
 –
Paula Pfäffli
Susanna Karjalainen
Pirjo Pelkonen
 –
Elina Peltonen
Sirpa Niskanen
Marja-Liisa Kotro
Marika Kleimola
Nea Konttinen
Antti Tamminen
Taru Säteri
 –
Carina Kaskinen
Miia Niemenpää
Päivi Tenhunen
Anne Isoaho
Mårten Hoge

2. VICEMEDLEM
Nina Karvinen
 –
Tanja Hentinen
Heli Grip
Heta Salin
Maarit Leppänen
Sari Helin
Justiina Räisänen
Leena Turpeinen
Maria Ojanperä
Ida Jokela
Mia Hyttinen
Tanja Heikkilä
 –
 –
Ann-Sofi Sjögård
Tiina Kuukasjärvi
Linnea Ruda
Hanna Kulju
Merja Rautio
Mervi Valjus
Leena Aho
Arja Heiskanen
Tiina Gunnila
Inka Wichmann
Annika Salomaa
Outi Pyhälä
Minna Pyykölä
Sari Rihu
Ari Keinänen
Satu Grönroos
Nina Rissanen
Sissi Laine
Tetti Sandberg
Marja Cederberg
Veera Kamaja
Kaisu Hautala
Anni Kulmala
Britt-Marie Juup
Pekka Siljamäki
Johanna Elonheimo
Eerika Peräsalo
Mervi Kaheinen-Niska
Ulla Vaalimaa
Venla Nivala
Juha Valste

1. VICEMEDLEM
Tea Lamberg
Helena Haajanen
Margit Nevala
Santeri Pienimäki
Carita Auvinen
Matti Törmäkangas
Anne Skyttälä-Rasila
Sirpa Hyttinen
Johanna Inkala
Saana Tammisto
Rita Ylinen
Anne Väisänen
Janina Pohju
 –
 –
Stiina Aho
Katja Muotka
Leena Lötjönen
Elina Kekäläinen
Marjatta Haapala-Putila
Heidi Juntunen
Katri Lehtola
Antti Heiskanen
Teija Löfholm
Riikka Ala-Hulkko
Taru Lindell
Sari Valtanen
Johanna Raulio
Mira Lehtinen
Saija Harju
Ulla Lahtinen
Heidi Imberg
Katja Säkkinen
Maija Löytölä
Annaelina Kotilainen
Minna Särkkä
Mia Kangastie
Heidi Leyser-Kopra
Pia Juup
Sinikka Rauma
Heli Kurkisuo
Suvi Mäkelä
Sirkku Laine
Matleena Mannerto
Maarit Annala
Risto Murto

MEDLEM



Ordinarie 
verksamhetssektor

Intäkter Personal-
omkostnader

Avskriv-
ningar

Övriga 
kostnader

Resultat

Samhällspåverkan       -41 976   -3 914      -61 381     -107 271
Rådgivarverksamhet   24 324      -102 277   -5 296    -137 150   -220 399
Kommunikation och 
marknadsföring

  33 669      -132 571   -5 065    -151 450   -255 417

Djurens vän     3 292       -34 926   -1 842      -71 593   -105 069
Medlemsförenings-verksamhet
(inklusive ungdomsverksamhet)

  56 029     -100 856   -5 526    -127 093   -177 446

Övrig djurskyddsverksamt   10 613       -19 570   -1 381     -22 348    -32 688
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EKONOMI 
ALLMÄNT
Förbundets årliga intäkter täcker inte den ordi-
narie verksamhetens utgifter. Underskottet har 
under de senaste åren täckts med kapital från 
testamentdonationer. Vid planeringen och upp-
följningen av den ordinarie verksamheten fäster 
vi aktivt uppmärksamhet vid hur vi kan påver-
ka nivån på underskottet genom att effektivera 
verksamheten. Förutom det redovisade resulta-
tet från bokföringen följer ekonomiadministra-
tionen med hur länge verksamheten kan fort-
sätta i dess nuvarande form, ifall att inga nya 
testamentdonationer inkommer. Samtidigt strä-
var man till att med välplanerade investeringar 
garantera, att förbundet har tillgång till de resur-
ser och tekniska hjälpmedel som behövs för en 
effektiv och tidsenlig verksamhet.

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

VARSINAINEN TOIMINTA
Budgeten för den ordinarie verksamheten år 
2016 var -988 150,00 € och resultatet uppgick 
till -898 290,40 €.

Lönekostnaderna under året var sammanlagt 
-350 965,24 € och de sociala utgifterna -81 212,18 
€. Personalomkostnaderna på -432 177,42 € har 
överförts till de olika huvudsektorerna i propor-
tion till den uppskattade arbetsinsatsen. I upp-
skattningen har följande procentandelar tilläm-
pats: samhällspäverkan17 %, rådgivarverksamhet 
23 %, kommunikation och marknadsföring 22 %, 
tidningen Djurens vän 8 %, medlemsförenings-
verksamhet 24 % och övrig djurskyddsverksam-
het 6 %.  Samma förfarande har tillämpats på de 
övriga gemensamma utgifterna (-196 932,05 €€) 
och avskrivningarna (-23 025,44  €). Syftet med 
detta är att utreda hur mycket respektive huvud-
sektor i den ordinarie verksamheten i verklighe-
ten kostar förbundet.
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Resultatet för den ordinarie verksamheten för-
delade sig på de olika sektorerna enligt nedan-
stående diagram.

FINANSIERINGEN AV DEN ORDINARIE 
VERKSAMHETEN
Resultatet från medelanskaffningen år 2016 upp-
gick till 869 173,32 € av vilket testament-dona-
tionerna var 526 791,57 €. Intäkterna från med-
lemsavgifterna var 118 967,00 € och kostnaderna 
för medlemsavgifterna var -16 046,97 €. Dona-
tionsintäkterna uppgick till 291 792,52  € och 
penninginsamlingskostnaderna till -57 376,85 € 
vari ingår hälften av mediakampanjens kostnader 
under Djurens vecka samt kostnaden för delta-
gandet i VaLa rfs testamentkampanj. Förutom de 
allmänna medelanskaffningsintäkterna fick SEY 
donationer, vilka fördes direkt på det mål de do-
nerats till.

Placeringen av förbundets kapital är placerat i oli-
ka placeringsfonder samt bostads- och börsakti-
er. Kontorslokalen hyrs i Sörnäs i Helsingfors.

Finlands Djurskyddsfond stödde SEYs verksam-
het med 45 000 euro, av vilket 30 000 € var 
allmänt understöd och 15 000 € stöd till ung-
domsverksamheten (inklusive medlemsfören-
ings-verksamheten). Suoma Viialas fond stödde 
SEY med 10 000 €. Undervisnings- och kulturmi-
nisteriet understödde SEYs ungdomsverksam-
het med 38 000 € (inklusive medlemsförenings-
verksamheten).  Jord- och skogsbruksministeriet 
understödde SEY med 45 596 euro. Förbundet 
beviljade 28 921,76 € som verksamhetsbidrag till 
medlemsföreningarna samt öronmärkta bidrag 
25 564,66 €.

Räkenskapsperiodens resultat var 277 575,35 € 
och balansräkningens slutsumma 5 400 606,77 €.



Fonden med 
egen täckning

Avkastning Kostnader Resultat Slutsumma 
i balansräkningen

Marschanin rahasto   15 827,30   -16 851,62  -1 024,32    298 814,68

Övriga bundna fonder Tillägg Avdrag Kapital  31.12.
Ruth Stenbäcks fond – – 31 781,26
Aune ja Eino Pursiainens fond – -21 000,00 126 945,94
Helenius fond – – 1 148 393,76
Tavita avTyris fond – – 16 937,70
Övriga bundna fonder – -31 500,00 352 715,04

Sammanlagt – -52 500,00  1 676 773,70 
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REVISORER
Under verksamhetsåret fungerade CGR Mar-
ja-Leena Turunen och CGR Katja Hanski som 
förbundets revisorer. Vicerevisorer var CGR 
Yrjö Haukatsalo och GRM Susanna Ahola.

SIDOTUT RAHASTOT
Fonden Marschans fond som är en fond med 
egen täckning vars kapitalavkastning kan använ-
das till förbundets verksamhet. 

Förbundets medel från övriga bundna fonder 
ingår i förbundets tillgångar. Ränteinkomsterna 
läggs varje år till kapitalet. Ur fondernas tillgång-
ar dras årligen av de medel som använts i enlig-
het med fondernas syfte.
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 ∙ Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (179)

 ∙ Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (151)

 ∙ SEY Hartolanejden (62)

 ∙ Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (75)

 ∙ SEY Hyvinge (246)

 ∙ Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (206)

 ∙ Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (124)

 ∙ Elukat eläinsuojeluyhdistys (tidigare JoRaJuPuSu-
eläinsuojeluyhdistys) ry (18)

 ∙ Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (129)

 ∙ Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry (485)

 ∙ Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys - 
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (121)

 ∙ Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (120)

 ∙ Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (345)

 ∙ Lieksan eläintenystävät ry (30)

 ∙ SEY Loimaa (68)

 ∙ Lovisa katthus rf (61)

 ∙ Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (20)

 ∙ Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (41)

 ∙ Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (93)

 ∙ Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (43)

 ∙ Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (441)

 ∙ Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (169)

 ∙ Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (68)

 ∙ Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (21)

 ∙ Jakobstadnejdens djurvänner (120)

 ∙ Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (811)

 ∙ Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 199)

 ∙ SEY Brahestad (82)

 ∙ Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (115)

 ∙ Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (116)

 ∙ Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (299)

 ∙ Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (279)

 ∙ Savon Eläinsuojelu ry (240)

 ∙ SEY Nyslott (52)

 ∙ Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (344)

 ∙ Åbo Djurskyddsförening rf (1 441)

 ∙ Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (45)

 ∙ Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (139)

 ∙ SEY Valkeakoskinejden (100)

 ∙ Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (95)

 ∙ SEY Ylivieskanejden (153)

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

9 244 medlemmar den 31.12.2016.

FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR ÅR 2016

Föreningens medlemsantal 31.12.2016 inom parentes. Talet innefat-
tar förutom de som betalt sin medlemsavgift år 2016 även de vars 
medlemsansökan är öppen samt de medlemmar, vilka inte före den 

31.12.2016 har betalt sin medlemsavgift.
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SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund r.f. 
har arbetat med djurskydd sedan år1901 och är 
den största djurskyddsorganisationen och djurs-
kyddsexperten i Finland. Till SEYs verksamhet-
sområde hör alla djurarter och förbundet verkar 
i hela landet. SEY förverkligar djurskyddsarbete 
via drygt 40 lokalföreningar och cirka 100 frivil-
liga djurskyddsrådgivare.

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

”Värden”
• Respekt för djur
• Sakkunnighet
• Samarbetsförmåga
”Vision”
Målsättningen för det enhetliga, starka och väl-
kända SEYs arbete är att djuren ska må väl i vårt 
samhälle. Människorna bär ansvaret för de djur 

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

de sköter. Genom följande djurs rättigheter kan 
man betrakta hur djurens välmående förverkligas:

• Rättigheten till god behandling och till positi-
va upplevelser och erfarenheter.

• Rättigheten till arttypiskt beteende och en 
miljö som möjliggör det.

• Rättigheten till välmående, hälsa och 
funktionsförmåga.

Med dessa rättigheter hänvisas till de definitio-
ner som delegationen för sällskaps- och hobbyd-
jur har framställt om djurs välmående (bilaga). 

Vad gäller vilda djur skall människan förhålla sig 
respektfullt till dem och vid behov hjälpa djur 
som behöver hjälp oavsett djurets art.

djurens vardag, där de konkreta resultaten av ar-
betet är synliga.

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

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

FÖRBUNDETS LEDANDE IDÉER

PRAXIS SOM RESURS:
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ihop; varje medlem behövs. Vi har mycket exper-
tis och erfarenhet.  Vi värdesätter varandra, vi är 
stolta över vårt eget och andras kunnande och 
det arbete som utförts. Då vi lyckas blir vi alla 
glada, och särskilt djuren drar nytta av det. 

Inom vår verksamhet är vi alla jämlika. Verksam-
heten 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 till att 
nå alla åldersgrupper, från de äldsta till de allra 
yngsta. Respekten för allt levande börjar redan i 
barndomen.

”Djurvänners stöd är en 
förutsättning för vårt arbete”
För att finansiera vår verksamhet är stödet från 
bidragsgivare, djurskyddsfaddrar och medlem-
mar samt testamenten av högsta betydelse.  I vår 
nätbutik finner du gåvor som lämpar sig för djur-
vänner. SEY verkar nästan enbart med hjälp av 
donationer. Det finns många sätt att understöda 
oss – var och en hittar sitt eget sätt att agera för 
djuren.
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Sammandrag
 
A. Antal djurhållningsplatser där 
rådgivningsbesök gjorts
Djurhållningsplatser för produktionsdjur
Djurhållningsplatser för sällskaps- och hobbydjur 
Djurhållningsplatser för övriga djur
Vilda djur                                                                                                                                      
Djurhållningsplatser 

B. Antal djur på de besökta platserna   
Produktionsdjur (inte ren, pälsdjur, villebråd)    
Sällskaps- och hobbydjur
Övriga djur
Vilda djur
Antal djur 

C. Antal djurskyddsrådgivningsbesök   
Till djurhållningsplatser för produktionsdjur
Till djurhållningsplatser för sällskaps- och hobbydjur
Till övriga djurhållningsplatser
Till platser där det finns vilda djur 
Djurskyddsrådgivningsbesök 

D. Andel besök (%) som gav upphov till åtgärder
 

1. Rådgivningsbesök till djurhållningsplatser
 
1.1 Rådgivningsbesök till 
produktionsdjurhållningsplatser

NÖTDJUR

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
SVIN

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
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FJÄDERFÄ

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
LAMM OCH GET

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser 
där produktionsdjur hålls var besök
som ledde till anmärkningar 

1.2 Rådgivningsbesök till djurhållningsplatser 
för sällskaps- och hobbydjur

HUND

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
KATT

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
HÄST

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
ÖVRIGA SÄLLSKAPSDJUR

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser 
där sällskaps- och hobbydjur hålls var 
besök som ledde till anmärkningar 
 
1.3 Rådgivningsbesök som anknyter 
sig till djurtransporter 
Slaktboskap, transport av hästar, övriga djurtransporter

Rådgivningsbesök som anknyter sig till djurtransporter 
 
Av ovannämnda besök som anknyter sig till 
djurtransporter var besök som ledde till anmärkningar 
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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 
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 

PÄLSFARMER

Antal djurhållningsplatser
i dessa djur sammanlagt
Djurskyddsrådgivningsbesök 
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser med djur 
i inhägnader var besök som ledde till anmärkningar 
 
1.5 Rådgivningsbesök till djuraffärer

Antal djuraffärer 
Djurskyddsrådgivningsbesök 
Besök till djuraffärer som ledde till anmärkningar 
 
1.6. Rådgivningsbesök till djurutställningar och cirkusar 

Antal djurutställningar och cirkusar 
Djurskyddsrådgivningsbesök 
Besök till djurutställningar som ledde till anmärkningar 
 
1.7. Rådgivningsbesök till djurtävlingar

Travtävlingar (även inspektion av sulkyer på depåområdet)
Ridtävlingar
Övriga tävlingar

Rådgivningsbesök till djurtävlingar som ledde till anmärkningar

1.8. Jakt och fiske

Jakt, djurskyddsrådgivningsbesök totalt
Fiske, djurskyddsrådgivningsbesök totalt
 
OLOVLIGA FÅNGSTREDSKAP

Antal råd eller anmärkningar om användning av luftgevär etc. 
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1.9 Vilda djur

Omhändertagna djur, eller djur man försökt omhänderta
Djur man sänt vidare för omhändertagande
 
1.10 Avlivning av djur

HUND

Hundar man själv varit tvungen att avliva
Hundar som förts till veterinär för avlivning

KATT

Infångade katter
Katter man själv varit tvungen att avliva
Katter som förts till veterinär för avlivning
 
ÖVRIGA DJUR

Djur man själv varit tvungen att avliva
Djur som förts till veterinär för avlivning
 

2. Informationstillfällen
 
Tillställningar i skolor, klubbar, daghem med mera
Deltagande mässor, utställningar och dylika evenemang
 
MEDIA

Intervjuer till olika medier
Artiklar skrivet till olika tidningar 
 

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

Anmälningar om missförhållanden där 
skötseln överlåtits till annan instans 
 
Till myndigheter
Till annan djurskyddsövervakare

Övriga åtgärder
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 VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot *)
Kulut *)
 
 
VARAINHANKINTA

Tuotot
Kulut
 

SIJOITUKSET

Tuotot
Kulut
 
 
AVUSTUKSET

Yleisavustukset
Valtionapu
Avustukset omakatteisista rahastoista

 
TILINPÄÄTÖSSIIRROT

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

TILIKAUDEN TULOS    €

*) 2016 erittely erillisessä taulukossa

127 928,37
-1 026 218,75
-898 290,40

 
943 043,54
-73 870,22

869 173,32

 
234 751,14
-57 179,03

177 572,11
 
 

30 000,00
45 596,00

0,00
75 596,00

 

0,00
53 524,32

53 524,32

 
277 575,35

 

131 410,67
-1 047 786,82
-916 376,15

 
566 855,92
-81 336,20

485 519,72

 
1 150 961,83

-21 568,53
1 129 393,30

 
 

30 000,00
42 674,00

0,00
72 674,00

 

0,00
49 580,48

49 580,48

820 791,35
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TULOSLASKELMA 2016
1.1.–31.12.

 2015
1.1.–31.12.

SEY SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY
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VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat hyödykkeet
 
AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto ja muut ain. hyöd.
 
SIJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
 
OMAKATTEISET RAHASTOT

 
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
 
TASEEN LOPPUSUMMA €

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

SIDOTUT RAHASTOT

Omakatteiset rahastot
Muut sidotut rahastot

TILIKAUSIEN YLI- / ALIJ.

Edell. tilikausien yli- / alijäämä
Tilikauden yli- / alijäämä

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

TASEEN LOPPUSUMMA €

47 537,65
 
 

1 884,75
21 538,63

 
 

4 153 324,63
0,00

 
298 814,68

 
 

604 051,06
273 455,37

 
5 400 606,77

298 814,68
1 676 773,70

2 966 726,83
277 575,35

0,00

1 800,00
44 075,74
11 751,20

123 089,27

5 400 606,77

 
 

53 103,94
 
 

1 884,75
58 518,18

 
 

4 130 432,07
0,00

 
299 839,00

 
 

275 271,02
355 979,78

 
5 175 028,74

299 839,00
1 729 273,70

2 145 935,48
820 791,35

0,00

1 800,00
11 291,85
13 709,26

152 388,10

5 175 028,74

TASE

TASE

2016
1.1.–31.12.

2016
1.1.–31.12.

 2015
1.1.–31.12.

 2015
1.1.–31.12.



ORDINARIE VERKSAMHET

Intäkter *)
Kostnader *)

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter
Kostnader

PLACERINGAR

Intäkter
Kostnader

UNDERSTÖD

Allmänna understöd
Statsunderstöd
Understöd från självtäckande fonder

FONDÖVERFÖRINGAR

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

RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT €

*) uppdelning av 2016 i separat tabell

 
127 928,37

-1 026 218,75
-898 290,40

 
943 043,54
-73 870,22

869 173,32

 
234 751,14
- 57179,03

177 572,11
 

30 000,00
45 596,00

0,00
75 596,00

0,00
53 524,32

53 524,32

277 575,35

 
 

131 410,67
-1 047 786,82
-916 376,15

 
566 855,92
-81 336,20

485 519,72

 
1 150 961,83

-21 568,53
1 129 393,30

 

30 000,00
42 674,00

0,00
72 674,00

0,00
49 580,48

49 580,48
 

820 791,35
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RESULTATRÄKNING 2016
1.1.–31.12.

 2015
1.1.–31.12.

FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENINGARS FÖRBUND RF
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AKTIVA

PERMANENTA AKTIVA

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

MATERIELLA TILLGÅNGAR

Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier 

PLACERINGAR

Aktier och andelar
Andra fordringar

SJÄLVTÄCKANDE FONDER

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar
Likvida medel och bankfordringar

BALANSOMSLUTNING     €

PASSIVA

EGET KAPITAL

BUNDNA FONDER

Självtäckande fonder
Övriga bundna fonder

RÄKENSKAPSPERIODERNAS ÖVER- / UNDERSKOTT

Över-/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder 
Räkenskapsperiodens resultat

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
Lån ur fonder
Kortfristigt
Erhållna förskott
Köpskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

BALANSOMSLUTNING     €

 
 

 
47 537,65

 
 

1 884,75
21 538,63

 
 

4 153 324,63
0,00

 
298 814,68

 
 

604 051,06
273 455,37

 
5 400 606,77

298 814,68
1 676 773,70

2 966 726,83
277 575,35

0,00

1 800,00
44 075,74
11 751,20

123 089,27

5 400 606,77

 
 

 
53 103,94

 
 

1 884,75
58 518,18

 
 

4 130 432,07
0,00

 
299 839,00

 
 

275 271,02
355 979,78

 
5 175 028,74

299 839,00
1 729 273,70

2 145 935,48
820 791,35

0,00

1 800,00
11 291,85
13 709,26

152 388,10

5 175 028,74

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

2016
1.1.–31.12.

2016
1.1.–31.12.

 2015
1.1.–31.12.

 2015
1.1.–31.12.


