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SEY KIITTÄÄ
Presidentti Mauno Koivisto oli SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liiton suojelija vuodes-
ta 1982. Liitto kiittää edesmennyttä presidentti 
Koivistoa arvokkaasta 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 vaikutti yhteiskunnallisesti keskustellen ja 
tiedottaen ajankohtaisista tavoitteista ja teemois-
ta poliitikoille, virkamiehille, yrityksille, medialle 
ja kansalaisille. Vuoden tärkein yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen teema oli eläinsuojelulakiuudistus, 
johon liittyen SEY kampanjoi koko vuoden ajan 
aktiivisesti.

SEY alkoi jälleen vuosien tauon jälkeen jakaa 
Heli Castrén -apurahaa eläinten hyvinvointia 

edistävään tutkimukseen. Apuraha jaettiin tällä 
kertaa emakoiden vapaaporsitusta edistävään 
tutkimukseen.

SEY jatkoi Eläinpolitiikka.net-sivuston ylläpi-
toa yhdessä Animalian kanssa. Sivustolla tie-
dotetaan kansalaisia suomalaisesta eläinpo-
litiikasta eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien 
näkökulmasta. Loppuvuodesta SEY toteutti yh-
dessä Animalian kanssa myös vaalikyselyn Suo-
men presidenttiehdokkaille.

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 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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SEY LAUSUI
• hevostalouden ammattitutkinnon ja erikoi-

sammattitutkinnon perusteiden luonnoksista
• muutoksista eläinten hyvinvointikorvaukseen
• luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 

täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaa-
timuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden 
ja ympäristön vaatimusten noudattamisen 
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetus-
ten liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

• luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
autoverolain muuttamisesta

• hallituksen esityksestä laiksi eläinsuojelulain 
muuttamisesta

• luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta

• afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemi-
seen liittyviä toimenpiteitä koskevista valtio-
neuvoston asetuksesta sekä maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksesta

• ehdotuksesta komission täytäntöönpanoase-
tukseksi koskien unionin kannalta merki-
tyksellisten haitallisten vieraslajien luettelon 
täydentämistä ja muuttamista Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1143/2014 nojalla

SEYN EDUSTAJIA JA JÄSENIÄ 
TOIMI MUKANA SEURAAVISSA 
TYÖRYHMISSÄ, LAUTAKUNNISSA SEKÄ 
SÄÄTIÖISSÄ 
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin 

neuvottelukunta
• Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin 

neuvottelukunta
• Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävi-

en eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES
• Eläinkokeiden hankelupalautakunta
• Eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmää val-

misteleva 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
• Suomen Eläinsuojelusäätiö
• Mahdollisuuksien hevonen -työryhmä
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-

man 2014 – 2020 seurantakomitea
• CAP-strategiatyöryhmä
• Eläinten hyvinvointimerkkihankkeen 

ohjausryhmä
• Sustainable pig production systems -tutkimus-

hankkeen ohjausryhmä
• Trofeeton EU -työryhmä
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SEY hallinnoi Eettisen Eläinkaupan sertifiointijär-
jestelmää. Sertifiointityöryhmä kokoontui vuo-
den aikana 7 kertaa. Laatujärjestelmän mukaisia 
sertifioitujen liikkeiden jatkotarkastuksia tehtiin 
toimintavuoden aikana 5. Viisi liikettä haki serti-
fikaattia vuoden aikana, mutta niiden kohdalla ei 
vielä päästy tarkastusvaiheeseen. Kaikki nisäkä-
sohjeet saatiin päivitettyä ja uusia linjauksia tila-
vaatimuksista tehtiin sellaisten terraarioeläinten 
osalta, joista ei ole vielä tehty omaa ohjetta. Uu-
tena ohjeena tehtiin parta-agamaohje.

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

SEY TOIMI PAIKALLISTASOLLA
Toimintavuoden lopussa liittoon kuului 40 jä-
senyhdistystä. Vuoden aikana järjestettiin toimis-
tolähtöisesti aluetapaaminen Tampereella sekä 

SEYn toimijoiden yhteinen virkistysviikonloppu 
SEY-leiri Espoon Nuuksiossa. 

Jäsenyhdistykset tekivät alueillaan käytännön 
eläinsuojelutyötä ja toteuttivat paikallista toi-
mintaa. Toimintatapoja olivat esimerkiksi sijaisko-
titoiminta, kodittomien eläinten uudelleen sijoit-
taminen sekä yhteistyö valvontaviranomaisten 
kanssa huostaanotettujen eläinten auttamiseksi. 
Yhdistykset toteuttivat myös esimerkiksi kisso-
jen leikkaus-, mikrosirutus- ja rokotuskampan-
joita, match show’ta, tietoiskuja ja infopöydän 
pitoa eri tapahtumissa, kouluvierailuja, Eläintai-
tokoulutus ELLUja, Eläinten viikon kulkueita, tie-
dotuskampanjoita, eläinruoankeräystempauksia, 
askartelukerhoja, valokuvanäyttelyitä yhdistyk-
sen hoidossa olleista eläimistä ja monia muita 
tapahtumia.

SEYn toimihenkilöt vierailivat Keski-Suomen 
eläinsuojeluyhdistyksessä, Pirkanmaan eläin-
suojeluyhdistys PESU ry:ssä ja Lappeenrannan 
Seudun Eläinsuojeluyhdistyksessä. Nuoriso- ja 
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jäsenyhdistystoiminnan koordinaattori osallis-
tui myös Eläinsuojeluyhdistysten kummit ry:n 
vuosikokoukseen. 

Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 8 
763 (2016: 9 244).

SEY ja SEYn jäsenyhdistykset toimivat yhteis-
työssä Turvasirun kanssa kissojen ja koirien tun-
nistusmerkinnän ja rekisteröinnin edistämiseksi.

SEYn eläinsuojeluneuvoja Nina Karvinen toteutti 
jo kolmatta kertaa SEYn jäsenyhdistyksen Eläin-
suojeluyhdistysten Kummit ry:n kanssa vuoden 
ympäri jatkuvan Turvasiru tutuksi -kiertueen. 
Kiertueen tarkoituksena oli tuoda tietoisuuteen 
tunnistusmerkinnän ja lemmikin omistajatietojen 
rekisteröinnin tarpeellisuutta Suomessa. Kiertue 
vieraili 18 paikkakunnalla ja kiertueella tunnistus-

merkittiin ja rekisteröitiin Turvasiru-rekisteriin 
128 eläintä. SEY tuki kiertuetta taloudellisesti ja 
osallistui kiertueen mainostamiseen. 

SEYn jäsenyhdistystyöryhmä kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa. Ydinryhmän lisäksi kokouk-
siin osallistui muita jäsenyhdistyksien toimijoita.

Työryhmä saattoi valmiiksi SEYn eläinten myyn-
tisopimusmallin jäsenyhdistysten käyttöön. Työ-
ryhmä myös suunnitteli syyskuussa järjestettyä 
SEY-leiriä.  

SEY TOIMI NUORTEN KANSSA
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 rohkaista heitä tiedostamaan 
eläinsuojelutoimintaan ja ympäristönsuojeluun 
liittyviä asenteitaan. 

Nuorisotoiminnassa jatkettiin mielekkään toi-
minnan kehittämistä, jonka avulla 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. 

Jäsenyhdistysten nuorisotoiminta muodostui 
Eläintaitokoulutus ELLUsta, kerhoista, nuorten 
illoista sekä erilaisista tapahtumista ja tempa-
uksista. Suuren joukon nuoria saavuttivat myös 
eri puolilla Suomea toimivat SEYn kouluvierai-
lijat. Kouluvierailijat tavoittivat maanlaajuisesti 
runsaat 600 oppilasta ja ELLU-kurssit noin 100 
lasta ja nuorta. ELLUn sähköinen oppimisympä-
ristö on tavoittanut kaiken kaikkiaan 120 lasta ja 
nuorta. 

Uusille kouluvierailijoille järjestettiin päivän mit-
tainen koulutus. Päätettiin myös, että uusia EL-
LU-kouluttajia ei enää kouluteta lapsille ja nuo-
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rille järjestettyjen kurssien vähäisyyden vuoksi. 
Vuoden 2018 aikana panostetaankin sähköisen 
ELLU-oppimisympäristön kehittämiseen. Kehit-
tämistyö aloitettiin jo toimintavuoden aikana.

SEY TOIMI KANSAINVÄLISESTI 
SEY on jäsen Euroopan unionin suurimpien eläin-
suojelujärjestöjen kattojärjestössä, Eurogroup 
for Animalsissa. Eurogroup pyrkii vaikuttamaan 
EU:n eläinsuojelulainsäädäntöön ja käytäntöihin 
sekä Brysselissä että jäsenjärjestöjensä avulla 
EU:n jäsenvaltioissa. SEY osallistui useisiin Euro-
groupin Euroopan laajuisiin yhteisprojekteihin. 
Vuoden pääkampanjoita olivat Stop The Trucks 
-teuraskuljetuskampanja sekä End Pig Pain -kam-
panja sikojen kivuliaiden toimenpiteiden lopetta-
miseksi. Lisäksi vuoden aikana toimittiin kansain-
välisessä yhteistyössä muun muassa seuraaviin 
asioihin vaikuttaen 

• tuotantokanien suojelu
• sikadirektiivin toimeenpano
• vieraslajilainsäädäntö
• villieläinten käyttö sirkuksissa
• villieläinten kauppa
• eksoottiset lemmikkieläimet ja ns. positiivilista
• trofeemetsästys
• koirien ja kissojen tunnistusmerkintä, rekiste-

röinti ja kauppa
• kansainvälisten kauppasopimusten seuranta
• koirien ja kissojen kasvatusta ja pitoa koske-

van ohjeistuksen luominen
• hevosten hyvinvointistrategia.
 

SEY VIESTI JA KAMPANJOI
SEY TIEDOTTI
SEY lähetti toimintavuoden aikana 39 lehdistö-
tiedotetta. Liiton toiminta oli toimintavuonna eri 
medioissa paljon esillä. Liiton toiminnanjohtaja 
Kati Pulli, toiminnanjohtaja (vs.)/ viestintäpäällik-
kö Maria Lindqvist, puheenjohtaja Helinä Ylisirniö 
sekä viestintäpäällikkö (vs.) Annukka Seppävuori 
antoivat lukuisia haastatteluita televisioon, radi-
oon ja lehdistölle. Tiedotteita lähetettiin muun 
muassa eläinsuojelulain uudistuksesta, SEYn toi-
minnasta ja tavoitteista, Eläinten viikosta, kissojen 
ja koirien hyvinvoinnin ongelmista ja kansainväli-
sistä yhteistyökampanjoista.

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

SEY jatkoi sähköisten uutiskirjeidensä Uutisan-
kan ja Kirjekyyhkyn julkaisemista. Uutisankka lä-
hetettiin 13 kertaa ja Kirjekyyhky 15 kertaa. Uu-
tisankalla oli vuoden lopussa noin 400 tilaajaa ja 
Kirjekyyhkyllä 30 000. Uutisankka on SEYn sisäi-
nen tiedotusväline ja Kirjekyyhky kenen tahansa 
tilattavissa.
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SEY oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Tiedo-
tusta tehtiin Facebookissa, Instagramissa ja Twit-
terissä. Eniten panostettiin Facebook-viestintään: 
SEY teki Facebookiin vuonna 2017 yli 700 jul-
kaisua. Yksi julkaisu tavoitti keskimäärin noin 20 
000 ihmistä. SEYllä on Facebookissa noin 50 000, 
Twitterissä 1 600 ja Instagramissa 1 700 seuraa-
jaa. Toimintavuoden aikana SEY kehitti Twitteris-
sä ja Instagramissa tapahtuvaa viestintäänsä, mikä 
on näkynyt nopeana seuraajamäärien kasvuna.

SEY KAMPANJOI HYVÄN ELÄINSUOJELULAIN 
PUOLESTA
SEY jatkoi Uusi eläinsuojelulaki -kampanjaansa 
mahdollisimman hyvän uuden eläinsuojelulain 
puolesta. SEYn eläinsuojelulakitavoitteita pi-
dettiin yllä Eläinsuojelulaki.fi-sivustolla ja niistä 
tiedotettiin kansalaisille ja poliittisille päättäjil-
le. Kampanjan aikana SEY tapasi lukuisia kan-
sanedustajia ja virkamiehiä ja keskusteli heidän 
kanssaan eläinsuojelulain uudistustarpeista. Kes-
kustelua eläinsuojelulain uudistuksesta herätet-
tiin erityisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi kesäkuussa 
keskeisimmät uuteen lakiin tulossa olevat linjauk-
set. SEY piti tilaisuudessa puheenvuoron yhdessä 
Animalian kanssa ja julkaisi aiheesta kannanoton. 
SEY totesi, että laista ei ole tulossa kovin moder-
ni ja että lain hyvät lähtökohdat on monissa koh-
din vesitetty erilaisin poikkeusmahdollisuuksin.

Yhdessä Animalian kanssa jatkettiin myös vuon-
na 2016 aloitettua Paras laki eläimille -kampan-
jaa, jossa päättäjien ja suuren yleisön tietoon 
tuotiin järjestöjen yhteisiä päätavoitteita eläin-
suojelulakiin sekä kerättiin nimiä vetoomukseen 
lakitavoitteiden tueksi elainlaki.fi-sivustolla. Ni-
miä kerättiin toimintavuoden loppuun mennes-
sä yli 80 000. Molempien järjestöjen toimiston 
henkilökunnasta ja aktiivisista vapaaehtoisista 
koostuva tehtäväänsä perehdytetty lobbausryh-
mä jatkoi toimintaansa. Lobbarit ottivat yhteyttä 
kansanedustajiin ja tapasivat näitä henkilökohtai-
sesti edistäen järjestöjen yhteisiä lakitavoitteita. 

Kampanja keskittyi Eläinpolitiikka.fi-sivuston alla 
toimivaan Eläinlaki-sivustoon, jonne on koottu 
kampanjaan liittyvät eläinsuojelulakitavoitteet, 
taustatiedot ja muu kampanjamateriaali. 

Ministeriö lähetti luonnoksen uudesta eläinsuo-
jelulaista eli eläinten hyvinvointilaista lausunto-
kierrokselle joulukuun lopulla. SEY julkaisi asiasta 
tiedotteen ja sai kantansa hyvin esille mediassa. 
SEY nosti uuden lain puutteista esiin erityises-
ti lypsykarjan ja emakoiden paikalleen kytkemi-
sen sekä kaikkien eläinten jatkuvan juomaveden 
puuttumisen sekä pakollisten koirien ja kissojen 
tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin puuttumi-
sen. Lakiluonnoksessa oli myös lukuisia SEYn aja-
mia hyviä muutoksia, joista SEY kiitti.

SEY toteutti Minäkin olen arvokas -maatiaiskis-
sakampanjan osana omaa eläinsuojelulakikam-
panjaansa. Kampanjaa toteutettiin sekä perintei-
sessä että sosiaalisessa mediassa.

SEY TEKI NEUVOJATOIMINTAA TUTUKSI
SEY toteutti toimintavuoden aikana myös Us-
kallan auttaa -kampanjan, jonka tarkoituksena oli 
nostaa neuvojatoiminnan tunnettuutta, kannus-
taa hakemaan apua ajoissa sekä tuoda esiin neu-
vojien kentällä kohtaamia eläinsuojeluongelmia ja 
niiden ratkaisuja. Kampanjassa kiinnitettiin huo-
miota erityisesti hylättyjen kissojen ongelmaan ja 
ratkaisuihin, luonnonvaraisten eläinten hoitoon 
sekä luonnoneläinten kohteluun. Kampanja ke-
räsi huomiota erityisesti sosiaalisessa mediassa, 
mutta myös perinteisessä mediassa. 
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Mediaa kiinnostivat ylivoimaisesti eniten sosiaa-
listen ongelmien vaikutus lemmikinpitoon (27 
osumaa). Pitkäaikaisin vaikutus oli kuitenkin tie-
dotteella väkivaltaisuudesta luonnoneläimiä koh-
taan. Se sai heti julkaisun jälkeen vain 6 media-
osumaa, mutta on tuottanut haastatteluja vielä 
kuukausia myöhemmin. 

Julkaisuja, jotka liitettiin Uskallan auttaa -kam-
panjaan ja neuvojatoimintaan, tehtiin kampanjan 
aikana yhteensä 31. Julkaisuille kertyi yhteensä 
noin 1 002 700 näyttöä julkaisun keskimääräisen 
levinneisyyden ollessa 32 000 ja mediaanin olles-
sa 18 000. Eniten somessa kiinnostivat eläinpe-
lastustarinat sekä tunteisiin vetoavat viestit väki-
valtaisuudesta luonnoneläimiä kohtaan.

Eläinten ystävän verkkolehden juttuja luettiin 
melko paljon, vaikkakin vaihtelevasti. Yksi juttu 
keräsi keskimäärin 1 300 lukijaa.

Kampanjan turvin kerättiin varoja neuvojatoi-
mintaan. Varainhankinta painottui Facebookiin ja 
Eläinten ystävä -lehteen. 

Kampanjan yhteydessä lanseerattiin neuvojatoi-
minnan oma logo, jota tullaan käyttämään neuvo-
jatoiminnassa ja siitä viestittäessä. 

SEY KAMPANJOI ELÄINTEN VIIKOLLA 

Koululaisille valmistettiin osittain opetus- ja kult-
tuuriministeriön taloudellisella tuella maksutto-
mat tieto- ja tehtäväpaketit luonnoneläimistä, 
niiden hyvästä kohtelusta ja ihmisen ja luonnon-
eläinten yhteiselosta. Tehtäväpaketteja tuotettiin 
yksi, joka oli suunnattu lähes kaikenikäisille lapsil-
le ja nuorille. Julkaisut olivat maksuttomia, ja niitä 
toimitettiin kouluille, oppilaitoksille, luonto- ja 
eläinkerhoille sekä muille aiheesta kiinnostuneil-
le noin 140 000 kappaletta.

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

Lisäksi avattiin Luonnonelaimet.fi-sivusto, jossa 
oli syventävää tietoa luonnoneläimistä sekä aihee-
seen liittyviä tehtäviä koululaisille ja opiskelijoille.

4.10. järjestettiin Eläinten viikon avaukseksi po-
liittinen tilaisuus eläinsuojelulain kipukohdista 
eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. 
Eläinten hyvinvointitutkija Laura Hänninen puhui 
nautojen liikkumisen tarpeesta ja valvontaeläin-
lääkäri Maria Wahlfors riittävän vedensaannin 
valvonnan vaikeuksista. Lisäksi eläinsuojeluval-
vonnan uudistustarpeista puhui SEYn toiminnan-
johtaja Kati Pulli. Eduskuntaryhmien edustajat 
pitivät tilaisuudessa kommenttipuheenvuorot.

Tilaisuudessa jaettiin myös SEYn Vuoden Eläin-
suojeluteko -palkinto, jonka sai Korkeasaaren 
villieläinsairaala uraauurtavasta työstään luon-
noneläinten hyväksi. Vuoden Eläinsuojeluteko 
-palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai organi-
saatiolle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epä-
kohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä 
tavalla eläinten hyvinvointia.

SEY vietti valtakunnallista Eläinten viik-
koa 4. –10.10. jo 59. kerran. Eläinten viikon 
teemana oli luonnoneläimet.
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SEY järjesti 5.10. yleisölle avoimen Eläinten vii-
kon seminaarin luonnoneläimistä Helsingin yli-
opistolla. Seminaarissa luennoivat eläintenhoi-
don ammatillinen opettaja Päivi Ylikorpi, SEYn 
vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Mari Waltzer 
sekä luontokuvaaja, toimittaja ja kirjailija Kimmo 
Ohtonen. Seminaari suoratoistettiin verkossa ja 
myös taltioitiin. Luennot ovat katsottavissa SEYn 
sivuilla.

Eläintenviikko.fi-sivusto päivitettiin luonnon-
eläinteemaiseksi ja vanhat Eläinten viikon sivut 
arkistoitiin. Sivusto toimii Eläinten viikon, kunkin 
vuoden teeman ja menneiden vuosien Eläinten 
viikkojen tietopankkina. Sivuston päätavoitteet 
ovat vastata Eläinten viikon teeman nostattamiin 
kysymyksiin ja kerätä varoja Eläinten viikon kulu-
jen kattamiseen.

SEY toteutti Eläinten viikolla luonnoneläintee-
maisen ulkomainoskampanjan 2.–8.10. 

Eläinten viikolla järjestettiin neljättä 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 JÄRJESTI KISSASEMINAARIN 
Seminaari kissojen hyvinvoinnista järjestettiin 
yhteistyössä Seura- ja harrastuseläinten hyvin-
voinnin neuvottelukunnan kanssa 21.11. valtiova-
rainministeriön kokouskeskuksessa Helsingissä. 
Seminaarissa etsittiin ratkaisuja kissojen koh-
taamiin ongelmiin. Seminaarissa puhuivat SEYn 
toiminnanjohtaja Kati Pulli, SEYn vapaaehtoinen 
eläinsuojeluneuvoja Mira Ekholm-Martikainen, 
Suomen Kissaliiton puheenjohtaja Veikko Saare-
la, Belgian Flanderin alueen eläinten hyvinvoin-
tijaoston johtaja Eric Van Tilburgh, norjalaisen 
eläinsuojelujärjestö Dyrebeskyttelsen Norgen 
toiminnanjohtaja Monica Dahlback sekä maa- ja 
metsätalousministeriön eläinlääkintöylitarkastaja 
Tiina Pullola. Yleisöä oli paikalla noin 80 henkilöä. 
Seminaari myös suoratoistettiin ja tallennettiin. 

SEY JULKAISI ELÄINTEN YSTÄVÄ -LEHTEÄ
Eläinten ystävä -lehden 112. vuosikerta ilmestyi 
neljänä numerona. Lehden päätoimittajana jat-
koi Maria Lindqvist lehden 1/17 osalta ja Annuk-
ka Seppävuori lehtien 2/17, 3/17 ja 4/17 osalta. 
Toimitussihteerinä toimi Senni Puustinen leh-
den 1/17 osalta ja Pi Mäkilä lehtien 2/17, 3/17 ja 
4/17 osalta. Ulkoasun suunnittelusta vastasi Sari 
Toivola.

SEY jatkoi Eläinten ystävä -verkkolehden julkai-
semista. Verkkolehti tarjoaa alustan SEYn viestejä 
ja tavoitteita tukevalle laadukkaalle eläinsuojelu-
teemaiselle journalismille.

SEY LUENNOI JA ESITTELI TOIMINTAANSA 
MESSUILLA 
SEY osallistui toimintavuonna omalla messuosas-
tollaan EDUCA-messuille, Maailma Kylässä -fes-
tivaaleille, Helsinki Prideen, Purinan lemmikkia-
doption tietoisuuspäivään, ELMA-messuille sekä 
Kennelliiton Voittaja-näyttelyyn. 
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Lisäksi SEY oli mukana Hyvä testamentti -kam-
panjan kanssa Vero 2017 -tapahtumassa sekä 
Hyvä Elämä -messuilla ja järjesti Ivana Helsin-
gin Uudenmaankadun päämyymälässä eläinten 
päivän tapahtuman, jossa oli mukana vapaaeh-
toinen eläinsuojeluneuvoja kertomassa SEYn 
toiminnasta. 

SEYN ELÄINSUOJELUNEUVOJAT 
TOIMIVAT
Vuoden lopussa liitolla oli 73 eläinsuojeluneuvo-
jaa. Neuvojia oli noin 75 %:ssa Suomen kunnista 
ja kaikissa Suomen maakunnissa lukuun ottamat-
ta Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakuntia.

Eläinsuojeluneuvojan tehtävästä luopui kahdek-
san neuvojaa ja yksi neuvoja erotettiin. Moni 
luopui eläinsuojeluneuvojan työstä työn raskau-
den vuoksi tai oman elämäntilanteen muutosten 
vuoksi. SEY kiittää sydämellisesti heitä kaikkia 

eläinten ja eläinsuojelun hyväksi tehdystä arvok-
kaasta vapaaehtoistyöstä.

Eläinsuojeluneuvoja Sani Kantola menehtyi. SEY 
muistaa Sania kiitollisuudella eläinten hyvinvoin-
nin eteen tehdystä työstä.

Tämän kertomuksen liitteenä on tilasto neuvo-
jien vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 
Vuoden 2017 vuositilaston mukaan eläinsuoje-
luneuvojat tekivät 1 088 eläinsuojeluneuvonta-
käyntiä 790 eläinten pitopaikkaan sekä antoivat 
sähköposti- ja puhelinneuvontaa 8 013 kertaa. 

Neuvojaverkosto elää jatkuvasti, ja muun muas-
sa pitkät tauot tai neuvojan luopuminen neu-
vontakäyntien tekemisestä ja keskittyminen 
neuvonnan antamiseen vaikuttavat tilastoitavien 
tapahtumien määriin. Lisäksi eräillä alueilla viran-
omaistoiminta on parantunut sellaiselle tasolle, 
ettei neuvojatyölle ole ollut yhtä paljon tarvet-
ta kuin aiemmin ja/tai SEYn neuvojien toiminta 
on keskittynyt nimenomaan ennaltaehkäisevään 
neuvontatyöhön. 

K
uva: K

ari K
innunen
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Vuoden 2017 vuositilastossa on itse lopetettu-
jen eläinten määrä poikkeuksellisen suuri, koska 
yksi vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja on ollut 
viranomaisen pyynnöstä ja apuna lopettamassa 
suurta määrää eläimiä. Tyypillisimmin neuvoja-
tilastoissa näkyvät eläimet, joita neuvojat ovat 
itse lopettaneet, ovat huonossa kunnossa olevia 
pieniä luonnonvaraisia eläimiä tai villiintyneitä 
kissoja.

SEYN NEUVOJATYÖRYHMÄ VALMISTELI UUSIEN 
NEUVOJIEN REKRYTOINTIA
SEYn neuvojatyöryhmä kokoontui vuoden 2017 
aikana seitsemän kertaa. Vuoden aikana työryh-
män toimintaperiaatteita täsmennettiin enti-
sestään, työryhmä osallistui neuvojatoiminnan 
strategian päivittämiseen ja aktiivisesti uusien 
eläinsuojeluneuvojien rekrytoinnin suunnitte-
luun. Työryhmä valmisteli vuonna 2018 järjestet-
täviä Neuvojapäiviä ja neuvojaksi perehdyttävää 
koulutusta sekä päivitti neuvojatoimintaan liitty-
viä ohjeistuksia. Lisäksi työryhmä käsitteli ja otti 
kantaa ajankohtaisiin asioihin neuvojaverkostossa.

SEY aloitti loppuvuodesta uusien eläinsuoje-
luneuvojien rekrytoinnin. SEYn vapaaehtoisen 
eläinsuojeluneuvojan tehtävästä oli kiinnostunut 
ennätysmäärä hakijoita eri puolelta Suomea, ha-
kemuksia saapui yhteensä 87 kappaletta. Lopulli-
set valinnat SEYn uusiksi eläinsuojeluneuvojiksi 
tehdään haastattelujen ja perehdyttävän koulu-
tuksen jälkeen.

SEY TÄYDENNYSKOULUTTI 
ELÄINSUOJELUNEUVOJIAAN
Vuonna 2017 muutettiin Eläinsuojelupäivien 
nimi Neuvojapäiviksi ja palattiin vanhaan käytän-
töön, jossa koulutus on tarkoitettu vain SEYn 
eläinsuojeluneuvojille.

Neuvojapäivät järjestettiin tammikuun viimei-
senä kokonaisena viikonloppuna. Neuvojapäivät 
ovat vakiinnuttaneet asemansa vuosittaisena 
täydennyskoulutuksen sekä vertaistuen ja ver-
kostoitumisen paikkana. Neuvojapäivät pidettiin 

Oulussa, ja niiden aiheena oli SEYn neuvojatoi-
minnan kirkastaminen sekä kokemustenvaihto ja 
luonnonvaraiset eläimet.

Vuoden 2017 aikana järjestettiin myös aluetapaa-
minen SEYn eläinsuojeluneuvojille ja jäsenyhdis-
tyksille Tampereella sekä kaksipäiväinen virkis-
tysviikonloppu, SEY-leiri, Espoossa. 

Vuoden 2016 aikana aloitettiin kissanloukutusko-
keilu, jossa SEYn eläinsuojeluneuvojille korvattiin 
loukutuksista aiheutuneita matkakustannuksia ti-
lanteissa, joissa mikään muu taho (kunta, kissojen 
omistaja tms.) ei kustannuksia korvannut. Kokei-
lu todettiin tarpeelliseksi tavaksi puuttua ympäri 
Suomea esiintyviin kissapopulaatioihin liittyviin 
eläinsuojeluongelmiin ja sitä on päätetty jatkaa 
toistaiseksi. 

K
uva: M

inna H
urri
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SEY järjesti toimintavuonna päivätyökeräyksen 
oppilaitoksille. Päivätyökeräyksiä järjestettiin 
vuoden 2017 aikana 15 koulussa ja niiden tuotto 
oli noin 30 000 euroa.

Liiton nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta 
myytiin alkuvuodesta erilaisia SEY- ja eläintuot-
teita. Verkkokauppa lakkautettiin keväällä, kun 
yhteistyö aiemmin verkkokauppaa hoitaneen 
Heluna Shopin kanssa päättyi. Tuotteita myytiin 
läpi vuoden erilaisissa tapahtumissa, joihin SEY 
osallistui omalla messuosastollaan.

SEYN HALLINTO TOIMI 
Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden ai-
kana kaksi kertaa. Kevätkokous järjestettiin 20.5. 
Lappeenrannassa ja syyskokous 18.11. Helsin-
gissä. Liittohallituksen puheenjohtajana jatkoi 
filosofian maisteri Helinä Ylisirniö Pornaisista, 
ensimmäisenä varapuheenjohtajana oikeustie-
teen maisteri Mika Leppinen Espoosta ja toisena 
varapuheenjohtajana filosofian tohtori Suvi Pon-
nikas Malmöstä. Hallituksen varsinaisia jäseniä 
olivat oikeustieteen kandidaatti Risto Rydman 
Helsingistä, kasvatustieteiden maisteri Maija Raa-
tikainen Vaasasta, eläinlääketieteen tohtori Sanna 
Hellström Helsingistä sekä yrittäjä Milla Routa-
maa Laihialta. Hallituksen varajäsenet olivat ter-
veystarkastaja Tauno Kähkönen Lapinlahdelta, 
sosiaalialan opiskelija Sanja Sateenranta Rantasal-
melta sekä filosofian maisteri Santeri Pienimäki 
Turusta.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden 
2018 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valit-
tiin kasvatustieteiden maisteri Maija Raatikainen 
Vaasasta sekä filosofian tohtori Suvi Ponnikas 
Malmöstä. Liittohallituksen varajäseneksi vuoden 
2018 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valit-
tiin erikoiseläinlääkäri Katja Hautala Espoosta. 
Hallitus kokoontui kuusi kertaa.

SEY KERÄSI JA SAI TUKEA 
SEY teki toimintavuonna yritysyhteistyötä lu-
kuisien yritysten kanssa. Jo aiemmin alkanut-
ta yhteistyötä jatkettiin Faunattaren kanssa 
Euro eläinsuojeluun -kampanjalla. Myös Purinan 
kanssa jatkettiin ja lisättiin yhteistyötä ja vuon-
na 2017 järjestettiin myös yhteinen tapahtuma. 
Uusia yhteistyökumppaneita saatiin lukuisia ku-
ten Ivana Helsinki, Lush, Merkityskirjat, Host 
my Pet sekä Noosatuote. SEY kiittää kaikkia 
yhteistyökumppaneitaan.

SEYllä oli käynnissä useita tekstiviestilahjoitus-
kampanjoita vuoden 2017 aikana. Esimerkiksi 
kesän aikana eläinsuojeluneuvojatoiminnan tun-
nettuuskampanjaan liitetty tekstiviestilahjoitus-
kampanja keräsi varoja SEYn neuvojatoimintaan. 
SEY pyysi lahjoituksia myös uutiskirjeissä, Face-
bookissa ja Eläinten ystävä -lehdessä. 

SEY uudisti tarjoamiaan eettisiä lahjoja ja näitä 
tarjottiin uutena esimerkiksi isänpäivälahjaksi. 
SEY järjesti joulun alla joululahjakampanjan. 

SEY toteutti Eläinten viikon kampanjaan liittyvän 
keräyksen, joka on nimetty Tonkkakeräykseksi. 

Tonkkakeräyksessä rahaa kertyi yhteensä noin 
25 000 euroa.

SEY hankki aktiivisesti uusia kuukausilahjoitta-
jia sosiaalisessa mediassa ja Eläinten ystävässä. 
Lisäksi kesällä järjestetty face-to-face -varain-
hankintakampanja toi SEYlle satoja uusia eläin-
suojelukummeja. Kuukausilahjoittajahankintaa 
jatkettiin myös puheluin läpi syksyn. Kokonaisuu-
dessaan SEYllä oli toimintavuoden lopussa 1 138 
eläinsuojelukummia.

SEY jatkoi mukana vuonna 2015 lanseeratus-
sa Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLan jä-
senjärjestöille tarkoitetussa Hyvä testamentti 
-kampanjassa.
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SEYN TOIMIHENKILÖT 
SEYn toimihenkilöinä toimivat vuoden aikana 
seuraavat henkilöt: toiminnanjohtaja Kati Pulli, 
toiminnanjohtaja (vs.) ja viestintäpäällikkö Maria 
Lindqvist, verkkotiedottaja ja viestintäpäällikkö 
(vs.) Annukka Seppävuori, verkkotiedottaja (vs.) 
Jarkko Minkovitsch, talouspäällikkö Erja Peltola, 
neuvojatoiminnan koordinaattori Heidi Harmaa-
la, neuvojatoiminnan koordinaattori (vs.) Ksenia 
Peltovuori, toimistosihteeri Anne Skogberg, nuo-
riso- ja jäsenyhdistystoiminnan koordinaattori 
Tiina Lehtovirta, varainhankintapäällikkö Aura 
Yliselä, varainhankintapäällikkö (vs.) Jemina Hei-
nonen, varainhankinnan koordinaattori Sini Ku-
ronen, AD/graafinen suunnittelija Sari Toivola ja 
toimistoteknikko Andreas Lang. 

Eläinten ystävä -lehden toimitussihteerinä työs-
kentelivät vuoden aikana Senni Puustinen ja Pi 
Mäkilä. Toimistolla oli myös harjoittelijoita ja työ-
kokeilijoita 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
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
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 ∙ Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (181)

 ∙ Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (147)

 ∙ SEY Hartolan seutu (56)

 ∙ Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (76)

 ∙ SEY Hyvinkää (246)

 ∙ Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys (104)

 ∙ Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (201)

 ∙ Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (111)

 ∙ Elukat eläinsuojeluyhdistys (ent. JoRaJuPuSu-
eläinsuojeluyhdistys ry) (15)

 ∙ Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (128)

 ∙ Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry (447)

 ∙ Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys - 
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (113)

 ∙ Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (119)

 ∙ Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (364)

 ∙ SEY Loimaa (66)

 ∙ Loviisan kissatalo ry (66)

 ∙ Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (19)

 ∙ Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (57)

 ∙ Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (82)

 ∙ Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (44)

 ∙ Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (403)

LIITON JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2017

Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2017. Luvussa ovat mukana 
jäsenmaksuvelvoitteensa vuoden 2017 osalta suorittaneiden lisäksi 
avoimet jäsenhakemukset sekä jäsenet, jotka eivät 31.12.2017 ole 

maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuaan. 

 ∙ Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (164)

 ∙ Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (59)

 ∙ Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (22)

 ∙ Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry (111)

 ∙ Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (800)

 ∙ Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 072)

 ∙ SEY Raahe (77)

 ∙ Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (102)

 ∙ Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (98)

 ∙ Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (280)

 ∙ Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (244)

 ∙ Savon Eläinsuojelu ry (225)

 ∙ SEY Savonlinna (54)

 ∙ Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (318)

 ∙ Turun Eläinsuojeluyhdistys -  
Åbo Djurskyddsförening ry (1 302)

 ∙ Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (44)

 ∙ Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (131)

 ∙ SEY Valkeakosken seutu (100)

 ∙ Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (94)

 ∙ SEY Ylivieskan seutu (140)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien 
jäsenten määrä 31.12.2017 oli 282.

Yhteensä jäseniä oli 8 764.



Varsinaisen 
toiminnan osa-alue

Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tulos

Yhteiskunnallinen toiminta  2 745      -40 382   -3 264     -54 417     -95 320
Neuvojatoiminta   8 415      -97 580   -4 418    -94 680   -188 263
Viestintä ja markkinointi   28 063      -144 161   -4 226    -116 942   -237 266
Eläinten ystävä -lehti     1 935      -27 247   -1 535      -73 951   -100 800
Jäsenyhdistystoiminta 
(sis. nuorisotoiminnan)

  44 981     -99 913   -4 610    -116 930   -176 472

Muu eläinsuojelutoiminta   27 451       -15 272   -1 152     -39 548    -28 521
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TALOUS 
YLEISTÄ
Liiton toiminnan vuotuiset tuotot eivät kata var-
sinaisen toiminnan vuotuisia menoja. Vaje kate-
taan saaduilla testamenteilla. Varsinaisen toimin-
nan suunnittelussa ja seurannassa kiinnitetään 
huomiota keinoihin, joilla voidaan aktiivisesti 
vaikuttaa vajeen tasoon toimintaa tehostamalla. 
Kirjanpidollisen tuloksen rinnalla taloushallin-
nossa seurataan, kuinka kauan toimintaa voidaan 
jatkaa nykyisessä laajuudessa siinä tapauksessa, 
että uusia testamentteja ei enää saataisi. Samal-
la pyritään suunnitelmallisilla investoinneilla var-
mistamaan, että liitolla on käytössään tehokkaan 
ja ajantasaisen toiminnan vaatimat voimavarat ja 
tekniset välineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten valmis-
telemista varten kertomusvuoden aikana on 
toiminut taloustyöryhmä, jonka puheenjohtaja-
na on toiminut Mika Leppinen ja jäseninä Sanna 
Hellström, Heidi Nieminen, Suvi Ponnikas, Helinä 
Ylisirniö sekä sihteerinä Erja Peltola.

VARSINAINEN TOIMINTA
Vuoden 2017 varsinaisen toiminnan talousarvio 
oli -923 500,00 € ja tulos -826 643,40 €.

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä -352 
712,82 € (-350 965,24 €) ja sosiaalikulut yhteen-
sä -71 844,27 € 

(-81 212,18 €). Henkilöstökulut -424 557,09 € 
(-432 177,42 €) on siirretty varsinaisen toimin-
nan eri pääluokkiin kuhunkin pääluokkaan arvi-
oidun työpanoksen mukaisessa suhteessa niiden 
henkilöiden osalta, joiden työpanos ei ole jo suo-
raan kohdistunut varsinaiseen toimintaan. Arvi-
oinnissa on käytetty seuraavia prosenttiosuuksia: 
yhteiskunnallinen toiminta 17 %, neuvojatoimin-
ta 23 %, viestintä- ja markkinointi 22 %, Eläin-
ten ystävä -lehti 8 %, jäsenyhdistystoiminta 24 
% ja muu eläinsuojelutoiminta 6 %.  Samoin on 
menetelty myös muiden yhteisten kulujen (-193 
411,40 €) ja poistojen (-19 209,67 €) osalta. Tällä 
on pyritty selvittämään, mitä varsinaisen toimin-
nan kukin pääluokka tulee liitolle todellisuudessa 
maksamaan.
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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 2017 varainhankinnan tulos oli 492 
350,99 €, josta testamentteja oli 241 826,49 €. 
Jäsenmaksutuottoja oli 120 904,50 € ja jäsen-
maksukuluja -16 204,69 €. Lahjoitustuottoja oli 
183 188,25 € ja lahjoituskuluja -38 911,42 €, 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 
35 000 eurolla, josta 30 000 € oli yleisavustusta 
ja 5 000 € nuorisotoiminnan avustusta (sis. jä-
senyhdistystoimintaan). Raija ja Ossi Tuuliaisen 
säätiö avusti SEYn Eläinten viikkoa 7 000 eurolla. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti SEYn nuo-
risotoimintaa 35 000 eurolla (sis. jäsenyhdistys-
toimintaan). Maa- ja metsätalousministeriö avusti 
SEYtä 45 746 eurolla. Liitto myönsi jäsenyhdis-
tyksille avustuksia 27 050,37 € ja jakoi kohdistet-
tuja lahjoituksia 38 038,21 €.

Tilikauden tulos oli 13 078,08 € ja taseen loppu-
summa 5 337 883,20 €.

Sidottujen rahastojen 
laskennallinen käyttö
52 500 €
6%

Valtionapu ja muut 
yleisavustukset
75 746 €
9%

Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta
219 124 €
27%

Testamentit
228 748 €
28%

Varainhankinta
250 525 €
30%

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2017
alijäämä –826 643 €

testamenteista mukana kulujen kattamiseen tarvittava osa 
n. 228 750 €

VARSINAINEN TOIMINTA 2017
alijäämä –826 643 €

Muu eläinsuojelutoiminta
–28 522 €
3%

Jäsenyhdistystoiminta
–176 472 €
21%

Eläinten ystävä
–100 800 €
12%

Viestintä ja markkinointi
–237 266 €
29%

Neuvojatoiminta
–188 263 €
23%

Yhteiskunnallinen toiminta
–95 320 €
12%



Omakatteinen 
rahasto

Tuotot Kulut Tulos Taseen 
loppusumma

Marschanin rahasto   17 333, 55   -17 333,55 0    298 814,68

Muut sidotut rahastot Lisäys Vähennys Pääoma  31.12.
Ruth Stenbäckin rahasto – – 31 781,26
Aune ja Eino Pursiaisen rahasto – -21 000,00 105 945,94
Heleniuksen rahasto – – 1 148 393,76
Tavita av Tyriksen rahasto – – 16 937,70
Muut sidotut rahastot – -31 500,00 321 215,04

Yhteensä – -52 500,00  1 624 273,70 
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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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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 (HYVÄKSYTTY VUONNA 2013)

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

6
599
12

339
956

1306

2681
18

710
4715

60
876

6
394

1336

34

4
598
15

0
8
3

5
562

2

221
790

450

2773
11

404
3638

48
743

1
296

1088

32

2
123

7

0
0
0

1
493
10

563
1067

700

2792
45

640
4177

42
699

3
609

1353

29

0
94
6

0
0
0

13
703
15

437
1168

932

3683
5662
698

10975

45
936

5
495

1481

31

8
281
13

2
120

1

11
692
11

452
1166

1816

3020
40

318
5194

68
1020

6
513

1607

39

5
284
13

0
451

2

SEYN VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUNEUVOJIEN 
VUOSITILASTO 2012–2016

2016 2015 2014 20132017
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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
 

202
0

15

2
498
27

41

325
871
420

232
1316
351

11
204
52

33
290
53

480

4

3

2
246
22

3
81
19

33

292
693
353

185
1163
287

7
127
34

45
790
69

433

0

0

0
149
13

0
457
23

25

269
684
333

208
1756
280

3
165
35

31
202
52

313

3

1

0
277
17

3
254
14

25

409
1174
499

253
1284
315

15
226
45

62
1006

78

404

1

1

1
530
19

5
551
34

37

410
1237
547

253
1081
325

20
266
71

55
459
78

513

1

1

2016 2015 2014 20132017
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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
 

0
18
6

0
0
0

5

1
1
2

5
6
6

0
0
3

3

26
8

16

0
11
1

0
0
0

0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0

4
1

5

0
30
2

0
0
0

2

1
1
1

5
5
2

0
0
1

1

6
2

5

2
5655

2

0
0
0

2

7
5
0

2
2
1

0
0
1

1

2
4

4

0
17
4

0
0
1

4

3
5
2

6
7
5

0
0
1

0

4
0

3

2016 2015 2014 20132017
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1.9 Luonnonvaraiset eläimet

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

431
80

0
13

292
8

156

34
39

22
209

43
17

8142

919

199
78

0
9

273
8

126

265
20

30
38

48
12

8013

1000

167
76

0
2

401
49

332

22
37

20
41

53
10

7020

1147

208
71

0
7

257
34

169

23
36

31
123

54
81

8370

745

166
66

0
19

203
49

151

11
28

16
37

83
23

11267

748
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SEY TACKAR
President Mauno Koivisto har sedan år 1982 
varit beskyddare för Finlands Djurskyddsfören-
ingars förbund. Förbundet tackar vår framlidne 
president Koivisto 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 påverkade genom samhällsdebatt samt ge-
nom att informera politiker, tjänstemän, företag, 
media och medborgare om aktuella mål och te-
man. Årets viktigaste tema var revideringen av 
djurskyddslagen. SEY kampanjerade aktivt hela 
året för förbättringar till den nya lagen.

Efter flera år paus delade SEY ut Heli Cast-
rén-stipendiet. Stipendiet delas ut till forskning 
som främjar och förbättrar djurs välmående. Sti-
pendiet delades denna gång ut till sådan forsk-
ning som främjar suggors fria grisning.

SEY fortsatte upprätthållandet av nätsidan Eläin-
politiikka.net tillsammans med Animalia. På sidan 
finns information, riktad till medborgare, om den 
finländska djurpolitiken ur en djurskydds- och 
djurrättssynvinkel. SEY och Animalia förverkliga-
de även en presidentvalsförfrågan till kandidater-
na i presidentvalet.

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 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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SEY GAV UTLÅTANDEN OM
• utkastet gällande principerna för hästhushåll-

ningens yrkesexamen och specialyrkesexamen
• förändringar gällande ersättning för djurs 

välbefinnande
• utkastet till förändring i statsrådets förord-

nings bilagor 2 och 3 vilka gäller statsrådets 
förordning om kompletterande förhållnings-
regler vid övervakningen av att de lagstadgade 
kraven, på god skötsel samt god jordbrukshä-
vd och goda miljöförhållanden enligt tvärvill-
koren, följs

• utkastet till regeringens lagförslag om förän-
dring av bilbeskattningen

• regeringens lagförslag till förändring av 
djurskyddslagen

• utkastet till förändring av statsrådets förord-
ning gällande skyddande av grisar

• statsrådets förordning samt jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om vilka åtgär-
der som bör vidtas för att förhindra att den 
afrikanska svinpesten sprids

• kommissionens förslag till förordning om att 
förändra och utvidga listan på invasiva främ-
mande arter vilka är skadliga för naturen i 
enlighet med Europeiska parlamentets och 
rådets förordning (EU) Nr 1143/2014

SEY DELTOG I ARBETSGRUPPER, 
NÄMNDER SAMT STIFTELSER
• Delegationen för produktionsdjurs välmående
• Delegationen för sällskaps- och hobbydjurs 

välmående
• Delegationen för skydd av djur som används 

för vetenskapliga ändamål eller undervisnin-
gsändamål TOKES

• Djurförsöksnämnden
• Arbetsgruppen som förbereder djurs 

välmåendestödsystem
• Arbetsgruppen för etisk kvalitetscertifiering 

inom handeln med djur
• Programmet för utveckling av landsbygden i 

Fastlandsfinland
• Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

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

rum för alternativa metoder
• Antidopingkommittén för djurtävlingar
• Djurskyddsföreningarnas 

djurskyddsarbetsgrupp
• Regelutskottet för Finlands Hippos
• Finlands djurskyddsstiftelse
• Arbetsgruppen – Hästens potential
• Uppföljningskommittén för Programmet för 

utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2014–2020

• CAP-strategiarbetsgrupp
• Styrgruppen för projektet Välmåendemärk-

ning av djur
• Styrgruppen för forskningsprojektet Sustai-

nable pig production systems
• Arbetsgruppen för Ett troféfritt EU
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SEY administrerar projektet Eettisen eläinkau-
pan sertifiointiprojekti (Projektet för etisk kvali-
tetscertifiering inom handeln med djur). Arbets-
gruppen sammankom sju gånger under året. Fem 
kvalitetscertifieringsgranskningar gjordes under 
året. Fem företag sökte sertifiering under årets 
lopp men sertifieringsgranskningen är inte ännu 
gjord. Alla däggdjurs riktlinjer uppdaterades och 
nya riktlinjer gjordes, gällande utrymmeskrav, för 
de terrariedjur som det inte ännu fanns riktlinjer 
uppgjorda. Som ny riktlinje gjordes riktlinjen för 
skägg-agamen.

Därtill har SEY ständigt samarbetat med många 
olika intressentgrupper och beslutsfattare för att 
främja djurs välmående.

SEY VERKADE PÅ LOKAL NIVÅ
I slutet av verksamhetsåret hade SEY 40 med-
lemsföreningar. Under året ordnades kontor-
spersonalen en lokalträff  i Tammerfors samt en 

gemensam rekreationshelg, ett SEY-läger, för vo-
lontärer i Noux i Esbo.

De lokala djurskyddsföreningarna gjorde prak-
tiskt djurskyddsarbete och ordnade lokal verk-
samhet.  Den lokala verksamheten består av 
fosterhemsverksamhet, placering av hemlösa 
djur samt samarbete med övervakningsmyndig-
heterna för att hjälpa omhändertagna djur. För-
eningarna genomförde till exempel kampanjer 
som sterilisering/kastrering, ID-märkning och 
vaccinering av katter, match shower, djurskydds-
informationskampanjer, SEY infobord vid olika 
tillställningar, skolbesök, utbildning i djurkänne-
dom (Eläintaitokoulutus ELLU), program under 
djurens vecka som till exempel Djurens vecka 
kortege, informationskampanjer, djurmatsinsam-
lingar, pysselklubbar, fotografiutställningar av djur 
vilka den lokala föreningen har tagit hand om, 
samt mycket mera.

SEYs anställda besökte Mellersta Finlands djur-
skyddsförbund, Birkalands djurskyddsförbund 

K
uva R

iikka A
la-H

ulkko



29

SEY årsberättelse 2017

PESU och Villmanstrand Nejdens Djurskyddsför-
bund. Ungdoms- och medlemsförenings-koordi-
natorn deltog i Eläinsuojeluyhdistysten kummits 
årsmöte.

Det totala antalet personmedlemmar uppgick till 
8 763 (2016: 9 244).

SEY och medlemsföreningarna samarbetade 
med Turvasiru för att främja ID-märkning och 
registrering av katter och hundar.

SEYs djurskyddsrådgivare Nina Karvinen för-
verkligade, redan för tredje gången, i samarbete 
med SEYs medlemsförening Eläinsuojeluhdistys-
ten Kummit ry turnén Turvasiru tutuksi som på-
gick hela året. Syftet med turnén var att upply-
sa allmänheten om vikten av att ID-märka sina 
sällskapsdjur och registrera ägarens kontaktupp-

gifter. Turnén besökte 18 orter varvid 128 djur 
ID-märktes och registrerades i Turvasirus regis-
ter. SEY stödde turnén ekonomiskt och deltog i 
marknadsföringen.

SEYs medlemsföreningsarbetsgrupp samman-
kom fyra gånger under året. Förutom medlem-
marna i arbetsgruppen deltog även andra repre-
sentanter för medlemsföreningarna i gruppens 
möten.

Arbetsgruppen utarbetade en försäljningsavtals-
modell för SEYs medlemsföreningar. Arbetsgrup-
pen planerade SEY-lägret som hölls i september.

SEY ARBETADE MED 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.

Medlemsföreningarnas ungdomsverksamhet be-
stod av ELLU-utbildning i djurkännedom, klubb-
verksamhet, ungdomskvällar samt olika evene-
mang och jippon. SEYs skolbesökare nådde också 
en stor mängd ungdomar runt om i Finland. Un-
der verksamhetsåret nådde skolbesökarna cir-
ka 600 elever och ELLU-kurserna drygt hundra 
barn och unga. ELLUs elektroniska inlärningsmil-
jö har nått allt som allt 120 barn och unga.

Nya skolbesökare utbildades under en en dags 
kurs. Beslöts att nya ELLU-utbildare inte mera 
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utbildas eftersom kurserna för barn och unga 
har varit så få. I stället satsar SEY under år 2018 
på att utveckla den elektroniska ELLU-inlär-
ningsmiljön. Utvecklingen påbörjaders redan un-
der verksamhetsåret.

SEY VERKADE INTERNATIONELLT
SEY är medlem i Eurogroup for Animals som är 
takorganisationen för de största djurskyddsor-
ganisationerna inom Europeiska unionen. Euro-
group for Animals strävar till att påverka EU:s 
djurskyddslagstiftning, såväl i Bryssel som i EU:s 
medlemsstater, via sina medlemsorganisationer. 
SEY deltog i flera av Eurogroups samarbetspro-
jekt. Årets huvudkampanjer  var Stop The Trucks 
– transport av slaktdjurskampanj och End Pig 
Pain – kampanjen som strävar till att få de smärt-
samma ingreppen på grisar att upphöra. Därtill 
deltog SEY i det internationella samarbetet och 
var med och påverkade följande saker:

• skydd av produktionskaniner
• 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
• hundars och katters identifieringsmärkning, 

registrering och handel
• uppföljningen av internationella handelsavtal
• skapandet av riktlinjer för uppfödningen av 

katter och hundar
• hästars välmåendestrategi

SEY INFORMERADE OCH GJORDE 
KAMPANJ
SEY INFORMERADE
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 39 
pressmeddelanden. Förbundets verksamhet har 
under året haft stor synlighet i många medier. 
Förbundets verksamhetsledare Kati Pulli, verk-
samhetsledare(tf.)/kommunikationschef Ma-
ria Lindqvist, ordförande Helinä Ylisirniö samt 
kommunikationschef (tf.) Annukka Seppävuori 
gav ett flertal intervjuer till television, radio och 
övrig press. Pressmeddelanden handlade bland 
annat om revideringen av djurskyddslagen, SEYs 
verksamhet och mål, Djurens vecka, katters och 
hundars välmåendeproblem samt internationella 
samarbetskampanjer.

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 eller 
skickades per post. Cirka 5 000 bilstickers dela-
des ut under sommaren.

SEY fortsatte ge ut sina elektroniska nyhets-
brev Uutisankka (Nyhetsankan) och Kirjekyyhky 
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(Brevduvan). Under året utkom Uutisankka 13 
gånger och Kirjekyyhky 15 gånger. Uutisankka 
hade i slutet av året cirka 400 prenumeranter 
och Kirjekyyhky 30 000. Uutisankka är SEYs 
interna informationskanal och Kirjekyyhky kan 
prenumereras av vem som helst.

SEY är aktiv i de sociala medierna: Facebook, 
Instagram och Twitter. Den främsta infomations-
kanalen var Facebook: SEY gjorde över 700 inlägg 
år 2017. Ett inlägg nådde i medeltal cirka 20 000 
människor. SEY har 50 000 följare i Facebook, 
1 600 i Twitter och 1 700 i Instagram. Under 
verksamhetsåret utvecklade SEY informationen 
i Twitter och Instagram vilket syns i att mängden 
följare snabbt ökat.

SEY GJORDE KAMPANJ FÖR EN BRA 
DJURSKYDDSLAG
SEY fortsatte med Den nya djurskyddslagen- 
kampanjen vars mål är att den nya lagen skall 
bli så bra som möjligt. SEYs mål med den nya 
djurskyddslagen finns på nätsidan Eläinlaki.fi och 
kampanjens mål delgavs medborgare och politis-
ka beslutsfattare. Under kampanjen träffade SEY 
ett stort antal riksdagsledamöter och tjänstemän 
för att diskutera djurskyddslagens reformbehov. 
Diskussion om revideringen av djurskyddslagen 
fördes även i de sociala medierna.

Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i 
juni de centrala riktlinjerna med den nya lagen. 
SEY höll en taltur, tillsammans med Animalia, på 
tillställningen och publicerade ett ställningsta-
gande. SEY konstaterade att den nya lagen inte 
kommer att bli alltför modern och att lagens 
goda förutsättningar har urvattnats i och med 
olika undantagsförfaranden.

Den bästa lagen för djuren- kampanjen fortsatte 
tillsammans med Animalia. De gemensamma hu-
vudmålen med den nya lagen delgavs beslutsfat-
tare och den stora allmänheten. Namn fortsattes 
samlas in på apellen som stöd för förbundenas 
huvudmål på nätsidan elainlaki.fi. Hela 80 000 
namn hade apellen samlat in vid årets slut. En 

lobbningsgrupp som bestod av de båda förbun-
dens tjänstemän och aktiva volontärer, vilka alla 
var utbildade för uppgiften, fortsatte sin verk-
samhet. Lobbarna kontaktade riksdagsledamöter 
och träffade dem personligen för att befrämja 
organisationernas gemensamma mål med lagen. 
Kampanjen koncentrerades till Eläinpolitiikka.
fi sidans Eläinlaki sida. Dit har material som be-
rör kampanjen samlats. Där finns SEYs mål med 
djurskyddslagen, bakgrundsinformation och öv-
rigt kampanjmaterial.

Ministeriet skickade utkastet till den nya djur-
skyddslagen, eller med andra ord Lagen om 
djurs välbefinnande, på remissrunda i slutet av 
december. SEY publicerade ett pressmeddelande 
och fick sin åsikt väl fram i media. Av de brister i 
lagförslaget som SEY lyfte fram var det speciellt  
det faktum att mjölkkor och suggor fortfarande 
kommer att hållas fastkopplade. Därtill bristen 
på tillgång på vatten för alla djur vilket inte möj-
liggörs i lagförslaget. Även hundars och katters 
ID-märkning och registrering har fallit bort från 
förslaget. Lagförslaget innehöll även många goda 
förändringar som SEY drivit och för detta tacka-
de SEY ministeriet.

Jag är också värdefull- bondkattkampanjen var 
en del av SEYs egen djurskyddslagskampanj. 
Kampanjen förverkligades både i de traditionella 
medierna och i de sociala medierna.
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SEY GJORDE RÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN 
KÄND
Jag vågar hjälpa- kampanjen hade som mål att 
göra rådgivningsverksamheten känd, att upp-
muntra till att söka hjälp i tid samt att lyfta fram 
de djurskyddsproblem och lösningar på dessa 
vilka rådgivarna stöter på ute på fältet. Kampan-
jen tog speciellt fasta på problemet med övergiv-
na katter och hur detta problem kan lösas samt 
skötandet och behandlingen av vilda djur. Kam-
panjen fick uppmärksamhet främst i de sociala 
medierna, men även i de traditionella medierna.

Media intresserade sig allra mest för hur sociala 
problem påverkar djurhållningen (27 träffar). Det 
ämne som hade den längsta påverkan var press-
meddelandet om våldet gentemot vilda djur. Det 
fick endast sex mediaträffar efter publiceringen, 
men ledde till intervjuer ännu flera månader ef-
ter publicering.

Under kampanjens gång publicerades 31 inlägg 
anknytna till Jag vågar hjälpa- kampanjen och 
rådgivningsverksamheten. Inläggen samlade 1 
002 700 visningar och i spreds i medeltal 32 000 
gånger och medianen var 18 000.  

Nättidningen Djurens vän lästes ganska mycket, 
fastän varierande. Artiklarna hade i medeltal 1 
300 läsare.

Med hjälp av kampanjen insamlades medel till 
rådgivningsverksamheten. Medelinsamlingen 
koncentrerades till Facebook och tidningen Dju-
rens vän.

I samband med kampanjen lanserades rådgiv-
ningsverksamhetens egen logo, vilken kommer 
att användas i fortsättningen i all kommunikation 
med anknytning till rådgivningsverksamheten.

DJURENS VECKA

För skolelever sammanställdes, delvis med finan-
sieringsstöd från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet, gratis informations- och uppgiftshäften 
om vilda djur, om hur man behandlar vilda djur 
väl samt om människans och de vilda djurens 
samexistens. Ett uppgiftshäfte gjordes, vilket var 
riktat till barn och unga i så gott som alla åld-
rar. Publikationerna, som var gratis, skickades till 
skolor, läroanstalter, natur- och djurklubbar samt 
andra som var intresserade. Det skickades ut allt 
som allt omkring 140 000 exemplar.

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

Dessutom öppnades nätsidan Luonnonelaimet.
fi där det finns mera ingående information om 
vilda djur samt uppgifter för skolelever och 
studerande.

Den 4.10 ordnades inledningen av Djurens vecka 
med en politisk tillställning i riksdagens Lilla par-
lamentets Medborgarinfo om djurskyddslagens 
smärtpunkter. Djurs välmåendeforskare Laura 
Hänninen talade om vikten av att nötkreatur får 
röra på sig och tillsynsveterinär Maria Wahlfors 

SEY firade nationella Djurens vecka 
4–10.10 redan för 59:e gången. Temat för 
Djurens vecka var vilda djur.
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om svårigheten med att övervaka att djur får till-
räckligt med vatten. Därutöver talade SEYs verk-
samhetsledare Kati Pulli om djurskyddslagens 
reformbehov. Riksdagsgruppernas representan-
ter höll svarsanföranden på tillställningen.   

Under tillställningen utdelades SEYs årliga pris 
Årets Djurskyddsgärning, som denna gång gick 
till Högholmens sjukhus för vilda djur för sitt 
banbrytande arbete för de vilda djuren. Priset 
Årets Djurskyddsgärning delas årligen ut till 
personer eller organisationer, vilka har lyft fram 
missförhållanden i djurs förhållanden eller be-
främjat djurs välmående på ett ansenligt sätt.

Den 5.10 ordande SEY ett seminarium om vilda 
djur, vilket var öppet för allmänheten, på Hel-
singfors universitet. Som föreläsare fungerade 
Päivi Ylikorpi, yrkesmässig lärare i djurvård, SEYs 
frivilliga djurskyddsrådgivare Mari Waltzer samt 
naturfotograf, journalist och författare Kimmo 
Ohtonen. Seminariet sändes direkt på nätet 
och bandades. Föreläsningarna kan ses på SEYs 
webbsida.

Eläintenviikko.fi-sidan uppdaterades till att be-
handla vilda djur. De gamla Djurveckan-sidorna 
arkiverades.  Sidan fungerar som en databank 
över Djurens veckas olika teman genom tiderna. 
Huvudsyftet med sidan är att svara på frågor vil-
ka uppstår under Djurens vecka samt att samla 
in pengar för att täcka kostnaderna som uppstår 
under Djurens vecka.

UNDER DJURENS VECKA, 2–8.10, HADE SEY 
EN UTEREKLAMKAMPANJ MED TEMAT VILDA 
DJUR.
Under Djurens vecka arrangerades för fjärde 
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, via textmeddelande eller genom att fylla 
i och returnera donationsbrevet som kom med 
tidningen Djurens vän.

SEY ORDNADE ETT KATTSEMINARIUM
Seminariet om katters välmående ordnades i 
samarbete med Delegationen för sällskaps- och 
hobbydjurs välmående den 21.11. på finansmi-
nisteriets mötescenter i Helsingfors. Seminariet 
sökte lösningar på problem som katter stöter 
på. Anföranden hölls av SEYs verksamhetsleda-
re Kati Pulli, SEYs frivilliga djurskyddsrådgivare 
Mira Ekholm-Martikainen, ordförande för Fin-
lands Kattförbund Veikko Saarela, direktören för 
djurs välmåendesektion Eric Van Tilburgh från 
regionen Flandern i Belgien, verksamhetsledare 
Monica Dahlback från Norges djuskyddsorgani-
sation Dyrebeskyttelsen samt jord- och skogs-
bruksministeriets veterinäröverinspektör Tiina 
Pullola. Cirka 80 personer deltog i seminariet. 
Seminariet sändes direkt och bandades.

SEY GAV UT TIDNINGEN DJURENS VÄN
Den 112:e årgången av tidningen Eläinten ystävä 
(Djurens vän) utkom i fyra nummer. Maria Lind-
qvist fortsatte som chefredaktör för tidningen 
nummer 1/17 och Annukka Seppävuori för num-
mer 2/17, 3/17 och 4/17. Som redaktionssekre-
terare fungerade Senni Puustinen för nummer 
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1/17 och Pi Mäkilä för nummer 2/17, 3/17 och 
4/17. Sari Toivola ansvarade för tidningens layout.

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

SEY föreläste och presenterade sin verksamhet 
på mässor

Under verksamhetsåret deltog SEY med egen 
mässmonter på EDUCA mässan, Världen i byn 
festivalen, Helsingfors Pride, Purinas informa-
tionsdag om adoptering av husdjur, ELMA mäss-
san samt Kennelförbundets utställning Vinnaren.

SEY var också med Ett gott testamente -kam-
panjen på evenemanget Skatt 2017 samt på Bra 
Liv – mässan. I Ivana Helsinkis affär på Nylands-
gatan ordnades en tillställning på djurens dag var 
en av SEYs frivilliga djurskyddsrådgivare deltog 
och berättade om SEYs verksamhet.

SEYS FRIVILLIGA 
DJURSKYDDSRÅDGIVARE AGERADE
I slutet av året hade förbundet 73 frivilliga djur-
skyddsrådgivare. Det fanns rådgivare i 75% av 
Finlands kommuner och i alla Finlands landskap 
förutom i Mellersta Österbotten och på Åland.

Under året slutade åtta djurskyddsrådgivare och 
en avskedades. Många slutade på grund av att ar-
betet är tungt eller på grund av förändringar i 
den egna livssituationen. SEY tackar så hjärtligt 
alla för det värdefulla frivilligarbete som de gör 
för djurens och djurskyddets väl.  

Djurskyddsrådgivare Sani Kantola dog under 
året. SEY minns Sani med tacksamhet för sitt 
jobb för djurens väl.

Som bilaga till årsberättelsen finns statistik över 
de åtgärder rådgivarna gjorde under årets lopp. 
Enligt statistiken för år 2017 gjorde djurskydds-
rådgivarna 1 088 djurskyddsrådgivningsbesök till 
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790 djurhållningsplatser samt gav råd via e-post 
och telefon 8 013 gånger.

Nätverket av rådgivare lever hela tiden. Långa 
pauser eller om rådgivaren slutar göra besök 
och i stället ger råd endast via telefon och e-post 
så påverkar det antalet bokförda händelser. På 
vissa områden har myndigheternas verksamhet 
förbättrats så mycket att behovet av frivilliga 
rådgivares rådgivningsbeök minskat och rådgiv-
aren har kunnat koncentrera sig på förebyggan-
de rådgivningsarbete.

Årsstatistiken för 2017 innehåller en exceptio-
nellt stor mängd av själv avlivade djur eftersom 
en frivillig djurskyddsrådgivare, på begäran av 
djurskyddsmyndigheten, varit med och hjälpt 
till med att avliva en stor mängd djur. Då det i 
statistiken står att frivilliga djurskyddsrådgivare 
avlivat djur är det i normala fall frågan om vilda 
småa djur som varit i dåligt skick eller förvildade 
katter.

SEYS ARBETSGRUPP FÖR 
DJURSKYDDSRÅDGIVARE FÖRBEREDDE 
REKRYTERING AV NYA RÅDGIVARE
Arbetsgruppen sammankom sju gånger under år 
2017. Under årets gång preciserades arbetsgrup-
pens verksamhetsprinciper ytterligare, arbets-
gruppen deltog i uppdateringen av rådgivnings-
verksamhetens strategi och jobbade aktivt med 
att planera rekryteringen av nya djurskyddsråd-
givare. Arbetsgruppen förberedde Rådgivarda-
garna som ordnas år 2018 och utbildningen av 
nya djurskyddsrådgivare samt uppdaterade djur-
skyddsrådgivarverksamhetens riktlinjer. Därtill 
behandlade arbetsgruppen och tog ställning till 
aktuella frågor rörande rådgivarverksamheten.

SEY påbörjade rekryteringen av nya djurskydds-
rådgivare i slutet av året. Ett rekordstort antal 
sökanden från hela landet var intresserade av att 
fungera som frivilliga djurskyddsrådgivare. Det 

kom allt som allt 87 ansökningar. Det slutliga va-
let av SEYs nya djurskyddsrådgivare görs på ba-
sen av intervjuer samt efter utbildningen.

SEY vidareutbildade djurskyddsrådgivare

Namnet på Djurskyddsdagarna ändrades till Råd-
givardagar och den gamla principen att dagarna 
endast är menade för SEYs djurskyddsrådgivare 
återtogs.

SEY arrangerade de Rådgivardagarna under det 
sista veckoslutet i januari. Rådgivardagarna har 
befäst sin ställning som en årligen återkomman-
de fortbildnings- samt nätverkstillställning för 
djurskyddsrådgivarna. Rådgivardagarna ordnades 
i Uleåborg. Temat var förtydligandet av rådgivar-
verksamheten och utbytandet av erfarenheter 
samt vilda djur.

K
uva: M

inna H
urri
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I samband med Djurens vecka ordnade SEY pen-
ninginsamlingen Tonkkakeräys (Mjölktunnein-
samling). Insamlingen inbringade cirka 25 000 
euro.

SEY rekryterade aktivt nya månatliga donatorer 
i sociala media och i tidningen Djurens vän. På 
sommaren fick SEY hundratals nya djurskydds-
faddrar via face-to-face medelinsamlingskampan-
jen. Vid verksamhetsårets slut hade SEY allt som 
allt 1 138 aktiva  djurskyddsfaddrar.

SEY fortsatte i organisationen Vastuullinen 
Lahjoittaminen ry (Ansvarsfullt Donerande rf) 
VaLas medlemsföreningars gemensamma Hyvä 
testamentti (Ett gott testamente) kampanj. Kam-
panjen lanserades år 2015.

SEY ordnade dagsverksinsamling för skolor un-
der verksamhetsåret. Dagsverksinsamlingar ord-
nades i 15 skolor under år 2017 och dessa in-
bringade cirka 30 000 euro.

Via nätbutiken på förbundets webbplats såldes 
olika SEY- och djurprodukter i början av året. På 
våren lades nätbutiken ner eftersom samarbetet 
med Heluna Shop, som tidigare skötte nätbuti-
ken, avslutades. Produkterna såldes längs med 
året vid olika tillställningar var SEY deltog med 
en egen mässmonter.

Under år 2017 ordnades en lokal träff för djur-
skyddsrådgivare och medlemsföreningar i Tam-
merfors och ett tvådagars rekreationsveckoslut, 
SEY-läger, i Esbo.

Under år 2016 började ett försök med att SEYs 
djurskyddsrådgivare fick reseersättning av SEY 
för transportkostnaderna då kattfällor fördes ut 
och hämtades tillbaks, i sådana fall där ingen an-
nan, alltså kommunen, kattens ägare eller någon 
annan, ersatte kostnaderna. Försöket visade att 
ersättningen är nödvändigt för att kunna ingripa 
i de djurskyddsproblem som uppstår vid stora 
kattpopulationer runt om i landet. Det beslöts 
att denna verksamhet fortsätter tillsvidare.

SEY SAMLADE IN OCH FICK STÖD
SEY samarbetade under verksamhetssåret med 
flera olika företag. Företagssamarbete som tidi-
gare inletts med Faunatar fortsatte med kam-
panjen En euro till djurskyddet. Även samarbetet 
med Purina fortsatte och under år 2017 ordna-
des en gemensam tillställning. Nya samarbets-
partner var Ivana Helsinki, Lush, Merkityskirjat, 
Host my Pet samt Noosatuote. SEY tackar alla 
samarbetspartner.

SEY hade under år 2017 flera textmeddelande-
kampanjer. Till exempel kampanjen vars syfte var 
att göra rådgivningsverksamheten känd samlade 
under sommaren in medel till rådgivningsverk-
samheten. SEY bad om donationer även i sina ny-
hetsbrev, i Facebook och i tidningen Djurens vän.

SEY förnyade de etiska gåvorna och hade som ny 
etisk gåva till exempel en farsdagsgåva. Inför jul 
ordnades en julgåvokampanj.
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SEYS ADMINISTRATIVA ORGAN VERKADE
Förbundsfullmäktige sammankom två gånger un-
der verksamhetsåret. Vårmötet ordnades den 
20.5 i Villmanstrand och höstmötet den 18.11 i 
Helsingfors. Som förbundsstyrelsens ordförande 
fortsatte filosofie magister Helinä Ylisirniö från 
Borgnäs, som första viceordförande juris magis-
ter Mika Leppinen från Esbo och som andra vi-
ceordförande filosofie doktor Suvi Ponnikas från 
Malmö. Som ordinarie styrelsemedlemmar fung-
erade juris kandidat Risto Rydman från Helsing-
fors, pedagogie magister Maija Raatikainen från 
Vasa, veterinärmedicine doktor Sanna Hellström 
från Helsingfors samt företagare Milla Routamaa 
från Laihela. Ersättare i förbundsstyrelsen var 
hälsoinspektör Tauno Kähkönen från Lapinlax, 
studerande inom socialbranschen Sanja Sate-
enranta från Rantasalmi samt filosofie magister 
Santeri Pienimäki från Åbo.

Till ordinarie styrelsemedlemmar i förbundssty-
relsen, för nästa tre års mandatperiod som in-
leds från 2018, valdes pedagogie magister Maija 
Raatikainen från Vasa och filosofie doktor Suvi 
Ponnikas från Malmö. Till ersättare i förbunds-
styrelsen från år 2018 för nästa tre års mandat-
period valdes specialveterinär Katja Hautala från 
Esbo. Under verksamhetsåret sammankom sty-
relsen sex gånger.

SEYS FUNKTIONÄRER
SEYs funktionärer under verksamhetsåret: verk-
samhetsledare Kati Pulli, tf. verksamhetsledare 
och kommunikationschef Maria Lindqvist, nätin-
formatör och tf. kommunikationschef Annukka 
Seppävuori, tf. nätinformatör Jarkko Minkovitsch, 
ekonomichef Erja Peltola, koordinator för rådgi-
varverksamheten Heidi Harmaala, tf. koordina-
tor för rådgivarverksamheten Ksenia Peltovuori,  
kontorssekreterare Anne Skogberg, koordinator 
för ungdoms- och medlemsföreningsverksam-
heten Tiina Lehtovirta, medelanskaffningschef 
Aura Yliselä, tf. medelanskaffningsschef Jemina 
Heinonen, medelanskaffningskoordinator Sini 
Kuronen, AD/grafisk planerare Sari Toivola och 
kontorstekniker Andreas Lang.

Under året arbetade Senni Puustinen och Pi 
Mäkilä som redaktionssekreterare för tidningen 
Djurens vän. På kontoret arbetade även prakti-
kanter i olika långa praktikperioder.
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FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2016–2019

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
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 ∙ Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (181)

 ∙ Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (147)

 ∙ SEY Hartolanejden (56)

 ∙ Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (76)

 ∙ SEY Hyvinge (246)

 ∙ Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys (104)

 ∙ Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (201)

 ∙ Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (111)

 ∙ Elukat eläinsuojeluyhdistys (tidigare JoRaJuPuSu-
eläinsuojeluyhdistys) ry (15)

 ∙ Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (128)

 ∙ Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry (447)

 ∙ Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys - 
Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (113)

 ∙ Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (119)

 ∙ Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (364)

 ∙ SEY Loimaa (66)

 ∙ Lovisa katthus rf (66)

 ∙ Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (19)

 ∙ Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (57)

 ∙ Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (82)

 ∙ Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (44)

 ∙ Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (403)

FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR ÅR 2017

Föreningens medlemsantal 31.12.2017 inom parentes. Talet innefat-
tar förutom de som betalt sin medlemsavgift år 2017 även de vars 
medlemsansökan är öppen samt de medlemmar, vilka inte före den 

31.12.2017 har betalt sin medlemsavgift.

 ∙ Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (164)

 ∙ Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (59)

 ∙ Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (22)

 ∙ Jakobstadnejdens djurvänner (111)

 ∙ Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (800)

 ∙ Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 072)

 ∙ SEY Brahestad (77)

 ∙ Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (102)

 ∙ Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (98)

 ∙ Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (280)

 ∙ Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (244)

 ∙ Savon Eläinsuojelu ry (225)

 ∙ SEY Nyslott (54)

 ∙ Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (318)

 ∙ Åbo Djurskyddsförening rf (1 302)

 ∙ Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (44)

 ∙ Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (131)

 ∙ SEY Valkeakoskinejden (100)

 ∙ Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (94)

 ∙ SEY Ylivieskanejden (140)

Antalet medlemmar som hörde direkt till SEY Finlands djurskydds-
föreningars förbund rf var 282 st. 

Totalt hade SEY 8 764 medlemmar den 31.12.2017.



Ordinarie 
verksamhetssektor

Intäkter Personal-
omkostnader

Avskriv-
ningar

Övriga 
kostnader

Resultat

Samhällspåverkan  2 745      -40 382   -3 264     -54 417     -95 320
Rådgivarverksamhet   8 415      -97 580   -4 418    -94 680   -188 263
Kommunikation och 
marknadsföring

  28 063      -144 161   -4 226    -116 942   -237 266

Djurens vän     1 935      -27 247   -1 535      -73 951   -100 800
Medlemsförenings-
verksamhet 
(inklusive 
ungdomsverksamhet)

  44 981     -99 913   -4 610    -116 930   -176 472

Övriga 
djurskyddsverksamhet

  27 451       -15 272   -1 152     -39 548    -28 521
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EKONOMI
ALLMÄNT
Förbundets årliga intäkter täcker inte den ordi-
narie verksamhetens utgifter. Underskottet täcks 
med kapital från testamentdonationer. Vid plane-
ringen och uppföljningen av den ordinarie verk-
samheten fäster vi aktivt uppmärksamhet vid hur 
vi kan påverka nivån på underskottet genom att 
effektivera verksamheten. Förutom det redovi-
sade resultatet från bokföringen följer ekonomi-
administrationen med hur länge verksamheten 
kan fortsätta i dess nuvarande form, ifall att inga 
nya testamentdonationer inkommer. Samtidigt 
strävar man till att med välplanerade investering-
ar garantera, att förbundet har tillgång till de re-
surser och tekniska hjälpmedel som behövs för 
en effektiv och tidsenlig verksamhet.

Under verksamhetsåret bereddes ekonomifrå-
gor av en ekonomiarbetsgrupp med Mika Lep-
pinen som ordförande och Sanna Hellström, 
Heidi Nieminen, Suvi Ponnikas och Helena Ylisir-
niö som medlemmar samt som sekreterare Erja 
Peltola.

ORDINARIE VERKSAMHET
Budgeten för den ordinarie verksamheten år 
2017 var -923 500,00 € och resultatet uppgick 
till -826 643,40 €.

Lönekostnaderna under året var sammanlagt 
-352 712,82 € (-350 965,24 €) och de sociala 
utgifterna -71 844,27 € (-81 212,18 €). Persona-
lomkostnaderna på -424 557,09 € (-432 177,42 
€) har överförts till de olika huvudsektorerna 
i proportion till den uppskattade arbetsinsats-
en. I uppskattningen har följande procentan-
delar tillämpats: samhällspåverkan 17 %, råd-
givarverksamhet 23 %, kommunikation och 
marknadsföring 22 %, tidningen Djurens vän 8 
%, medlemsföreningsverksamhet 24 % och övrig 
djurskyddsverksamhet 6 %.  Samma förfarande 
har tillämpats på de övriga gemensamma utgif-
terna (-193 411,40 €) och avskrivningarna (-19 
209,67  €). Syftet med detta är att utreda hur 
mycket respektive huvudsektor i den ordinarie 
verksamheten i verkligheten kostar förbundet.



41

SEY årsberättelse 2017

Resultatet för den ordinarie verksamheten för-
delade sig på de olika sektorerna enligt nedan-
stående diagram.

FINANSIERINGEN AV DEN ORDINARIE 
VERKSAMHETEN
Underskottet av den ordinarie verksam-
heten täcktes genom medelanskaffning, inves-
terings- och finansieringsverksamhet, stats-
bidrag och andra allmänna understöd samt 
testamentdonationer.

Resultatet från medelanskaffningen år 2017 upp-
gick till 492 350,99 € av vilket testamenten var 
241 826,49 €. Intäkterna från medlemsavgifterna 
var 120 904,50 € och kostnaderna för medlems-
avgifterna var -16 204,69 €. Donationsintäkterna 
uppgick till 183 188,25  € och penninginsamlings-
kostnaderna till -38 911,42 € vari ingår hälften 
av mediakampanjens kostnader under Djurens 
vecka samt kostnaden för deltagandet i VaLa rfs 
testamentkampanj. Förutom de allmänna mede-
lanskaffningsintäkterna fick SEY donationer, vilka 
fördes direkt på det mål de donerats 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 35 000 euro, av vilket 30 000 € var 
allmänt understöd och 5 000 € stöd till ung-
domsverksamheten (inklusive medlemsfören-
ingsverksamheten). Raija och Ossi Tuuliainens 
fond stödde Djurens vecka med 7 000 €. Un-
dervisnings- och kulturministeriet understödde 
SEYs ungdomsverksamhet med 35 000 euro (in-
klusive medlemsföreningsverksamheten).  Jord- 
och skogsbruksministeriet understödde SEY 
med 45 746 euro. Förbundet beviljade 27 050,37 
€ som verksamhetsbidrag till medlemsförening-
arna samt öronmärkta bidrag 38 038,21 €.

Räkenskapsperiodens resultat var 13 078,08 € 
och balansräkningens slutsumma 5 337 883,20 €.

Sidottujen rahastojen 
laskennallinen käyttö
52 500 €
6%

Valtionapu ja muut 
yleisavustukset
75 746 €
9%

Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta
219 124 €
27%

Testamentit
228 748 €
28%

Varainhankinta
250 525 €
30%

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2017
alijäämä –826 643 €

testamenteista mukana kulujen kattamiseen tarvittava osa 
n. 228 750 €

VARSINAINEN TOIMINTA 2017
alijäämä –826 643 €

Muu eläinsuojelutoiminta
–28 522 €
3%

Jäsenyhdistystoiminta
–176 472 €
21%

Eläinten ystävä
–100 800 €
12%

Viestintä ja markkinointi
–237 266 €
29%

Neuvojatoiminta
–188 263 €
23%

Yhteiskunnallinen toiminta
–95 320 €
12%



Fond med egen 
täckning

Avkastning Kostnader Resultat Slutsumma

Marschans fond 17333,55 -17333,55 0    298 814,68

M Övriga bundna fonder Tillägg Avdrag Kapital  31.12.
Ruth Stenbäcks fond – – 31 781,26
Aune ja Eino Pursiainens fond – -21 000,00 105 945,94
Helenius fond – – 1 148 393,76
Tavita av Tyris fond – – 16 937,70
Övriga bundna fonder – -31 500,00 321 215,04

Sammanlagt – -52 500,00  1 624 273,70 
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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.

BUNDNA FONDER
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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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 totalt

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

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

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 

6
599
12

339
956

1306
2681

18
710

4715

60
876

6
394

1336

34

4
598
15

0
8
3

5
562

2
221
790

450
2773

11
404

3638

48
743

1
296

1088

32

2
123

7

0
0
0

1
493
10

563
1067

700
2792

45
640

4177

42
699

3
609

1353

29

0
94
6

0
0
0

13
703
15

437
1168

932
3683
5662
698

10975

45
936

5
495

1481

31

8
281
13

2
120

1

11
692
11

452
1166

1816
3020

40
318

5194

68
1020

6
513

1607

39

5
284
13

0
451

2

SEYS FRIVILLIGA DJURSKYDDSRÅDGIVARES 
ÅRSSTATISTIK 2013–2017

2016 2015 2014 20132017
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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 
 

202
0

15

2
498
27

41

325
871
420

232
1316
351

11
204
52

33
290
53

480

2
246
22

3
81
19

33

292
693
353

185
1163
287

7
127
34

45
790
69

433

0
149
13

0
457
23

25

269
684
333

208
1756
280

3
165
35

31
202
52

313

0
277
17

3
254
14

25

409
1174
499

253
1284
315

15
226
45

62
1006

78

404

1
530
19

5
551
34

37

410
1237
547

253
1081
325

20
266
71

55
459
78

513

2016 2015 2014 20132017
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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 
 
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 

4

3

0
18
6

0
0
0

5

1
1
2

5
6
6

0

0

0
11
1

0
0
0

0

1
1
1

1
1
1

3

1

0
30
2

0
0
0

2

1
1
1

5
5
2

1

1

2
5655

2

0
0
0

2

7
5
0

2
2
1

1

1

0
17
4

0
0
1

4

3
5
2

6
7
5

2016 2015 2014 20132017
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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. 
 
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
 

0

0
3

3

26
8

16

431

80

0
13

292
8

156

34
39

0

0
0

0

4
1

5

199

78

0
9

273
8

126

265
20

0

0
1

1

6
2

5

167

76

0
2

401
49

332

22
37

0

0
1

1

2
4

4

208

71

0
7

257
34

169

23
36

0

0
1

0

4
0

3

166

66

0
19

203
49

151

11
28

2016 2015 2014 20132017
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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 

22
209

43
17

8142

919

30
38

48
12

8013

1000

20
41

53
10

7020

1147

31
123

54
81

8370

745

16
37

83
23

11267

748

2016 2015 2014 20132017



tuloslaskelma ja tase
resultat- och

balansräkning

SEY 2017



113 592,65
-940 236,05

-826 643,40

 
548 247,10
-55 896,11

492 350,99
 

219 124,49
0,00   

219 124,49
 

30 000,00
45 746,00

0,00
75 746,00

 

52 500,00
52 500,00

 

13 078,08

51

SEY tuloslaskelma ja tase 2017

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

 

53 524,32
53 524,32

 
277 575,35

 

 VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot *)
Kulut *)
 
 
VARAINHANKINTA

Tuotot
Kulut
 

SIJOITUKSET

Tuotot
Kulut
 
 
AVUSTUKSET

Yleisavustukset
Valtionapu
Avustukset omakatteisista rahastoista

 
TILINPÄÄTÖSSIIRROT

Muiden sidottujen rahastojen lis/väh
 

TILIKAUDEN TULOS    €

*) 2017 erittely erillisessä taulukossa

TULOSLASKELMA 2017
1.1.–31.12.

 2016
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

 
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

Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

TASEEN LOPPUSUMMA €

40 303,24
 
 

1 884,75
17 325,77

 
 

4 178 286,94

298 814,68
 
 

282 764,36
518 503,46

 
5 337 883,20

298 814,68
1 624 273,70

3 244 302,18
13 078,08

1 800,00
39 137,39
10 968,60

105 508,57

5 337 883,20

TASE

TASE

2017
1.1.–31.12.

2017
1.1.–31.12.

47 537,65
 
 

1 884,75
21 538,63

 
 

4 153 324,63

 
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

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

123 089,27

5 400 606,77

2016
1.1.–31.12.

2016
1.1.–31.12.



53

SEY resultat- och balansräkning 2017

113 592,65
-940 236,05

-826 643,40

 
548 247,10
-55 896,11

492 350,99
 

219 124,49
0,00   

219 124,49
 

30 000,00
45 746,00

0,00
75 746,00

 

52 500,00
52 500,00

 

13 078,08

ORDINARIE VERKSAMHET

Intäkter *)
Kostnader *)

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter
Kostnader

PLACERINGAR

Intäkter
Kostnader

UNDERSTÖD

Allmänna understöd
Statsunderstöd
Understöd från självtäckande fonder

FONDÖVERFÖRINGAR

Övriga bundna fonder 
ökning/minskning

RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT €

*) uppdelning av 2017 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
-57 179,03

177 572,11
 
 

30 000,00
45 596,00

0,00
75 596,00

 

53 524,32
53 524,32

 
277 575,35

 

RESULTATRÄKNING 2017
1.1.–31.12.

 2016
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

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

Erhållna förskott
Köpskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

BALANSOMSLUTNING     €

40 303,24
 
 

1 884,75
17 325,77

 
 

4 178 286,94

298 814,68
 
 

282 764,36
518 503,46

 
5 337 883,20

298 814,68
1 624 273,70

3 244 302,18

13 078,08

1 800,00
39 137,39
10 968,60

105 508,57

5 337 883,20

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

2017
1.1.–31.12.

2017
1.1.–31.12.

47 537,65
 
 

1 884,75
21 538,63

 
 

4 153 324,63

 
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

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

123 089,27

5 400 606,77

2016
1.1.–31.12.

2016
1.1.–31.12.


