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SEYn toiminta tähtää siihen, että eläimet voivat 
yhteiskunnassamme hyvin. SEY pyrkii tavoitteeseensa 
monin keinoin, joista tärkeimpiä ovat hädässä olevien 

eläinten auttaminen, koulutus ja tiedotus sekä 
 lainsäädäntöön ja päätöksentekoon vaikuttaminen.

Eläinten
puolesta jo
114 vuotta

SEYn vuoden 2014 Eläinten viikon nautateemainen kampanja onnistui ennätyksellisen hyvin.



SEY Suomen Eläinsuojelu
yhdistysten liitto on vahva 

kansalaisjärjestö ja Suomen 
suurin, valtakunnallisesti toimiva 
eläinsuojelujärjestö. SEY toimii 
ja vaikuttaa kaikkien eläinten 
hyvinvoinnin  edistämiseksi. 

SEY kiittää
 
Presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 ollut Suomen Eläinsuojelu-
yhdistysten liiton suojelija. Liitto kiittää presidentti Koivistoa arvokkaasta 
tuesta.

SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli ja eläinsuojeluneuvoja Sari Valtanen kut-
suttiin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. SEY kiittää 
kunnianosoituksesta tasavallan presidentti Sauli Niinistöä sekä rouva 
Jenni Haukiota.

Lisäksi SEY on saanut korvaamatonta apua lukuisilta eri alojen asiantunti-
joilta, mistä liitto haluaa tässä yhteydessä kiittää heitä kaikkia sydämelli-
sesti. 

SEY toimi yhteiskunnallisesti
 
SEY osallistui vuoden aikana aktiivisesti eläinsuojelulain kokonaisuudis-
tuksen valmisteluun. SEYn edustaja toimi lakiuudistuksen ohjausryhmän 
jäsenenä ja lisäksi SEYllä oli hyvät yhteydet lakia valmistelevaan työryh-
mään. Vuoden aikana ohjausryhmässä käsiteltiin muun muassa eläinten 
paikalleen kytkemisen kieltoa, löytöeläinten hoitoa ja kuljetuksia, eläin-
suojeluvalvonnan järjestämistä, eläinjalostusta, eläimiin sekaantumista, 
eläinten pitopaikkaa koskevia vaatimuksia ynnä monia muita aiheita. 
SEYn edustaja vei onnistuneesti eteenpäin SEYn tavoitteita lakiin.

SEY julkaisi vuoden alussa eläinsuojelulakitavoitteensa eläinsuojelulaki.fi 
-sivustolla sekä tiedotti tavoitteista vuoden mittaan medialle ja yleisölle. 
Tiedotustyö toi useille tavoitteille paljon huomiota ja sai aikaan yhteis-
kunnallista keskustelua. Erityisesti keskusteluun nousivat lemmikkieläin-
ten positiivilista, vapaaehtoisten käyttäminen eläinsuojeluvalvonnassa 
viranomaisten apuna sekä pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen.

Kevään aikana SEY järjesti eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan 
pyynnöstä valiokunnalle tutustumiskäynnin SEYn toimistolle. Tilaisuu-
dessa esiteltiin SEYn toimintaa ja keskusteltiin ajankohtaisista eläinsuojelu-
teemoista. Syksyllä SEY järjesti eduskunnan Kansalaisinfossa nautojen 
hyvinvointia koskevan tilaisuuden.

Eurovaalit pidettiin keväällä. SEY teki vaalityötä yhdessä Eläinsuojeluliitto 
Animalian kanssa. Järjestöjen vaaliteemat perustuivat kattojärjestö Euro-
group for Animalsin kanssa sovittuihin teemoihin. Jäsenjärjestöt toteut-
tivat EU-laajuisesti yhteisen vaalikampanjan, johon kuului muun muassa 
vaalikone ja eläinsuojelusitoumus.

SEY teki julkisen linjauksen hevosista ja poneista.

SEY tapasi syksyllä Eviran pääjohtajan sekä eläinsuojelusta vastaavia virka-
miehiä. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista eläinten hyvinvointi- 
ja eläinsuojeluasioista.

  SEY lausui
• nimeämisesityksestä Manner-Suomen kehittämisohjelmaan
• tuettavaa rakentamista koskevista turkistarhausrakennusten 

rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
• maatalousalan perustutkinnosta
• hevostalouden perustutkinnosta
• seminologin ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta
• seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan 

kokoonpanosta
• tilasiemennyksen tutkinnosta

    SEYn edustajia ja jäseniä toimi mukana työryhmissä, 
lautakunnissa sekä säätiöissä  

• eläinsuojelulakia valmisteleva työryhmä
• eläinsuojelulain valmistelua ohjaava ohjausryhmä
• tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
• seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
• eläinkoelautakunta/hankelupalautakunta
• eläinten hyvinvointitukijärjestelmää valmisteleva työryhmä
• hevosalan haasteet -työryhmä
• Eettisen Eläinkaupan sertifikaattityöryhmä
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
• maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäalajaosto
• Suoma Viialan säätiö
• Fincopa ry – Suomen kansallinen vaihtoehtomenetelmien 

 yhteistyöfoorumi
• eläinkilpailujen antidopingtoimikunta
• eläinjärjestöjen eläinsuojelutyöryhmä
• Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesän hallitus
• Suomen Hippoksen sääntövaliokunta
• Suomen Hippoksen ravituomioistuin
• Suomen Eläinsuojelusäätiö
• Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun 

neuvottelukunta
• Turkiseläinten hyvinvointityöryhmä

SEY toimi yhteistyössä 
SEY osallistui Suomen Kennelliiton perustaman eläinsuojelutyöryhmän 
toimintaan.

SEY osallistui Faunastic Oy:n perustaman Kodittomat.info-sivuston kehit-
tämiseen. SEY maksoi kaikille halukkaille jäsenyhdistyksilleen Kodittomat.
info-sivuston vuosimaksun ja osallistui sivuston markkinointiin ja tiedotta-
miseen.

SEY jatkoi yhteistyötä Turvasiru.fi-palvelun kanssa.

Joulukuussa SEY luovutti yhteistyössä kymmenen muun eläin- ja ympä-
ristöjärjestön kanssa luomujuureksista ja -kasviksista kootun herkkukorin 
tasavallan presidentti Sauli Niinistölle sekä Rouva Jenni Haukiolle.
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SEY aloitti aktiivisen toiminnan eläinten hyvinvointimerkinnän lanseeraa-
miseksi Suomeen. Esiselvitystyössä tehtiin aktiivista yhteistyötä eläin-
tuotannon alan sidosryhmien kanssa.

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

 
Eettisen eläinkaupan sertifiointiprojekti
SEY hallinnoi Eettisen Eläinkaupan sertifiointijärjestelmää.

Eettisen Eläinkaupan sertifiointityöryhmään ovat kuuluneet vuoden 2014 
aikana seuraavat henkilöt: Paula Hirsjärvi (pj, sertifiointitarkastukset, laatu-
järjestelmä, pikkunisäkkäiden hyvinvointi, etiikka), Liisa Sarakontu (sihteeri, 
kalat, järjestelmän nettisivut), Hanna Lahtinen (pikkunisäkkäät), Joonas 
Gustafsson 24.3. saakka (terraarioeläimet, eesp.fi-nettisivut), Emilia Lehto-
nen (terraarioeläimet), Johanna Valo (eläinkauppa), Teija Toivola (eläin-
kauppa), Helena Haajanen (SEY, eläinlääkintä, laatujärjestelmät) ja Maria 
Lindqvist (SEY). Sertifiointityöryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Sertifikaatti on myönnetty vuoden 2014 aikana seuraaville liikkeille:  
Pieni Eläinkauppa Kuopio, Faunatar Pori, Faunatar Myyrmanni ja Faunatar 
Itäkeskus. Lisäksi sertifiointiprosessi aloitettiin kolmessa liikkeessä.

 
SEY toimi paikallistasolla
Toimintavuoden lopussa liittoon kuului 42 jäsenyhdistystä. Vuoden 2014 
aikana järjestettiin kolme aluetapaamista SEYn jäsenyhdistyksille ja eläin-
suojeluneuvojille Tampereella, Joensuussa ja Hyvinkäällä. Yhdistysvastaa-
va vieraili Eläinsuojeluyhdistysten Kummien jäsenillassa, Läntisen Uuden-
maan eläinsuojeluyhdistyksessä sekä Joensuun eläinsuojeluyhdistyksessä. 
Jäsenyhdistykset toteuttivat paikallista toimintaa, kuten kissojen leikkaus-, 
sirutus- ja rokotuskampanjoita, match showta, tietoiskuja ja infopöydän 
pitoa, kouluvierailuja, Eläintaitokoulutus ELLUja, eläinten viikon kulkueita, 
tiedotuskampanjoita, eläinruoankeräystempauksia, askartelukerhoja, va-
lokuvanäyttelyitä yhdistyksen hoidossa olleista eläimistä ja monia muita 
tapahtumia.

Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 9804.

SEYn kotisivut uudistettiin kevään ja kesän 2014 aikana. Myös jäsenyhdis-
tyksien kotisivut, joiden sivut ovat SEYn sivujen alla, uudistettiin. Samalla 
mukaan tuli myös uusia yhdistyksiä. Tällä hetkellä SEYn sivujen alla on 31 
jäsenyhdistyksen kotisivut.

 
SEYn jäsenyhdistystyöryhmä
SEYn jäsenyhdistystyöryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. 
Ydinryhmän lisäksi kokouksiin osallistui muita jäsenyhdistyksien toimijoita.

Vuoden 2014 aikana työryhmä koosti SEYn jäsenyhdistyksien infopakettia, 
joka sisältää tietoa SEYn organisaatiosta, toimintatavoista sekä -periaat-
teista. Infopaketti on tarkoitettu SEYn uusille ja vanhoille jäsenyhdistyksille 
sekä eläinsuojeluyhdistyksille, jotka harkitsevat liittymistä SEYn jäsen-
yhdistykseksi. Infopaketti saatiin vuoden aikana valmiiksi ja se toimitettiin 
postitse jäsenyhdistyksien puheenjohtajille. Infopaketti löytyy myös 
 Extrasta ja siitä on informoitu SEYn jäsenyhdistyksiä.

Jäsenyhdistystyöryhmä ideoi ja toteutti maaliskuussa järjestetyn Tulevai-
suuden eläinsuojeluyhdistys -seminaarin, johon osallistui noin 60 jäsen-
yhdistysaktiivia. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa yhdistyslakia sekä 
työskenneltiin eriteemaisissa workshopeissa.

Työryhmä myös pohti erilaisia kampanjakonsepteja, joita SEYssä olisi mah-
dollista toteuttaa. Yhtenä ideana nousi esiin tapahtumaopas, jossa yhdis-
tyksille annetaan vinkkejä tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Työryhmä työstää opasta vuoden 2015 aikana.

 
SEY toimi nuorten hyväksi
Toimintavuoden aikana SEYssä toteutettiin monipuolista nuorisotoimin-
taa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen tuella. SEYn nuo-
risotoiminnan tavoitteena on lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvää tietoi-

suutta lasten ja nuorten parissa sekä saada heidät tiedostamaan eläin-
suojelutoimintaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä asenteitaan.

Nuorisotoiminnassa jatkettiin mielekkään toiminnan kehittämistä, jonka 
myötä nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet eläinsuojelutyöhön 
ja SEYn toimintaan kasvavat. SEY tarjosi jäsenyhdistyksilleen tukea, mate-
riaaleja ja koulutuksia oman alueellisen nuorisotoiminnan käynnistämi-
seksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vuonna 2014 ELLU-materiaali 
uudis tettiin.

Vuonna 2014 jäsenyhdistysten nuorisotoiminta muodostui Eläintaito-
koulutus ELLUsta, kerhoista, nuorten illoista sekä erilaisista tapahtumista 
ja tempauksista. Suuren joukon nuoria saavuttivat myös eri puolilla Suo-
mea toimivat SEYn kouluvierailijat. Kouluvierailijat tavoittivat maanlaajui-
sesti noin 1 300 oppilasta ja ELLU-kurssit reilu sata lasta ja nuorta.

 
SEY järjesti sijaiskotitoiminnan pilottikokeilun
SEY kokeili uutta toimintatapaa, jossa eläinsuojeluviranomaisen huos-
taan ottama merkittävä määrä eläimiä otettiin SEYn vastuulle ja sijoitta-
minen uusiin koteihin toteutettiin yhteistyössä SEYn toimiston ja jäsen-
yhdistysten kesken. Eläimet sijoitettiin tilapäiskoteihin ja sen jälkeen 
lopullisiin koteihin. Kokeilu oli onnistunut ja osoitti, että vastaavaa toi-
mintaa tarvitaan myös jatkossa.

 
SEY toimi kansainvälisesti
SEY on jäsenenä Euroopan unionin suurimpien eläinsuojelujärjestöjen 
kattojärjestössä, Eurogroup for Animalsissa. Eurogroup pyrkii vaikutta-
maan EU:n eläinsuojelulainsäädäntöön sekä Brysselissä että jäsenjärjes-
töjensä avulla EU:n jäsenvaltioissa. SEY osallistui useisiin Eurogroupin 
Euroopan laajuisiin yhteisprojekteihin:

• Euroopan eläinsuojelustrategian seuranta 
• eksoottiset lemmikkieläimet ja ns. positiivilista
• kestävän kalastuksen strategian seuranta
• TTIP-neuvottelujen seuranta
• tainnuttamatta teurastetusta eläimestä peräisin olevan  

lihan merkintä
• koiria ja kissoja koskevan EU-säädöstön suunnittelu
• koirien ja kissojen kasvatusta koskevan ohjeistuksen luominen
• eläinkoedirektiivin voimaansaattaminen
• lihan alkuperä- ja tainnuttamismerkintöjen kehittäminen
• emakkohäkkikiellon voimaansaattaminen
• sikojen kastraation lakkauttaminen
• Kestävä ruoantuotanto -projekti
• Europarlamenttivaalikampanja #vote4animals
• lainsäädännön aikaansaaminen hevosten suojelemiseksi
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Eläinten viikko
SEY vietti valtakunnallista Eläinten viikkoa 4.−10.10. jo 56. kerran. 
Eläinten viikon teemana oli nauta.

Koululaisille valmistettiin osittain opetus- ja kulttuuriministeriön 
taloudellisella tuella maksuttomat tieto- ja tehtäväpaketit naudoista, 
nautojen pidosta ja hyvinvoinnista. Tehtäväpaketteja tuotettiin  
kaksi erilaista. Kurkistus navettaan -opas suunnattiin ensisijaisesti 
alakouluikäisille ja Naudan elämä yläkoulu- ja lukioikäisille. Julkaisu 
oli ilmainen, ja niitä toimitettiin kouluille, oppilaitoksille, luonto-  
ja eläinkerhoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille yli 100 000 
kappaletta.

Eläinten viikon kampanjamateriaaliin kuului myös ilmainen suomen- 
ja ruotsinkielinen juliste. Lisäksi avattiin www.nautatieto.fi -sivusto, 
missä oli syventävää nautatietoa sekä aiheeseen liittyviä tehtäviä 
koululaisille ja opiskelijoille.

2.10. järjestettiin Eläinten viikon avaukseksi seminaari ja avoin paneeli-
keskustelu SEYn nautoihin liittyvistä tavoitteista ja Eläinten viikosta

eduskunnan Kansalaisinfossa. Paneelikeskustelijoina toimivat SEYn 
toiminnanjohtaja Kati Pulli, tutkija Laura Hänninen sekä maidontuot-
taja Annamari Torttila. Tilaisuudessa saivat puheenvuoron myös 
eduskuntaryhmien edustajat.

Tilaisuudessa jaettiin myös SEYn Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto, 
jonka sai Eläinsuojelukeskus Tuulispään perustaja Piia Anttonen.

SEY toteutti Eläinten viikolla ohjelmayhteistyötä Radio Novan kans-
sa. Radiokanavalla haastateltiin päivittäin SEYn toiminnassa mukana 
olevia henkilöitä, jotka kertoivat liiton eri toimintamuodoista sekä 
SEYn Eläinten viikon kampanjasta.  Ohjelmayhteistyöhön kuului 
myös sarja radiomainoksia, jossa pyydettiin tekemään lahjoitus  
SEYn eläinsuojelutyölle.

Eläinten viikolla järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen 
Eläinten viikon keräys, joka kulki myös nimellä Tonkkakeräys. Keräys 
järjestettiin Helsingissä 4.-10.10. sekä lukuisilla muilla paikkakunnilla. 
Lahjoituksia kerättiin myös verkkosivuilla ja tekstiviestilahjoituksilla.

SEY osallistui Eurogroup for Animalsin ja neljän muun kansainvälisen jär-
jestön 39 Days for Rosa -kampanjaan, joka on osa suurempaa Labelling 
Matters -kampanjaa. EU-maita kiertävä kampanja vaatii broilerinlihaan 
selkeitä ja pakollisia tuotantotapamerkintöjä.

 
SEY viesti ja kampanjoi
SEY lähetti toimintavuoden aikana 32 lehdistötiedotetta. Liiton toiminta 
on toimintavuonna ollut eri medioissa paljon esillä. Liiton toiminnanjoh-
taja Kati Pulli, puheenjohtaja Jyrki Haapala sekä viestintäpäällikkö Maria 
Lindqvist antoivat lukuisia haastatteluita televisioon, radioon ja lehdistölle.

Tiedotteita lähetettiin muun muassa europarlamenttivaaleista, eläinsuo-
jelulain uudistuksesta ja SEYn tavoitteista, pentutehtailusta, Eläinten vii-
kosta, naudoista ja nautojen hyvinvoinnista, Eettisen eläinkaupan sertifi-
kaatista, metsästysturismista, kalastamisesta ja kalojen tainnuttamisesta 
sekä eläintuotteiden hyvinvointimerkinnöistä.

SEY aloitti Eläinsuojelulaki.fi – Kohti eläinystävällisempää Suomea -kam-
panjan. Kampanjan tavoitteena oli saada eläinsuojelulakiin mahdollisim-
man paljon eläinten hyvinvointia mahdollisimman paljon parantavia 
määräyksiä, jakaa ihmisille informaatiota, jonka avulla voidaan parantaa 
eläinten hyvinvointia sekä nostaa SEYn profiilia. Kampanja keskittyi Eläin-
suojelulaki.fi -sivustolle, jonne koottiin SEYn tavoitteet uuteen eläinsuo-
jelulakiin ja jossa julkaistaan eläinsuojelulakiblogia, eläinsuojeluaiheisia 
äänestyksiä sekä tiedotteita. Keskustelua eläinsuojelulain uudistuksesta 
herätettiin erityisesti myös sosiaalisessa mediassa.

SEY kampanjoi yhdessä Eläinsuojeluliitto Animalian kanssa eurovaaleista 
teemalla ”Eläinten hyvinvoinnilla on paikka EU-vaalien sydämessä”. Tapa-
simme lukuisia ehdokkaita ja puolueita, rakensimme eläinpoliittisen vaali-
koneen sekä julkaisimme eläinten hyvinvointi -sitoumuksen ehdokas-
valinnan avuksi, järjestimme yleisötilaisuuksia ja herätimme keskustelua 
vaaleista sosiaalisessa mediassa. Uuden parlamentin suomalaismepeistä 
viisi on sitoutunut edistämään eläinten hyvinvointia.

SEY toi Suomeen eteläafrikkalaisen, metsästysturismiin perehtyneen toi-
mittaja Ian Michlerin. SEY järjesti Helsingissä tiedotustilaisuuden Afrik-
kaan suuntautuvan metsästysturismin haitoista eläinyksilöille ja -lajeille 
sekä tiedotti asiasta valtakunnallista mediaa. Lisäksi SEYn jäsenyhdistys 
TESY järjesti Turussa metsästysturismiin liittyviä tilaisuuksia yhteistyössä 
Animalian ja Luonto-Liiton kanssa.

SEY järjesti kesällä pentutehtailun vastaisen tiedotuskampanjan, jonka 
osana julkaistiin ohjeet pennun ostajalle ja myyjälle. Ohjeisto oli tarkoitet-
tu verkossa toimivien kauppapaikkojen käyttöön. Suomen suurin verkko-
kauppa otti SEYn ohjeiston käyttöönsä.

SEY jatkoi jokakesäistä En jätä koiraa kuumaan autoon -tarrakampanjaan-
sa ja jakoi jäsenyhdistystensä kautta ja postitse noin 5 000 autotarraa.

SEY jatkoi sähköisten uutiskirjeidensä Uutisankan ja Kirjekyyhkyn julkai-
semista. Uutisankka lähetettiin 11 kertaa ja Kirjekyyhky 14 kertaa.

Vuonna 2013 alkanut projekti verkkosivujen uudistamiseksi saatiin pää-
tökseen. SEY julkisti uudet verkkosivunsa elokuussa 2014. SEYn jäsen-
yhdistyksistä 18 julkaisi omat verkkosivunsa SEYn tarjoamalla maksutto-
malla verkkosivualustalla. Lisäksi SEY päivitti ja siirsi 8 muuta kam panja-
sivustoaan uudelle verkkosivualustalle.

 
SEY julkaisi Eläinten ystävä lehteä
Eläinten ystävä -lehden 109. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. Leh-
den päätoimittajana jatkoi Maria Lindqvist ja toimitussihteerinä Annukka 
Seppävuori. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Purple Workshop Oy. Leh-
den ulkoasua uudistettiin toimintavuoden aikana. Lisäksi toteutettiin 
lehden lukijatutkimus.

 
SEY julkaisi
SEY käänsi vuonna 2013 ilmestyneen Hyvinvoiva kissa – SEYn opas kis-
sanhoitoon -julkaisun ruotsin kielelle. Opas on tarkoitettu kissan hankki-
joille, omistajille ja muille kissoista kiinnostuneille. Opasta jaetaan mm. 
eläinlääkäriasemilla, eläinsuojeluyhdistyksissä ja löytöeläintaloissa. Ruot-
sinkielistä opasta painettiin 5 000 kappaletta.

 
SEY luennoi ja esitteli toimintaansa messuilla
SEYn neuvojatoiminnan koordinaattori luennoi eläinsuojelusta eläinhoi-
tajien kursseilla aikuiskoulutuskeskus Amiedussa.

SEY osallistui toimintavuonna omalla messuständillään EDUCA-messuil-
le, Horse Fair -messuille, PetExpo-messuille, Maailma Kylässä -festivaaleil-
le, Helsinki Prideen, Maailman Voittaja -koiranäyttelyyn, Sawo Show -koi-
ranäyttelyyn, Kuninkuusraveihin, ELMA-messuille sekä Kennelliiton 
Voittaja-näyttelyyn.

 
SEY palkitsi
Maarit Hollmén sai SEYn tunnustuspalkinnon Porin kuninkuusraveissa. 
Palkinnon perusteena oli hevosen hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen.

SEY jakoi Vuoden eläinsuojeluteko 2014 -palkinnon Eläinten viikon avaus-
tilaisuudessa 2.10. Eläinsuojelukeskus Tuulispään perustajalle Piia Antto-
selle. Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto jaetaan henkilölle, joka on toi-
minnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt 
merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia.
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SEYn eläinsuojeluneuvojat 
 toimivat
 
Vuoden 2014 lopussa liitolla oli 67 eläinsuojeluneuvojaa. Neuvojia oli kai-
kissa Suomen maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Karjalan, Kainuun ja 
Ahvenanmaan maakuntia.

Toimintavuoden alussa otettiin käyttöön neuvoja-nimike, ja jatkossa kai-
kista SEYn vapaaehtoisista eläinsuojeluvalvojista ja -neuvojista käytetään 
nimikettä SEYn eläinsuojeluneuvoja. 

SEYn eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse 
ja suurin osa myös tekee saamiensa eläinsuojeluilmoitusten perusteella 
eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin.

Nimikkeenvaihdon tavoitteena on kuvata paremmin SEYn vapaaehtoisen 
eläinsuojeluvalvonnan ja -neuvonnan roolia ja toimintaa.

Lisäksi muutoksella pyritään ennaltaehkäisemään eläinsuojeluneuvonta-
käynneillä tapahtuvia väärinkäsityksiä eli vähentämään riskiä, että vapaa-
ehtoinen toiminta sekoitetaan viranomaistoimintaan.

Vuoden 2014 aikana neuvojatyöryhmä (ent. valvojavaliokunta) hyväksyi 
neljä uutta neuvojaa. Uudellemaalle hyväksyttiin neuvojiksi Pirkko Mik-
kola ja Pipsa Parkkinen. Varsinais-Suomen maakuntaan hyväksyttiin neu-
vojaksi Päivi Ant-Wuorinen ja Satakuntaan Petri Grönroos.

Valvoja Mårten Hoge täytti 70 vuotta toimintavuoden elokuussa ja jäi 
eläkkeelle SEYn vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan työstä. SEY kiittää 
häntä lämpimästi miltei neljästäkymmenestä eläinten ja eläinsuojelun 
hyväksi omistetusta vuodesta.

Eläinsuojeluneuvojan tehtävistä luopuivat Heidi Aatsinki, Kristina Djup-
sjöbacka, Marju Honkanen, Virva Kaavi, Minni Kesti, Sari Koistinen, Jaana 
Kylmänen, Heidi Lumiaho, Suvi Mäkelä, Johanna Niskanen, Marjukka Par-
viainen, Johanna Reinvall, Niina Reponen, Minna Peura, Heidi Tanskanen 
ja Anna Siltalehto.

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

Neuvojatoiminnasta luovuttiin monen kohdalla työn raskauden tai elä-
mäntilanteen takia. Neuvojatoiminnasta luovuttiin myös kannanottona 
SEYn toimintaa kohtaan.

Tämän kertomuksen liitteenä on tilasto neuvojien vuoden aikana suorit-
tamista toimenpiteistä.

Vuoden 2014 vuositilaston mukaan eläinsuojeluneuvojat tekivät 1 481 
eläinsuojeluneuvontakäyntiä 1 168 eläinten pitopaikkaan.

 
SEY täydennyskoulutti eläinsuojeluneuvojiaan
Eläinsuojeluneuvojille järjestettiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna 
Eläinsuojelupäivät (ent. Valvojapäivät). Eläinsuojelupäivät ovat vakiinnut-
taneet asemansa vuosittaisena täydennyskoulutuksen sekä vertaistuen 
ja verkostoitumisen paikkana. Eläinsuojelupäivät pidettiin Seinäjoella, ja 
niiden aiheena olivat eksoottiset lemmikkieläimet.

Vuoden 2014 aikana järjestettiin kolme aluetapaamista SEYn eläinsuojelu-
neuvojille ja jäsenyhdistyksille Tampereella, Joensuussa ja Hyvinkäällä. 
Lisäksi Pirkanmaan seudun neuvojat järjestivät Tampereella alueellisen 
tapaamisen, johon neuvojatoiminnan koordinaattori osallistui.

Toimintavuoden aikana laitettiin alulle täsmärekrytoinnin pilottikokeilu 
eli päätettiin hakea neuvojia työpaikkailmoitustyyppisesti alueille, joilla 
on pula eläinsuojeluneuvojista. Neuvojatyöryhmä valitsi täsmärekrytoin-
nin pilottikokeilun maakunniksi Kainuun sekä Etelä- ja Pohjois-Savon 
maakunnat.

 
SEY keräsi ja sai tukea
 
Yritysyhteistyö
Mars/Whiskas ja Pedigree lahjoittivat Eläinten viikon aikaan koko syys-
kuun aikana ostettuja Whiskas- ja Pedigree-tuotteita vastaavan määrän 
ruokaa kodittomille eläimille SEYn löytöeläintaloissa. Ruokaa kertyi noin 
15 000 kiloa, josta 10 000 kiloa oli kissanruokia ja 5 000 kiloa koiranruokia.

SEY ja Musti ja Mirri järjestivät kesällä Kissojen hyvinvointiviikot -nimisen 
kampanjan, jonka aikana SEYn vapaaehtoiset vierailivat Musteissa ja Mir-
reissä ympäri Suomen. Lisäksi SEY sai viikkojen aikana myydyistä Com-
pact Care -kissanhiekoista provision. Tuottoja saatiin noin 2 500 euroa. 
Lisäksi Musti ja Mirri lahjoitti toimintavuoden aikana SEYn jäsenyhdistyk-
sille ruokia ja tarvikkeita.
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Mars/Whiskas ja Pedigree lahjoittivat Eläinten viikon aikaan koko syys-
kuun aikana ostettuja Whiskas- ja Pedigree-tuotteita vastaavan määrän 
ruokaa kodittomille eläimille SEYn löytöeläintaloissa. Ruokaa kertyi noin 
15 000 kiloa, josta 10 000 kiloa oli kissanruokia ja 5 000 kiloa koiranruokia.

SEY ja Musti ja Mirri järjestivät kesällä Kissojen hyvinvointiviikot -nimisen 
kampanjan, jonka aikana SEYn vapaaehtoiset vierailivat Musteissa ja Mir-
reissä ympäri Suomen. Lisäksi SEY sai viikkojen aikana myydyistä Com-
pact Care -kissanhiekoista provision. Tuottoja saatiin noin 2 500 euroa. 
Lisäksi Musti ja Mirri lahjoitti toimintavuoden aikana SEYn jäsenyhdistyk-
sille ruokia ja tarvikkeita.

Toisen kerran järjestetyssä Faunattaren joulukeräyksessä ketjun asiakkaat 
toivat ylimääräisiä eläintarvikkeita Faunatar-myymälöihin, joista lahjoi-
tukset toimitettiin SEYn jäsenyhdistyksille. Lisäksi Faunatar-liikkeet lah-
joittivat ruokia ja tarvikkeita. Keräys tuotti tuhansia kiloja tarvikkeita ja 
ruokaa jäsenyhdistysten käyttöön.

Kooky Gems keräsi SEYlle kahdella korukampanjallaan yhteensä noin 
600 euroa.

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

Toni Wirtanen lahjoitti Specsaversin Vuoden Poka 2014 -palkintorahat 
1 000 euroa SEYlle pentutehtailun vastaiseen työhön.

Agrimarket lahjoitti SEYlle marraskuussa noin 500 kiloa kissan- ja koiran-
ruokaa, joka ohjattiin SEYn jäsenyhdistysten kodittomille eläimille sekä 
loukkaantuneille luonnonvaraisille eläimille.

Lisäksi SEYllä oli joulun aikaan useita yhteistyökuvioita mm. Tuhatjalka- 
eläinlääkäriasemien, Naturea-koirankeksien, ShopAliken ja muiden toimi-
joiden kanssa, jotka tuottivat sekä rahaa että tarvikkeita eläinsuojelun 
hyväksi.

 
Eläinsuojelugaala 2014
Marko Björs ja Björs Horse Sport Ky järjestivät marraskuussa 2014 Eläin-
suojelugaalan, jonka tuotot ohjattiin SEYn jäsenyhdistysten löytöeläin-
taloille. Gaala tuotti eläinsuojelutyölle yhteensä 15 250 euroa.

 
Yksityishenkilöiden lahjoitukset
SEY aloitti tekstiviestilahjoituskampanjan elokuussa 2014. Vuoden lop-
puun mennessä tekstiviestilahjoituksen kautta oli lahjoitettu yhteensä 
noin 2 750 euroa. Muita lahjoituspyyntöjä on julkaistu aktiivisesti uutiskir-
jeissä, facebookissa ja Eläinten ystävässä.  SEY on mukana yhteisökeräys 
Jelpissä, jossa yksityishenkilöt voivat tehdä lahjoituksia.  

Elokuussa kokeiltiin myös ensimmäistä kertaa joukkorahoituspalvelu Mese-
naattia, jossa SEY oli mukana Siivouspäivään liittyvässä Hyvänkeräys- 
keräyksessä.

 
Lahjoitusverkkokauppa
Joulun alla SEY julkaisi sivuillaan uuden lahjoitusverkkokaupan, josta saa 
ostaa eläinystävällisiä joululahjoja. Lahjat ovat ”Toisenlainen lahja”-tyyliin 
luotuja eläinsuojelutuotteita, joiden avulla voi tukea haluamaansa eläin-
suojelutoiminnan alaa ja voi tulostaa lahjakortin lahjan saajalle.

Joululahjalahjoituskampanja tuotti 4 410 euroa.

 
Eläinten viikon keräys
SEY toteutti ensimmäisen kerran Eläinten viikon kampanjaan liittyvän 
keräyksen, joka nimettiin Tonkkakeräykseksi rekvisiittana käytettyjen 
maitotonkkien mukaan. Keräyksessä kerättiin rahaa eläinsuojelutyöhön 
neljällä eri metodilla: Eläinten ystävä -lehden 3/2014 mukana lähetettiin 
jäsenille keräyskirje, rahaa saattoi lahjoittaa tekstiviestilahjoituksella tai 
SEYn nettisivujen kautta, ja lisäksi rahaa kerättiin Eläinten viikon aikana 
lippaisiin sekä SEYn toimiston toimesta Helsingin Rautatieasemalla että 
jäsenyhdistysten tapahtumissa.

Tonkkakeräyksessä rahaa kertyi yhteensä 24 163 euroa. Tästä tekstiviesti-
lahjoituksina tuli noin 2 400 euroa, lahjoituksina tilille noin 3 500 euroa 
sekä lahjoituskirjeen tuottoina noin 17 000 euroa. Katukeräys Helsingissä 
tuotti reilut 1 300 euroa.

Jäsenyhdistyksistä keräykseen osallistui reilut 10 yhdistystä eri puolilla 
Suomea. Lisäksi muutama eläinsuojeluneuvoja osallistui keräykseen.

 
Kuukausilahjoitukset
SEY rekrytoi aktiivisesti uusia kuukausilahjoittajia sosiaalisessa mediassa 
ja Eläinten ystävässä.  Toukokuussa toteutettiin ensimmäistä kertaa  

face-to-face -pilotti. SEYn 4 feissaria saivat neljän viikon aikana hankittua 
SEYlle 120 uutta kuukausilahjoittajaa. Kokonaisuudessaan SEYllä oli toi-
mintavuoden lopussa noin 300 eläinsuojelukummia.

Vuodelle 2015 tehtiin suunnitelma laajemman face-to-face-kampanjan 
toteuttamisesta.

 
Testamentit
SEY lähti mukaan Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLan jäsenjärjestöille 
tarkoitettuun testamentti-lahjoituskampanjaan. Kampanjan tarkoitukse-
na on viestiä suurelle yleisölle testamenttilahjoitusmahdollisuudesta. 
Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 14 VaLan jäsenjärjestöä. 
Kampanjaa suunniteltiin vuoden 2014 aikana ja se käynnistyy tammi-
kuussa 2015.

 
Päivätyökeräys
SEY järjesti päivätyökeräyksen oppilaitoksille jo viidettä kertaa. Päivätyö-
keräyksessä koululaiset työskentelevät päivän ajan koulun ulkopuolella 
ja lahjoittavat työnsä tuoton valitsemalleen keräyskohteelle. Vuoden ai-
kana uusittiin päivätyökeräyksestä kertova esite, ja se lähetettiin elokuun 
aikana kaikille suomalaisille yläkouluille. Päivätyökeräyksiä järjestettiin 8 
kertaa ja tuotto oli noin 15 410 euroa.

 
Myyntituotteet
Liiton nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta myytiin erilaisia SEY- ja 
eläintuotteita. Kaupan pyörittäminen siirrettiin kesällä Sanser Oy:ltä  Heluna 
Shopin alaisuuteen, ja samalla verkkokaupan ilmettä ja valikoimaa uusittiin.

SEY aloitti yhteistyön Muurla Design Marketing Oy:n kanssa, ja myi verk-
kokaupassaan suosittuja Kamut-aiheisia tuotteita. SEYlle tuotettiin myös 
kaksi omaa Kamut-tarjotinta.

 
SEYn hallinto toimi
  
Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Kevät-
kokous järjestettiin 10.5. Turussa ja syyskokous 29.11. Helsingissä.

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin filosofian maisteri Helinä Yli-
sirniö vuoden 2015 alusta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi. Varsinaisiksi jä-
seniksi vuoden 2015 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin filoso-
fian tohtori Suvi Ponnikas Oulusta ja kasvatustieteiden maisteri Maija 
Raatikainen Vaasasta. Liittohallituksen varajäseneksi vuoden 2015 alusta 
alkavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Tauno Kähkönen Lapinlahdelta. 
Kertomusvuonna hallitus kokoontui kahdeksan kertaa.

Liittohallituksen puheenjohtajana toimi komisario Jyrki Haapala Varkau-
desta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana oikeustieteen maisteri Heidi 
Nieminen Korpilahdelta ja toisena varapuheenjohtajana oikeustieteen 
maisteri Mika Leppinen Espoosta. Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat 
terveystarkastaja Tauno Kähkönen Lapinlahdelta, filosofian maisteri 
Anna Pienimäki Mäntsälästä, varatuomari Maylis Spiik Turusta sekä val-
tiotieteiden tohtori Birgitta Wahlberg Turusta. Hallituksen varajäsenet 
olivat sosionomi, eläinten kouluttaja Tanja Karpela Perniöstä, eläinlääkäri 
Helena Haajanen Joroisista sekä filosofian lisensiaatti Marianne Juntunen 
Pelkosenniemeltä.

 
SEYn toimihenkilöt
SEYn toiminnanjohtajana toimi Kati Pulli, viestintäpäällikkönä Maria Lind-
qvist, talouspäällikkönä Erja Peltola, neuvojatoiminnan koordinaattorina 
Heidi Harmaala, toimistosihteerinä Anne Skogberg, nuorisotoiminnan 
koordinaattorina, jäsenyhdistysvastaavana Tiina Lehtovirta ja varain-
hankkijana Aura Yliselä. Lisäksi SEYllä työskenteli määräaikaisissa tehtävis-
sä vuoden aikana Andreas Lang (toimistoteknikko), Essi Wallenius (eläin-
ten hyvinvointimerkintä) ja Senni Puustinen (viestintäassistentti). 
Toimistolla oli myös harjoittelijoita erimittaisissa harjoittelujaksoissa.
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Yhdistys Varsinainen jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit Tea Lamberg Tiitta Räsänen Myra Magnusson
Eläinten auttajat – – –
SEY Hartolan seutu Margit Nevala Hely Alakokkare Annika Nevala
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys Heli Grip Santeri Pienimäki Sari Lastula
SEY Hyvinkää Raija Hulkko Laura Kiiski Suvi Remes
Joensuun eläinsuojeluyhdistys – – –
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys Anne Skyttälä-Rasila Sari Helin Johanna Repo
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys Sirpa Hytönen Jessica Gynther Outi Honkapuro
Kainuun eläinsuojeluyhdistys Janne Pahkala Outi Pahkala
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys Saana Tammisto Maria Ojanperä Tiina Ahokas
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys Pia Byskata Susanna Hämäläinen
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys – – –
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys Riitta Vuori Marja-Leena Koskiniemi Anu Tamminen
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck Tanja Heikkilä Päivi Makkonen
Lieksan eläintenystävät Janne Ryynänen Sari Koistinen Mervi Saviranta
SEY Loimaa – – –
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys Saila Keskitalo Katja Muotka Tiina Kuukasjärvi
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys Linnea Ruda Leena Lötjönen
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys Anne Vakkala Hanna Kulju Elina Kekäläinen
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys Marjatta Haapala-Putila Merja Rautio Seija Ollila
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys Johanna Heffernan Suvi Ponnikas Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys Leena Aho Katri Lehtola
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys Antti Heiskanen Arja Heiskanen
Pietarsaaren seudun eläintenystävät –  
Jakobstadnejdens djurvänner

Erkki Kilponen Lea Toiviainen Kristina Toiviainen

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

Liittovaltuusto 2013–2016

Talous

Yleistä
Useimpina vuosina 2000–luvulla liiton toiminnan vuotuiset tuotot eivät 
ole kattaneet varsinaisen toiminnan vuotuisia menoja. Vaje on katettu 
vuosikymmenten aikana kertyneillä testamenttilahjoitusten pääomilla. 
Kirjanpidollisen tuloksen rinnalla taloushallinnossa seurataan, kuinka 
kauan toimintaa voidaan jatkaa nykyisellä laajuudella siinä tapauksessa, 
että uusia testamenttilahjoituksia ei enää saataisi. Samalla pyritään suun-
nitelmallisilla investoinneilla varmistamaan, että liitolla on käytössään 
tehokkaan ja ajantasaisen toiminnan vaatimat voimavarat ja tekniset 
 välineet.

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

Varsinainen toiminta
Vuoden 2014 varsinaisen toiminnan talousarvio oli –794 400,00 € ja tulos 
–810 069,38 €.

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä –317 390,63 € ja sosiaalikulut 
yhteensä –74 287,69 €. Henkilöstökulut –391 678,32 € on siirretty varsinai-
sen toiminnan eri pääluokkiin kuhunkin pääluokkaan arvioidun työ-
panoksen mukaisessa suhteessa. Arvioinnissa on käytetty seuraavia pro-
senttiosuuksia: yhteiskunnallinen toiminta 13 %, neuvojatoiminta 23 %, 
viestintä- ja markkinointi 22 %, Eläinten ystävä -lehti 8 %, kansainvälinen 
toiminta 4 %, jäsenyhdistystoiminta 24 % ja muu eläinsuojelutoiminta 
6 %.  Samoin on menetelty myös muiden yhteisten kulujen (–201 162,13 €) 
ja poistojen (–32 975,98 €) osalta. Tällä on pyritty selvittämään, mitä var-
sinaisen toiminnan kukin pääluokka tulee liitolle todellisuudessa maksa-
maan.
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VARSINAINEN TOIMINTA 2014
alijäämä –810 069 €

Viestintä ja
markkinointi:
–182 396; 22 %

Neuvojatoiminta:
–159 154; 20 %

Yhteiskunnallinen
toiminta:
–85 282; 11 %

Eläinten ystävä -lehti:
–111 952; 14 %

Kansainvälinen
toiminta:
–22 903; 3 %

Jäsenyhdistys-
toiminta:
–211 364; 26 %

Muu eläinsuojelu-
toiminta:
–37 019; 4 %

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2014
alijäämä –810 069 €; sij. ja rahoitustoiminnasta mukana 

kulujen kattamiseen tarvittava osa n. 524 000 €
Sidottujen 
rahastojen 
laskennallinen 
käyttö:
81 067; 10 %

Valtionapu
ja muut
yleisavustukset:
67 765; 8 %

Varainhankinta:
132 648; 16 %

Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta:
524 490; 65 %

Testamentti-
lahjoitukset:
4 100; 1 %

Varsinaisen toiminnan tulos jakaantui eri osa-alueille alla olevan 
kuvan mukaisesti.

Varsinaisen toiminnan osa-alue Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tulos

Yhteiskunnallinen toiminta 14 000 – 52 315  – 4 287  – 42 679  – 85 281

Neuvojatoiminta 620 – 71 355  – 7 584  – 80 835 – 159 154

Viestintä ja markkinointi 28 242 – 76 441  – 7 255  – 126 942 – 182 396

Eläinten ystävä -lehti 3 490 – 35 811  – 2 638  – 76 992  – 111 951

Kansainvälinen toiminta – 12 409  – 1 319  – 9 174  – 22 902

Jäsenyhdistystoiminta  
(sis. nuorisotoiminnan) 62 730 – 123 113  – 7 914 – 143 066 – 211 363

Muu eläinsuojelutoiminta 6 810 – 20 233  – 1 978  – 21 618  – 37 019

Varsinaisen toiminnan rahoitus
Varsinainen toiminnan alijäämä katettiin varainhankinnalla, sijoitus- ja 
rahoitustoiminnalla, valtionavulla, muilla yleisavustuksilla ja testament-
tilahjoituksilla.

Vuoden 2014 varainhankinnan tulos oli 136 747,40 €, josta testamentti-
lahjoituksia oli 4 099,51 €. Jäsenmaksutuottoja oli 121 780,50 € ja jäsen-
maksukuluja –15 420,56 €. Lahjoitustuottoja oli 75 167,23 € ja rahankeräys-
kuluja –27 141,38 €, joihin sisältyy puolet Eläinten viikon mediakampan-
jan kuluista ja osallistuminen Vala ry:n testamenttikampanjaan. Muun 
varainhankinnan tuotot olivat 12 235,42 € ja tulosta rasitti kertaluontoi-
nen verkkokaupan vaihdon yhteydessä lunastetun tuotevaraston kulu. 
Yleisen varainhankinnan lisäksi osa saaduista lahjoituksista kohdistettiin 
suoraan tietylle varsinaisen toiminnan kohteelle, jotka kirjattiin annet-
tuina lahjoituksina seuraavasti: Björs Horse Sport Ky:n lahjoitus löytö-
eläintaloille 15 250,00 €, yhdistyksille puolet Eläinten viikon keräystuo-
toista 8 990,00 €, luonnonvaraisten eläinten hoitoon 1 911,00 ja muiden 
eläinten hoitoon 2 480,00 €. 

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin pörssiosakkeisiin, pääomatur-
vattuihin arvopaperisijoituksiin, asunto- ja toimitilaosakkeisiin, korkorahas-
toihin ja maa-alueisiin. 

Pörssiosakkeista myytiin Kone Oyj 2 300 kpl, Wärtsilä Oyj AbP 2 200 kpl, 
UPM-Kymmene Oyj 4 665 kpl, Sampo A 2 100 kpl ja Pohjola Pankki A 5 000 
kpl. Lisäksi myytiin KOy Helsingin Kotkanpesän toimitilaosakkeet ja toimis-
tolle vuokrattiin tilat Helsingin Sörnäisistä.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 60 000 eurolla, josta 
43 000 € kohdistettiin Tuotantoeläinten hyvinvointimerkintä -projektiin 
ajalle 1.9.2014–31.8.2015, 12 000 € oli yleisavustusta ja 5 000 € nuorisotoi-
minnan avustusta (sis. jäsenyhdistystoimintaan). Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö avusti SEYn nuorisotoimintaa 40 000 eurolla (sis. jäsenyhdistystoimin-
taan). Maa- ja metsätalousministeriö avusti SEYtä 55 765 eurolla. Liitto 
myönsi jäsenyhdistyksille toiminta-avustusta 20 795 €.

Tilikauden tulos oli 155 852,10 € ja taseen loppusumma 4 403 875,04 €.

 
Sidotut rahastot
Omakatteisen Marschanin rahaston pääoman tuotto voidaan käyttää 
liiton toimintaan. Vuoden 2014 aikana liiton velat rahastolle kuitattiin 
pois ostamalla rahastoon saamista vastaava määrä pörssiosakkeita.

Liitolla olevien muiden sidottujen rahastojen varat sisältyvät liiton va-
rallisuuteen, ja pääomaan lisätään vuosittain korko- ym. tuotot. Rahas-
tojen varallisuudesta vähennetään vuosittain niiden tarkoituksen mu-
kaisesti käytetyt varat.

 
Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna KHT Marja-Leena Turu-
nen ja KHT Katja Hanski.

Varatilintarkastajina toimivat KHT Yrjö Haukatsalo ja HTM Susanna Ahola.
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Muut sidotut rahastot Lisäys Vähennys Pääoma 31.12.

Ruth Stenbäckin rahasto 227,35   – 6 559,96    31 742,58

Aune ja Eino Pursiaisen rahasto 805,87  – 21 000,00 168 694,86

Heleniuksen rahasto 5 476,65 – 20 000,00 1 146 444,80

Tavita av Tyriksen rahasto 81,16 – 81,16 16 908,95

Muut muut sidotut rahastot 1 982,79 – 42 000,00 415 062,99

Yhteensä 8 573,82 – 89 641,12  1 778 854,18 
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Liiton jäsenyhdistykset vuonna 2014
Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2014

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (114)
Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (176)
SEY Hartolan seutu (60)
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (85)
SEY Hyvinkää (285)
Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (215)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (128)
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys ry (23)
Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (121)
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry (516)
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys  
– Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (144)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (302)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (123)
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (357)
Lieksan eläintenystävät ry (35)
SEY Loimaa (75)
Loviisan kissatalo ry (41)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry (16)
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (37)
Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry (100)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (58)
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (370)

Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (182)
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (81)
Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (33)
Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry (110)
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (751)
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 313)
SEY Raahe (93)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (134)
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (106)
Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (280)
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Savon Eläinsuojelu ry (258)
SEY Savonlinna (53)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (295)
Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry (1 485)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (55)
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (126)
SEY Valkeakosken seutu (121)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (111)
SEY Ylivieskan seutu (190)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuulu-
vien jäsenten määrä 31.12.2014 oli 317. Yhteensä jäseniä oli 9 804.

Omakatteinen rahasto Tuotot Kulut Tulos Taseen loppusumma

Marschanin rahasto   3 698,52  –3 698,52    0    299 839,00
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Johtavat ajatukset
 
(Hyväksytty vuonna 2013)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on vuodesta 1901 eläin-
suojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun 
asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet, ja liiton toiminta 
kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä yli  
40 paikallisyhdistyksen ja noin 100 vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan 
ja -neuvojan voimin.

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

Arvot
 • Eläinten kunnioittaminen
 • Asiantuntemus
 • Yhteistyökykyisyys

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

tuntemuksiin ja kokemuksiin
 •  oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen 

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

Käytäntö voimavarana:
”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteuttaminen käytännössä 
sekä eläinten hyvinvoinnin, hyvän kohtelun ja kunnioittamisen edistä-
minen. Lähtökohtanamme on jokaisen eläinyksilön arvostaminen. 
Jokaisella eläimellä on ihmiselle koituvasta hyödystä riippumaton itseis-
arvonsa. Olemme yhdessä kaikkien eläinten asialla ja puolestapuhujana. 
Lisäksi teemme kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin puolesta.

”Ruohonjuuritasolla konkreettista työtä”
SEY on suomalainen, sitoutumaton vapaaehtoispohjalta toimiva järjestö. 
Toimintamme kattaa koko Suomen. Toimimme paikallisesti, jolloin eri 
alueiden ongelmat ja olosuhteet tulevat huomioiduiksi. Olemme ruo-
honjuuritasolla mukana ihmisten ja eläinten arjessa, jossa konkreettiset 
työn tulokset näkyvät.

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

”Yhdessä enemmän”
Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhteiset pelisäännöt ja hyvä 
yhteishenki. Puhallamme yhteiseen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. 
Meillä on vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. Arvostamme toinen 
toistamme, olemme ylpeitä omasta ja muiden osaamisesta ja tehdystä 
työstä. Onnistumiset luovat iloa kaikille, mistä erityisesti eläimet hyötyvät.
Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia. Toiminta on avointa ja läpi-
näkyvää. Päämäärämme on luoda SEYstä ajan hermolla oleva dynaami-
nen yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

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

”Eläinten ystävien tuki on työmme edellytys”
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuojelukummit ja jäsenet 
sekä testamentit ovat ensiarvoisen tärkeitä. SEY toimii lähes pelkästään 
lahjoitusvaroin.  Verkkokaupastamme löydät myös eläinten ystäville 
sopivia lahjaideoita. Tukemismuotoja on monia – jokaiselle löytyy oma 
sopiva tapa toimia eläinten puolesta.
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SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2010–2014

Yhteenveto 2014 2013 2012 2011 2010

A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja
Tuotantoeläinten pitopaikkoja 13 11 88 103 111
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja 703 692 1 540 1 525 1 490
Muiden eläinten pitopaikkoja  
(tarha, kuljetus, kauppa, näyttely, kilpailu) 15 11 19 3 10
Luonnonvaraiset eläimet 437 452
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä 1 168 1 166 1 647 1 631 1 611

B. Eläinten määrä pitopaikoissa
Tuotantoeläimiä (ei poro, turkiseläin, tarhattava riistaeläin, 
muu tuotantoeläin) 932 1 816 3 065 1 754 2 417
Seura- ja harrastuseläimiä 3 683 3 020 4 827 5 738 5 803
Muita eläimiä 5 662 40
Luonnonvaraisia eläimiä 698 318
Eläimiä yhteensä 10 975 5 194 7 892 7 492 8 220

C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä
Tuotantoeläinten pitopaikoissa 45 68 105 133 115
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa 936 1 020 1 825 1 658 1 485
Muissa pitopaikoissa 5 6 73 40 52
Luonnonvaraisten eläinten pitopaikoissa 495 513
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1 481 1 607 2 003 1 831 1 652

D. Niiden käyntien osuus (%)  
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin 31 39 45 46 54
 
1. Neuvontakäynnit eläinten pitopaikoissa
 
1.1 Neuvontakäynnit tuotantoeläinten pitopaikoissa 2014 2013 2012 2011 2010
NAUTA
Pitopaikkojen määrä 8 5 30 24 36
joissa eläimiä yhteensä 281 284 1998 817 1 063
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 13 13 31 33 41
 
SIKA
Pitopaikkojen määrä 2 0 3 6 10
joissa eläimiä yhteensä 120 451 176 12 918
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1 2 3 7 11
 
SIIPIKARJA
Pitopaikkojen määrä 0 1 17 20 16
joissa eläimiä yhteensä 277 530 695 580 326
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 17 19 27 30 16
 
LAMMAS JA VUOHI
Pitopaikkojen määrä 3 5 37 48 48
joissa eläimiä yhteensä 254 551 801 923 436
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 14 34 41 57 46
 
Yllä mainituista tuotantoeläinten pitopaikoille  
tehdyistä käynneistä huomautettavaa oli yhteensä 25 37 69 81 60
 
1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten 
pitopaikoissa
KOIRA
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä 409 410 904 889 795
joissa eläimiä yhteensä 1 174 1 237 2 094 2 155 2 229
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 499 547 1090 955 839
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Yhteenveto 2014 2013 2012 2011 2010

 
KISSA
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä 253 253 450 384 431
joissa eläimiä yhteensä 1 284 1 081 1 645 2 102 1 892
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 315 325 509 434 397
 
HEVONEN
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä 15 20 96 101 120
joissa eläimiä yhteensä 226 266 547 454 656
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 45 71 108 120 117
 
MUUT LEMMIKKIELÄIMET
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä 62 55 76 137 120
joissa eläimiä yhteensä 1 006 459 541 1 027 1 026
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 78 78 106 134 121
 
Yllä mainituista seura- ja harrastuseläinten  
pitopaikoille tehdyistä käynneistä, huomautettavaa 
oli yhteensä 404 513 818 738 823
 
1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit  
(teuras-, hevos-, muut eläinkuljetukset)
Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä 1 1 1 1 1
 
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä käyn-
neissä huomautettavaa oli yhteensä 1 1 1 1 0
 
1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit (muut 
kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot)
Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä 2 0 1 1 0
joissa eläimiä yhteensä 5 655 17 90 38 0
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 2 4 1 2 0
Turkistarhat
Eläinten pitopaikkojen lukumäärä 0 0 0 4 1
joissa eläimiä yhteensä 0 0 0 1 740 1
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 1 0 4 1
 
Yllä mainituista tarhattujen eläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä oli huomautettavaa yhteensä 2 4 1 1 1
 
1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit
Eri eläinkauppoja yhteensä 7 3 14 14 24
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 5 5 12 15 26
Neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 0 2 2 4 11
 
1.6. Eläinnäyttelyiden ja sirkusten neuvontakäynnit
Eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yhteensä 2 6 18 2 9
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 2 7 13 5 9
Neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä 1 5 4 2 1
 
1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit
Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 0 0 0 2
Ratsastuskilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 0 0 3 4 4
Muut kilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 1 1 6 1 9

Yllä mainituista eläinkilpailuihin tehdyistä 
neuvonta käynneistä  huomautettavaa oli yhteensä 1 0 0 2

SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2010–2014
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Yhteenveto 2014 2013 2012 2011 2010

 
1.8. Metsästys ja kalastus
Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 2 4 11 7 13
Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 4 0 19 8 8
 
Luvattomat välineet
Annettu neuvoja tai huomautettu ilmakiväärin tms. 
 käytöstä yhteensä 4 3 20 10 6
 
1.9 Luonnonvaraiset eläimet
Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä 208 166 1 137 1 095 993
Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä 71 66 127 107 210
 
1.10 Eläinten lopettaminen
KOIRA
Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä 0 0 5 3 3
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 7 19 13 6 16

KISSA
Pyydettyjen kissojen määrä yhteensä 257 203 844 1 428 1 007
Jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä 34 49 403 485 203
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 169 151 307 544 375
 
MUUT ELÄIMET
Jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä 23 11 68 71 62
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä 36 28 137 31 26
 
2. Tiedotustilaisuudet
Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.
Pidetty tilaisuuksia yhteensä 31 16 92 107 92
 
Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet
Oltu mukana yhteensä 123 37 114 80 60
 
Tiedotusvälineet
Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille 54 83 213 242 226
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä 81 23 73 116 84
 
3. Henkilökohtainen neuvonta ja opastus
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa 
tai sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)
 
Puhelimitse ja sähköpostitse annetut neuvot yhteensä 8 370 11 267 14 273 193 64 16 631 
 
Epäkohtailmoituksen siirto muille 745 748
 
viranomaisille
yhteensä 1 218 994 1 018
 
Toiselle eläinsuojeluvalvojalle
yhteensä 315 351 437
 
Muut toimenpiteet
yhteensä 7 795 2 362 324

SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien vuositilasto 2010–2014
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SEY Finlands djurskydds
föreningars förbund är en stark 

med borgarorganisation och 
Finlands största djurskydds

organisation med riksomfattande 
verksamhet. SEY påverkar och 

arbetar för att förbättra alla 
djurs välmående.  

SEY tackar
 
President Mauno Koivisto har sedan år 1982 varit beskyddare för Finlands 
Djurskyddsföreningars förbund. Förbundet tackar president Koivisto för 
det värdefulla stödet. 

SEYs verksamhetsledare Kati Pulli och djurskyddsrådgivare Sari Valtanen 
blev inbjudna till presidentens självständighetsmottagning. SEY tackar 
president Sauli Niinistö och Fru Jenni Haukio för hedersbetygelsen. 

Därtill har SEY fått ovärderlig hjälp av ett flertal experter på olika om
råden, vilka förbundet i detta sammanhang vill tacka så hjärtligt. 

SEY verkade samhälleligt
 
SEY deltog aktivt i arbetet med helhetsrevideringen av djurskyddslag
stiftningen. SEY hade en medlem i styrgruppen för revideringen av djur
skyddslagen och dessutom hade SEY goda kontakter till arbetsgruppen 
som förbereder lagen. I styrgruppen behandlades bland annat förbud 
att binda djur, skötsel och transport av hittedjur, hur djurskyddsövervak
ningen skall skötas, djuravel, tidelag, krav på förvaringsplatsen och 
mycket mera. SEYs representant förde framgångsrikt fram SEYs målsätt
ningar.

SEY publicerade i början av året de mål förbundet vill uppnå med den 
nya lagen på webbsidan eläinsuojelulaki.fi. Dessutom informerade för
bundet under årets gång, i flera repriser, dessa mål till den stora allmän
heten och till media. Informationen ledde till att flera av målen fick 
mycket uppmärksamhet och diskuterades aktivt i samhällsdebatten. 
Speciellt mycket diskuterades den så kallade positivlistan över sällskaps
djur, frivilliga djurskyddsrådgivares hjälp åt myndigheterna vid djur
skyddsövervakningen samt förbud av fånga och släppfiske.

Under våren ordnade SEY, på begäran av riksdagens jord och skogs
bruksutskott, en visit för utskottets medlemmar på SEYs kontor. SEY pre
senterade sin verksamhet och aktuella djurskyddsteman diskuterades. 
På hösten ordnade SEY ett tillfälle på riksdagens medborgarinfo där nöt
kreaturens välbefinnande diskuterades.  

På våren hölls europaparlamentsval och SEY gjorde valarbete tillsam
mans med Djurskyddsförbundet Animalia. Förbundens valteman grun
dade sig på de teman som överenskommits med takorganisationen Eu
rogroup for Animals. Medlemsföreningarna genomförde en gemensam 
EU valkampanj till vilken hörde bland annat en valmaskin och en förbin
delse att befrämja djurskyddet.

SEY publicerade offentliga riktlinjer för hästar och ponnyn.

I mars träffade SEY Eviras generaldirektör och tjänstemän som ansvarar 
för djurskyddet. Under mötet diskuterades aktuella frågor om djurs väl
mående och djurskydd.

   SEY gav utlåtanden 
• namnförslag till Fasta Finlands utvecklingsprogram
• krav på byggnadsteknik och funktion vid subvention av byggandet 

av pälsdjursanläggningar 
• lantbruksutbildningens grundexamen 
• hästnäringens grundexamen
• ett utkast till yrkesexamens grunder för seminörer
• sammansättningen av delegationen för sällskaps- och hobbydjurs 

välmående
• gårdsseminerings examen

    SEY deltog i arbetsgrupper, nämnder samt stiftelser
• Arbetsgruppen som förbereder djurskyddslagen 
• Styrgruppen som styr förberedelsen av djurskyddslagen 
• Delegationen för produktionsdjurs välmående 
• Delegationen för sällskaps- och hobbydjurs välmående
• Djurförsöksnämnden/nämnden för projektgodkännanden 
• Arbetsgruppen som förbereder stödsystemet för djurs välmående
• Arbetsgruppen för utmaningar inom hästnäringen 
• Arbetsgruppen för etisk kvalitetscertifiering inom handeln med djur
• Utvecklingsprogrammet för landsbygden på fastlandet i Finland
• Jord- och skogsbruksministeriets veterinärmedicinska under-

avdelning
• Stiftelsen Suoma Viialan säätiö
• Fincopa rf – Finlands nationella samarbetsforum för alternativa 

metoder
• Antidopingkommittén för djurtävlingar
• Djurskyddsföreningarnas djurskyddsarbetsgrupp 
• Styrelsen för Kiinteistö OY Helsingin Kotkanpesä (bostadsaktie-

bolaget Helsingfors Örnbo)  
• Regelutskottet för Finlands Hippos
• Travdomstolen för Finlands Hippos
• Finlands djurskyddsstiftelse
• Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga 

ändamål eller undervisningsändamål 
• Arbetsgruppen för pälsdjurs välmående
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I december överräckte SEY i samarbete med tio andra djur- och miljö-
skyddsorganisationer en delikatesskorg, innehållande ekologiska rotfrukter 
och grönsaker, till republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio.

 
SEY samarbetade med andra organisationer 
SEY deltog i Finlands Kennelklubbs djurskyddsarbetsgrupp.

SEY deltog i utvecklingsarbetet av webbsidan Kodittomat.info, som 
grundats av Faunastic Oy. SEY betalade webbsidans årsavgift för alla de 
medlemsföreningars del som ville vara med på sidan, och deltog i 
webbsidans marknadsföringskostnader och andra kostnader anknutna 
till informationsverksamheten. 

SEY fortsatte sitt samarbete med nättjänsten Turvasiru.fi.

SEY påbörjade en aktiv kampanj för att lansera en välmåendemärkning 
av djur i Finland. Vid förutredningen samarbetade SEY aktivt med djur-
producenternas intressentgrupper.

SEY har ytterligare aktivt samarbetat med olika intressentgrupper och 
påverkare för att främja djurs välmående. 

Projektet för etisk kvalitetscertifiering inom handeln 
med djur 
SEY administrerar projektet Eettisen eläinkaupan sertifiointiprojekti (Pro-
jektet för etisk kvalitetscertifiering inom handeln med djur) 

Arbetsgruppen har under år 2014 bestått av följande personer:
Paula Hirsjärvi (ordförande, certifieringsinspektioner, kvalitetssystem, 
välfärden av smådäggdjur, etik), Liisa Sarakontu (sekreterare, fiskar, 
webbsidan www.eesp.fi), Hanna Lahtinen (smådäggdjur), Joonas Gus-
tafsson till och med 24.3 (terrariedjur, webbsidan www.eesp.fi), Emilia 
Lehtonen (terrariedjur), Johanna Valo (djurhandel), Teija Toivola (djurhan-
del), Helena Haajanen (SEY, veterinärmedicin, kvalitetssystem) och Maria 
Lindqvist (SEY). Arbetsgruppen sammankom 12 gånger under året.

Certifikatet har under år 2014 beviljats till följande affärer:  
Pieni Eläinkauppa Kuopio, Faunatar Björneborg, Faunatar Myrbacka och 
Faunatar Östra Centrum. Därutöver påbörjades certifieringsprocessen i 
tre affärer.

 
SEY verkade på lokal nivå
I slutet av verksamhetsåret hade SEY 42 medlemsföreningar. Under året 
ordnades tre lokala träffar för SEYs medlemsföreningar och djurskydds-
rådgivare. Dessa var i Tammerfors, Joensuu och Hyvinge. Förbundets 
medlemsföreningsansvariga besökte djurskyddsföreningarna Eläinsuo-
jeluyhdistysten Kummit, Västra Nylands Djurskyddsförening och Jo-
ensuu Djurskyddsförening. De lokala djurskyddsföreningarna genom-
förde lokala program, som till exempel sterilisering/kastrering, 
ID-märkning och vaccinering av katter, match shower, djurskyddsinfor-
mationskampanjer, skolbesök, utbildning i djurkännedom (Eläintaito-
koulutus ELLU), program under djurens vecka som matinsamlingar, foto-
grafiutställningar av djur vilka den lokala föreningen har tagit hand om, 
samt mycket mera. 

Det totala antalet personmedlemmar uppgick till 9804.

SEYs webbsidor förnyades under våren och sommaren 2014. Även med-
lemsföreningarnas hemsidor, vilka är under SEYs webbsidor, förnyades. 
Samtidigt anslöt sig nya medlemsföreningar. Nu lyder 31 medlemsfören-
ingars hemsidor under SEYs webbsidor.

 
Arbetsgruppen för SEYs medlemsföreningar
Arbetsgruppen sammankom fyra gånger under 2014. Förutom med-
lemmarna i arbetsgruppen deltog även andra representanter för med-
lemsföreningarna i gruppens möten.

Under 2014 sammanställde arbetsgruppen ett infopaket till SEYs med-
lemsföreningar. Infopaketet innehåller information om SEYs organisa-
tion, verksamhetssätt och –principer. Infopaketet är ämnat för nya och 
gamla medlemsföreningar samt för djurskyddsföreningar som planerar 
att anhålla om SEY medlemskap. Infopaketet skickades per post till alla 
medlemsföreningars ordföranden. Det finns även i Extra vilket även in-
formerats till medlemsföreningarna.

Arbetsgruppen planerade och genomförde seminariet ”Framtidens 
djurskyddsförening”, vilket gick av stapeln i mars och cirka 60 medlems-
föreningsaktiva deltog i seminariet. På seminariet behandlades fören-
ingslagen och deltagarna arbetade i små grupper med olika teman.

Olika kampanjkoncept som SEY kunde använda sig av har även behand-
lats av arbetsgruppen. En idé som lyftes fram var en programguide, som 
ger föreningarna råd hur de kan planera och förverkliga olika tillställ-
ningar. En sådan programguide utarbetas av arbetsgruppen under år 
2015.

 
SEY arbetade för de unga
Under verksamhetsåret förverkligade SEY en mångsidig ungdomsverk-
samhet med hjälp av understöd från undervisnings- och kulturministe-
riet. SEYs ungdomsverksamhet har som mål att öka barns och ungas 
kunskap om djurs välmående samt att få dem att bli medvetna om sina 
egna inställningar till djurskyddsverksamheten och miljöskyddet. 

Utvecklingen av ungdomsverksamheten fortsatte, SEY strävar till att öka 
de ungas delaktighet och möjlighet att påverka djurskyddsfrågor och 
SEYs verksamhet. SEY erbjöd medlemsföreningarna stöd, material och 
utbildning för att starta, upprätthålla och utveckla egna lokala ungdom-
sverksamheten. ELLU-materialet förnyades under 2014.

År 2014 bestod medlemsföreningarnas ungdomsverksamhet av ELLU- 
utbildning i djurkännedom, klubbverksamhet, ungdomskvällar samt olika 
evenemang och jippon. SEYs skolbesökare nådde också en stor mängd 
ungdomar runt om i Finland. Under verksamhetsåret nådde skolbesökar-
na cirka 1 300 elever och ELLU-kurserna drygt hundra barn och unga.
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SEY arrangerade ett pilotförsök med tillfälliga hem
SEY ordnade för första gången ett försök med att hitta tillfälliga hem åt 
djur som omhändertagits av djurskyddsmyndigheten. Pilotförsöket ord
nades i samarbete mellan SEYs kontor och medlemsföreningarna. SEY 
tog på sig ansvaret att hitta nya hem, via tillfälliga hem, åt ett större antal 
djur. Försöket var lyckat och visade att denna form av verksamhet be
hövs. SEY kommer att fortsätta med denna form av verksamhet även i 
framtiden. 

 
SEY verkade internationellt
SEY är medlem i Eurogroup for Animals som är takorganisationen för de 
största djurskyddsorganisationerna inom Europeiska unionen. Euro
group for Animals strävar till att påverka EU:s djurskyddslagstiftning, så
väl i Bryssel som i EU:s medlemsstater, via sina medlemsorganisationer. 
SEY deltog i flera av Eurogroups samarbetsprojekt: 

• uppföljningen av djurskyddsstrategin för Europa 
• exotiska sällskapsdjur och den så kallade positivlistan
• uppföljningen av strategin för ett hållbart fiske
• uppföljningen av TTIP-förhandlingarna
• märkning av djur som slaktas utan bedövning
• planeringen av EU-förordningen gällande hundar och katter 
• skapandet av riktlinjer för uppfödningen av katter och hundar
• verkställandet av direktivet om djurförsök 
• utvecklandet av ursprungs- och bedövningsmärkningen av 

kött 
• verkställandet av förbudet att hålla modersuggor i bur
• upphörandet av kastreringen av svin
• Projektet Mat på hållbar väg 
• kampanjen inför europarlamentsvalen #vote4animals
• med att få till stånd lagstiftning för skyddandet av hästar

 
SEY deltog i samarbete med Eurogroup for Animals och fyra andra inter
nationella djurskyddsorganisationer i kampanjen ”39 Days for Rosa”, vil
ken var en del av en större Labelling Matters kampanj. Kampanjen som 
åkte runt i de olika EU länderna krävde en klar och obligatorisk märkning 
av broilerköttet. Av märkningen skall produktionssättet framgå.

 
SEY informerade och drev kampanj
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 32 pressmeddelanden. Förbun
dets verksamhet har under året haft stor synlighet i många medier. För
bundets verksamhetsledare Kati Pulli, ordförande Jyrki Haapala samt 
kommunikationschef Maria Lindqvist gav flera intervjuer för televisionen, 
radion och pressen. 

Pressmeddelanden skickades bland annat om europaparlamentsvalet, 
revideringen av djurskyddslagstiftningen och SEYs mål gällande lagen, 
valpfabriker, Djurens vecka, nötkreatur och deras välmående, den etiska 
kvalitetscertifieringen, jaktturismen, fiske samt välmåendemärkningen 
av djurprodukter.

SEY började sin kampanj: Eläinsuojelulaki.fi (djurskyddslagen.fi) – För ett 
djurvänligare Finland. Målet med kampanjen var att få så många förbätt
ringar som möjligt, beträffande djurs välmående, i den nya djurskydds
lagstiftningen. SEY vill dela information till allmänheten om hur djurs 
välmående kan förbättras. Ett mål var också att höja SEYs profil. Kampan
jen koncentrerades till webbsidan Eläinsuojelulaki.fi. Hit samlades alla 
SEYs prioriteringar inför den nya lagen. Här publicerades även en djur
skyddslagsblogg, olika röstningar om olika djurskyddsämnen samt 
pressmeddelanden. Djurskyddslagens revidering ledde även till diskus
sioner speciellt i sociala media.

Under europaparlamentsvalet gjorde SEY kampanj tillsammans med 
Djurskyddsförbundet Animalia under temat ”Djurens välmående har en 
plats i EUvalets hjärta”. Representanter för SEY träffade en mängd kandi
dater och partier, byggde upp en djurpolitisk valmaskin, ordnade tillställ
ningar för allmänheten samt väckte diskussion om valet i sociala medier. 
Fem av de invalda europarlamentarikerna har förbundit sig att befrämja 
djurs välmående.

SEY bjöd hit den sydafrikanska journalisten Ian Michler, som har speciali
serat sig på jaktturism. SEY ordnade en presskonferens där man tog fasta 
på jaktturismen till Afrika samt vilka skador denna har på djuren och de 
olika djurarterna. Medlemsföreningen i Åbo, TESY, arrangerade olika till
ställningar med samma tema i Åbo i samarbete med Animalia och Luon
toLiitto.

På sommaren arrangerade SEY en informationskampanj om valpfabriker. 
Som en del av kampanjen utgav SEY anvisningar till köpare och säljare av 
valpar. Anvisningarna var menade för platser på nätet där man kan köpa 
och sälja djur. Finlands största webb butik tog SEYs anvisningar i bruk.

Kampanjen ”Jag lämnar inte min hud i en het bil” fortsatte även denna 
sommar. Stickers med texten på finska delades ut bland annat via med
lemsföreningarna. Cirka 5000 stickers delades ut under sommaren.

SEY fortsatte ge ut sina elektroniska nyhetsbrev Uutisankka (Nyhetsan
kan) och Kirjekyyhky (Brevduvan). Under året utkom Uutisankka 11 gång
er och Kirjekyyhky 14 gånger.

Projektet med att förnya webbsidorna som började 2013 slutfördes un
der året. SEY publicerade de nya sidorna i augusti 2014. Av medlemsför
eningarna har 18 egna webbsidor i samband med SEYs sidor. Ytterligare 
8 föreningar flyttade sina webbsidor hit.

Djurens vecka
SEY firade nationella Djurens vecka 4–10.10 redan för 56:e gången. 
Temat för Djurens vecka var nötkreatur. 

För skolelever sammanställdes, delvis med finansieringsstöd från 
undervisnings och kulturministeriet, två informationspaket om 
nötkreatur och deras välmående. Det ena informationspaketet var 
riktat främst till elever i lågstadiet (Kurkistus navettaan) och det 
andra till elever i högstadiet och gymnasiet (Naudan elämä). 
 Publikationerna var gratis och beställdes förutom av skolor, även  
av föreningar tillsammans över 100 000 exemplar. 

I kampanjmaterialet för Djurens vecka ingick även en affisch på 
finska och svenska, även den gratis. Dessutom öppnades webb
sidan www.nautatieto.fi, som innehöll fördjupad information samt 
övningsuppgifter för skolelever och studeranden. 

Den 2.10 ordnades ett seminarium och en paneldiskussion om  
de mål som SEY ställer på nötkreaturens välmående samt om 
 Djurens vecka. Tillställningen ordnades i riksdagens Infocentrum.  

I paneldiskussionen deltog SEYs verksamhetsledare Kati Pulli, forskare 
Laura Hänninen och mjölkproducent Annamari Torttila. Även riks
dagsgruppernas representanter fick uttrycka sina åsikter i frågan.

Samtidigt utdelades priset Årets Djurskyddsgärning, som denna 
gång gick till Eläinsuojelukeskus Tuulispääs grundare Piia Anttonen.

Under djurens vecka förverkligade SEY ett programsamarbete med 
Radio Nova. På radiokanalen intervjuades dagligen människor som 
på något sätt är med i SEYs verksamhet. De berättade om hur man 
kan komma med i förbundets verksamhet samt om kampanjen 
Djurens vecka. På kanalen hördes också radioreklamer var folk 
 uppmanades till att stöda SEYs djurskyddsverksamhet.

Under Djurens vecka arrangerades för första gången även en natio
nell Djurens vecka penninginsamling, som även gick under namnet 
Tonkkakeräys (Mjölktunneinsamling). Insamlingen arrangerades i 
Helsingfors 410.10 samt på ett flertal andra orter. Man kunde även 
delta i insamlingen på webben och via textmeddelande.
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SEYs frivilliga djurskydds
rådgivare agerade
 
I slutet av år 2014 hade förbundet 67 frivilliga djurskyddsrådgivare. Det 
fanns rådgivare i alla Finlands landskap förutom i Södra Karelen, Kajana
land och på Åland. 

Vid början av året togs rådgivarbenämningen i bruk, och härefter an
vänds benämningen djursyddrådgivare för alla SEYs frivilliga djurskydds
övervakare och rådgivare.

SEYs djurskyddsrådgivare ger råd per telefon eller epost och de flesta 
gör även djurskyddsrådgivningsbesök med anledning av inkomna djur
skyddsanmälningar.

Med ändringen av benämning strävar SEY till att bättre beskriva den fri
villiga djurskyddsrådgivarverksamhetens roll. Dessutom strävar SEY till 
att förebygga missförstånd vid djurskyddsrådgivningsbesök, alltså att 
förhindra att den frivilliga verksamheten förväxlas med myndighets
verksamheten.

Under året 2014 godkände rådgivararbetsgruppen (det tidigare överva
karutskottet) fyra nya djurskyddsrådgivare. I Nyland godkändes Pirkko 
Mikkola och Pipsa Parkkinen. I Egentliga Finland Päivi AntWuorinen och 
i Satakunta Petri Grönroos.

Under verksamhetsåret, i augusti, fyllde övervakare Mårten Hoge 70 år 
och gick därmed i pension från sitt frivilligarbete som frivillig djurskydds
övervakare. SEY framför ett varmt tack till honom för de nästan 40 år som 
han tillägnat djuren och djurskyddet.  

Följande personer slutade som djurskyddsrådgivare under året: Heidi 
Aatsinki, Kristina Djupsjöbacka, Marju Honkanen, Virva Kaavi, Minni Kesti, 
Sari Koistinen, Jaana Kylmänen, Heidi Lumiaho, Suvi Mäkelä, Johanna 
Niskanen, Marjukka Parviainen, Johanna Reinvall, Niina Reponen, Minna 
Peura, Heidi Tanskanen och Anna Siltalehto.

SEY vill rikta ett hjärtligt tack till dem alla för deras värdefulla frivilligarbe
te för djurens väl. 

Många av djurskyddsrådgivarna som slutade gjorde det för att arbetet 
var tungt eller på grund av förändringar i den egna livssituationen. Det 
fanns också de som slutade med rådgivningsverksamheten som ett 
ställningstagande till SEYs verksamhet. 

Som bilaga till årsberättelsen finns statistik över de åtgärder rådgivarna 
gjort under årets lopp.

Enligt statistiken för år 2014 utförde djurskyddsrådgivarna 1 481 djur
skyddsrådgivningsbesök till 1 168 djurhållningsplatser. 

 
SEY vidareutbildade djurskyddsrådgivare
SEY arrangerade Djurskyddsdagarna (tidigare Djurskyddsövervakarda
garna) under det sista veckoslutet i januari. Djurskyddsdagarna har be
fäst sin ställning som en årligen återkommande fortbildning samt nät
verkstillställning för djurskyddsrådgivarna. Djurskyddsdagarna ordnades 
i Seinäjoki med exotiska djur som tema.

Under år 2014 ordnades tre lokala träffar för djurskyddsrådgivare och 
medlemsföreningar i Tammerfors, Joensuu och Hyvinge. Dessutom ord
nade Birkalands regionala rådgivare en lokal träff i Tammerfors. SEYs ko
ordinator för rådgivarverksamheten deltog i träffen.

Under verksamhetsåret ordnade SEY ett pilotprojekt med att rekrytera 
nya rådgivare via arbetsplatsannonsering till områden var det fanns ett 
tydligt behov av rådgivare. Rådgivararbetsgruppen valde landskapen 
Kajanaland och Södra samt Norra Savolax som pilotprojekt.
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SEY publicerade tidningen Djurens vän
Den 109:e årgången av tidningen Eläinten ystävä (Djurens vän) utkom i 
fyra nummer. Maria Lindqvist fortsatte som chefredaktör för tidningen, 
och som redaktionssekreterare Annukka Seppävuori. Purple Workshop 
Oy ansvarar för tidningens layout. Tidningens layout förnyades under 
verksamhetsåret. Dessutom gjordes en läsarundersökning.

 
SEY publicerade
SEY översatte guiden Hyvinvoiva kissa – SEYn opas kissanhoitoon (En 
välmående katt – SEYs kattvårdsguide) till svenska under verksamhets
året. Guiden är ämnad för personer som tänker skaffa katt, för kattägare 
och för andra som är intresserade av katter. Guiden delas ut bland annat 
på veterinärstationer, djurskyddsföreningar och hittehus för djur. Den 
svenskspråkiga guiden trycktes upp i 5000 exemplar.

 
SEY föreläste och presenterade sin verksamhet  
på mässor
SEYs koordinator för djurskyddsrådgivningen föreläste om djurskydd på 
kurserna för djurskötare vid vuxenutbildningscentret Amiedu. 

Under verksamhetsåret deltog SEY med eget mäss ständ på EDUCA 
mässan, Horse Fair mässan, PetExpo mässan, Världen i byn festivalen, 
Helsingfors Pride, hundutställningen Världens Vinnare, hundutställning
en Sawo Show Kungstraven, ELMA mässan samt Kennelförbundets ut
ställning Vinnaren. 

 
SEY belönade
Under Kungstravet i Björneborg fick Maarit Hollmén SEYs hederspris. Pri
set motiverades med att hon mångsidigt främjat hästars välmående. 

Den 2.10, under Djurens vecka, delades priset för årets djurskyddshand
ling ut till Eläinsuojelukeskus Tuulispääs grundare Piia Anttonen. Priset 
för årets djurskyddshandling delas årligen ut till någon som genom sina 
handlingar lyft fram missförhållanden i djurhållningen eller som på ett 
betydande sätt har främjat djurs välmående.
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SEY samlade och fick stöd

Företagssamarbete
Mars/Whiskas och Pedigree donerade under Djurens vecka djurmat, 
motsvarade mängden Whiskas och Pedigree produkter som köpts un
der hela september månad, till SEYs medlemsföreningars hittedjurshus. 
Det blev cirka 15 000 kg, utav vilket 10 000 kg var kattmat och 5 000 kg 
hundmat.

SEY ordnade tillsammans med Musti ja Mirri kampanjen Katternas väl
måendeveckor. Under kampanjens gång besökte SEYs frivilliga Musti 
och Mirri butiker i hela landet. Dessutom fick SEY en provision på all 
Compact Care kattsand som såldes under dessa veckor. SEY fick därmed 
en donation på 2 500 euro. Förutom pengar donerade Musti och Mirri 
under verksamhetsåret mat och förnödenheter till SEYs medlemsfören
ingar.

Faunatar ordnade, för andra gången, en julkampanj till förmån för SEYs 
medlemsföreningar. Faunatars kunder fick donera förnödenheter för 
djur till Faunatars affärer, som sedan levererade dessa vidare till SEYs 
medlemsföreningar. Dessutom donerade Faunatar affärerna mat och 
förnödenheter.  Insamlingen resulterade i att SEYs medlemsföreningar 
fick tusentals kilo förnödenheter och mat.

Kooky Gems Oy insamlade nästan 600 euro till SEY genom sina två 
smyckeskampanjer.

Tillsammans med Lush ordnades Charity Potmedelanskaffningskam
panjen, vars intäkter i sin helhet donerades till SEY.

Toni Wirtanen donerade Specsavers Årets Båge 2014 priset på 1 000 
euro till SEYs arbete för att förebygga valpfabriker.

Agrimarket donerade, i november, cirka 500 kg katt och hundmat till 
SEY. SEY gav maten till medlemsföreningarnas hemlösa djur samt till ska
dade vilda djur. 

Dessutom samarbetade SEY i juletider med flera olika aktörer, som bland 
andra Smådjursklinikerna Tuhatjalka, Naturahundkex och ShopAlike, 
 vilka donerade både pengar och förnödenheter till förmån för djurskyd
det.

 

Djurskyddsgalan 2014
Marko Björs och Björs Horse Sport Ky ordnade i november en Djur
skyddsgala, vars intäkter delades mellan SEYs medlemsföreningars hit
tedjurshus. Galan inbringade hela 15 250 euro.

 
Donationer av privatpersoner
SEY körde igång med en medelanskaffningskampanj via SMS i augusti 
2014. Vid årets slut hade kampanjen inbringat cirka 2 750 euro. Andra 
vädjan om donationer har aktivt publicerats i nyhetsbreven, i Facebook 
och i tidningen Djurens vän. SEY är även med i jelpi.fi, var privatpersoner 
kan donera pengar.

I augusti var SEY för första gången med i den kollektiva finansierings
tjänsten Mesenaatti i samband med Städningsdagens Hyvänkeräysin
samlingen.

 
Donation via webben
Inför jul publicerade SEY sin nya webbdonationsbutik. I butiken på web
ben kan man köpa djurvänliga gåvor i stil med ”Annorlunda gåva – Toi
senlainen lahja” men här får man köpa djurvänliga produkter. Man väljer 
själv vilken djurskyddsverksamhet man vill stöda och så kan man skriva 
ut presentkortet.

Julklappsdonationskampanjen inbringade 4 410 euro.

 
Insamlingen under Djurens vecka
SEY genomförde för första gången en penninginsamling under Djurens 
vecka. Insamlingen gick under namnet Tonkkakeräys (Mjölktunneinsam
ling) för att insamlingen använde mjöltunnor som rekvisita. Insamlingen, 
för djurskyddsarbetets väl, förverkligades på fyra olika sätt: till tidningen 
Djurens vän nummer 3/2014 bifogades ett insamlingsbrev, via en SMS 
kampanj genom vilken man kunde donera pengar eller via SEYs webbsi
da, dessutom samlade SEY in pengar i insamlingsbössor vid Helsingfors 
järnvägstorg samt medlemsföreningarna vid sina egna tillställningar.

Insamlingen inbringade 24 163 euro. Av denna summa kom 2 400 euro 
in via SMS, 3 500 euro kom in som donationer på konto och insamlings
brevet inbringade 17 000 euro. Gatuinsamlingen i Helsingfors inbringa
de dryga 1 300 euro.

SEYs frivilliga djurskydds
rådgivare agerade
 
I slutet av år 2014 hade förbundet 67 frivilliga djurskyddsrådgivare. Det 
fanns rådgivare i alla Finlands landskap förutom i Södra Karelen, Kajana
land och på Åland. 

Vid början av året togs rådgivarbenämningen i bruk, och härefter an
vänds benämningen djursyddrådgivare för alla SEYs frivilliga djurskydds
övervakare och rådgivare.

SEYs djurskyddsrådgivare ger råd per telefon eller epost och de flesta 
gör även djurskyddsrådgivningsbesök med anledning av inkomna djur
skyddsanmälningar.

Med ändringen av benämning strävar SEY till att bättre beskriva den fri
villiga djurskyddsrådgivarverksamhetens roll. Dessutom strävar SEY till 
att förebygga missförstånd vid djurskyddsrådgivningsbesök, alltså att 
förhindra att den frivilliga verksamheten förväxlas med myndighets
verksamheten.

Under året 2014 godkände rådgivararbetsgruppen (det tidigare överva
karutskottet) fyra nya djurskyddsrådgivare. I Nyland godkändes Pirkko 
Mikkola och Pipsa Parkkinen. I Egentliga Finland Päivi AntWuorinen och 
i Satakunta Petri Grönroos.

Under verksamhetsåret, i augusti, fyllde övervakare Mårten Hoge 70 år 
och gick därmed i pension från sitt frivilligarbete som frivillig djurskydds
övervakare. SEY framför ett varmt tack till honom för de nästan 40 år som 
han tillägnat djuren och djurskyddet.  

Följande personer slutade som djurskyddsrådgivare under året: Heidi 
Aatsinki, Kristina Djupsjöbacka, Marju Honkanen, Virva Kaavi, Minni Kesti, 
Sari Koistinen, Jaana Kylmänen, Heidi Lumiaho, Suvi Mäkelä, Johanna 
Niskanen, Marjukka Parviainen, Johanna Reinvall, Niina Reponen, Minna 
Peura, Heidi Tanskanen och Anna Siltalehto.

SEY vill rikta ett hjärtligt tack till dem alla för deras värdefulla frivilligarbe
te för djurens väl. 

Många av djurskyddsrådgivarna som slutade gjorde det för att arbetet 
var tungt eller på grund av förändringar i den egna livssituationen. Det 
fanns också de som slutade med rådgivningsverksamheten som ett 
ställningstagande till SEYs verksamhet. 

Som bilaga till årsberättelsen finns statistik över de åtgärder rådgivarna 
gjort under årets lopp.

Enligt statistiken för år 2014 utförde djurskyddsrådgivarna 1 481 djur
skyddsrådgivningsbesök till 1 168 djurhållningsplatser. 

 
SEY vidareutbildade djurskyddsrådgivare
SEY arrangerade Djurskyddsdagarna (tidigare Djurskyddsövervakarda
garna) under det sista veckoslutet i januari. Djurskyddsdagarna har be
fäst sin ställning som en årligen återkommande fortbildning samt nät
verkstillställning för djurskyddsrådgivarna. Djurskyddsdagarna ordnades 
i Seinäjoki med exotiska djur som tema.

Under år 2014 ordnades tre lokala träffar för djurskyddsrådgivare och 
medlemsföreningar i Tammerfors, Joensuu och Hyvinge. Dessutom ord
nade Birkalands regionala rådgivare en lokal träff i Tammerfors. SEYs ko
ordinator för rådgivarverksamheten deltog i träffen.

Under verksamhetsåret ordnade SEY ett pilotprojekt med att rekrytera 
nya rådgivare via arbetsplatsannonsering till områden var det fanns ett 
tydligt behov av rådgivare. Rådgivararbetsgruppen valde landskapen 
Kajanaland och Södra samt Norra Savolax som pilotprojekt.

19

SEY • ÅRSBERÄTTELSE 2014



Bi
ld

: S
uv

i E
lo

Av medlemsföreningarna deltog 10 föreningar runt om i landet. Dessut
om deltog djurskyddsrådgivare i insamlingen.

 
Månatliga donationer
SEY rekryterade aktivt nya månatliga donatorer i sociala media och i tid
ningen Djurens vän. I maj genomfördes den första facetoface pilot
kampanjen. SEY hade fyra medlemsvärvare under fyra veckors tid som 
fick 120 nya månatliga donatorer. Vid årets slut hade SEY cirka 300 djur
skyddsfaddrar.

Inför år 2015 gjorde SEY upp en plan på att förverkliga en större face to
face kampanj.

 
Testamenten
SEY gick med i organisationen Vastuullinen Lahjoittaminen ry (Ansvars
fullt Donerande rf) VaLas medlemsföreningars gemensamma dona
tionskampanj. Syftet med kampanjen är att informera den stora allmän
heten om möjligheterna med testamentdonationer. I kampanjen Hyvä 
testamentti (Ett gott testamente) ingår 14 av VaLas medlemsorganisatio
ner. Kampanjen planerades under år 2014 och den kör igång i januari 
2015.

 
Dagsverksinsamlingen
SEY ordnade dagsverksinsamling för skolor redan för femte gången. I 
dagsverksinsamlingen arbetar skolelever en dag utanför skolan och do
nerar sin inkomst till ett insamlingsobjekt som de själva valt. Dagsverks
insamlings broschyren förnyades under året och den skickades till alla 
finländska högstadier under augusti månad. Åtta dagsverksinsamlingar 
ordnades och de inbringade 15 410 euro.

 
Produkter till salu
På förbundets webbplats såldes via nätbutiken olika SEY och djurpro
dukter. Nätbutiken sköttes tidigare av Sanser Oy och på sommaren flyt
tades nätbutiken till Heluna Shop. Samtidigt förnyades nätbutikens 
innehåll och utseende.

SEY inledde ett samarbete med Muurla Design Marketing Oy och sålde i 
nätbutiken de populära Kamut produkterna. Muurla producerade även 
två egna Kamutbrickor åt SEY.

 

SEYs administrativa  
organ verkade
 
IFörbundsfullmäktige sammankom två gånger under verksamhetsåret. 
Vårmötet ordnades den 10.5 i Åbo och höstmötet den 29.11 i Helsing
fors. 

Förbundsfullmäktige valde filosofie magister Helinä Ylisirniö till för
bundsstyrelsens ordförande från och med 2015 för nästa två års mandat
period. Till ordinarie styrelsemedlemmar i förbundsstyrelsen, för nästa 
tre års mandatperiod som inleds från 2015, valdes filosofie doktor Suvi 
Ponnikas från Uleåborg och pedagogie magister Maija Raatikainen från 
Vasa. Till ersättare i förbundsstyrelsen för nästa tre års mandatperiod val
des Tauno Kähkönen från Lapinlax. Under verksamhetsåret sammankom 
styrelsen åtta gånger.

Som förbundsstyrelsens ordförande fungerade kommissarie Jyrki Haa
pala från Varkaus, som första viceordförande juris magister Heidi Niemi
nen från Korpilahti och som andra vice ordförande juris magister Mika 
Leppinen från Esbo. Som ordinarie medlemmar i styrelsen fungerade 
hälsoinspektör Tauno Kähkönen från Lapinlax, filosofie magister Anna 
Pienimäki från Mäntsälä, vicehäradshövding Maylis Spiik från Åbo samt 
doktor i statsvetenskap Birgitta Wahlberg från Åbo. Som ersättare i för
bundsstyrelsen var socionom och djurskolare Tanja Karpela från Bjärnå, 
veterinär Helena Haajanen från Joroinen samt filosofie licentiat Marianne 
Juntunen från Pelkosenniemi..

 
SEYs funktionärer
Som verksamhetsledare fungerade Kati Pulli, som kommunikationschef 
Maria Lindqvist, som ekonomichef Erja Peltola, som koordinator för råd
givningsverksamheten Heidi Harmaala, som kontorssekreterare Anne 
Skogberg, som koordinator för ungdomsverksamheten och ansvarig för 
medlemsföreningarna Tiina Lehtovirta samt som medelanskaffare Aura 
Yliselä. Därutöver arbetade Andreas Lang (kontorstekniker), Essi Walleni
us (djurs välmåendemärkning) och Senni Puustinen (kommunikations
assistent) på SEY med arbetskontrakt på viss tid. På kontoret arbetade 
även praktikanter i olika långa praktikperioder. 

20

SEY • ÅRSBERÄTTELSE 2014



Förening Ordinarie medlem 1:a reservmedlem 2:a reservmedlem
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit Tea Lamberg Tiitta Räsänen Myra Magnusson
Eläinten auttajat – – –
SEY Hartolanejden Margit Nevala Hely Alakokkare Annika Nevala
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys Heli Grip Santeri Pienimäki Sari Lastula
SEY Hyvinge Raija Hulkko Laura Kiiski Suvi Remes
Joensuun eläinsuojeluyhdistys – – –
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys Anne SkyttäläRasila Sari Helin Johanna Repo
JoRaJuPuSueläinsuojeluyhdistys Sirpa Hytönen Jessica Gynther Outi Honkapuro
Kainuun eläinsuojeluyhdistys Janne Pahkala Outi Pahkala
KeskiSuomen eläinsuojeluyhdistys Saana Tammisto Maria Ojanperä Tiina Ahokas
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys Pia Byskata Susanna Hämäläinen
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys – – –
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys Riitta Vuori MarjaLeena Koskiniemi Anu Tamminen
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck Tanja Heikkilä Päivi Makkonen
Lieksan eläintenystävät Janne Ryynänen Sari Koistinen Mervi Saviranta
SEY Loimaa – – –
LuoteisLapin Eläinsuojeluyhdistys Saila Keskitalo Katja Muotka Tiina Kuukasjärvi
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys Linnea Ruda Leena Lötjönen
MeriLapin eläinsuojeluyhdistys Anne Vakkala Hanna Kulju Elina Kekäläinen
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys Marjatta HaapalaPutila Merja Rautio Seija Ollila
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys Johanna Heffernan Suvi Ponnikas Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys Leena Aho Katri Lehtola
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys Antti Heiskanen Arja Heiskanen
Jakobstadnejdens djurvänner Erkki Kilponen Lea Toiviainen Kristina Toiviainen
Pielisen eläinsuojeluyhdistys Mari Timonen Paula Pyykönen Tiina Korkalainen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Leena Litma Kari Koivisto Jenny Jokihaara
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU Paula Pokkinen Marjo Väntänen Annika Salomaa
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys Sari Valtanen Erika EvelynEisen EevaMari Valkeinen
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys Mira Lehtinen Jaana Kalliomäki Katja Korkalainen
SEY Brahestad Merja RantalaRantakari Tanja Hämeenkorpi Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys Ulla Lahtinen Johanna Reinvall Tiina Koskinen
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys Nina Rissanen Heidi Imberg Johanna AskolaPutaansuu
Salon seudun eläinsuojeluyhdistys Sini KetonummiRanki Pirkko Villman Taina Rautarinta
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys Maija Löytölä Tetti Sandberg Anni Liukkonen
Savon Eläinsuojelu Annaelina Kotilainen Johanna Niskanen Ritu Savolainen
SEY Nyslott Minna Särkkä Mirjam Kosunen MarjaLiisa Kotro
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys Nitta Sääkslahti Tuula Niemelä Jouko Torssonen
Åbo Djurskyddsförening rf Heidi LeyserKopra Nea Konttinen Laura Jalava
Åbo Djurskyddsförening rf Pia Juup Anni Kulmala BrittMarie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys Johanna Elonheimo Marika Taskila
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys Maija Raatikainen Kristina Smulter Helena Wörlin
SEY Valkeakoskinejden JuhaPekka Taskinen Sirkku Laine Jaana Taskinen
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys Sanja Sateenranta Päivi Tenhunen Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskanejden Maarit Annala Anne Isoaho Maija Himanka
Personmedlemmar Mårten Hoge Risto Rydman

Förbundsfullmäktige 2013–2016

Ekonomi

Allmänt
Under flera år på 2000talet har förbundets årliga intäkter inte täckt ut
gifterna för den ordinarie verksamheten. Underskottet har täckts med 
kapital från testamentdonationer från flera årtionden. Förutom det redo
visade resultatet från bokföringen följer ekonomiadministrationen med 
hur länge verksamheten kan fortsätta i dess nuvarande form, ifall att 
inga nya testamentdonationer fås. Samtidigt strävar man till att med 
välplanerade investeringar garantera, att förbundet har tillgång till de 
resurser och tekniska hjälpmedel som behövs för en effektiv och tidsen
lig verksamhet. 

Under verksamhetsåret bereddes ekonomifrågor av en ekonomiarbets
grupp med Mika Leppinen som ordförande och Jyrki Haapala, Tauno 
Kähkönen och Heidi Nieminen som medlemmar. Som sekreterare fung
erade Erja Peltola. 

Ordinarie verksamhet
Budgeten för den ordinarie verksamheten år 2014 var –794 400, 00 € och 
resultatet uppgick till –810 069,38 €. 

Lönekostnaderna under året var sammanlagt –317 390,63 € och de soci
ala utgifterna –74 287,69 €. Personalomkostnaderna på –391 678,32 € har 
överförts till de olika huvudsektorerna i proportion till den uppskattade 
arbetsinsatsen. I uppskattningen har följande procentandelar tillämpats: 
samhällelig verksamhet 13 %, rådgivarverksamhet 23 %, kommunikation 
och marknadsföring 22 %, tidningen Djurens vän 8 %, internationell 
verksamhet 4 %, medlemsföreningsverksamhet 24 % och övrig djur
skyddsverksamhet 6 %. Samma förfarande har tillämpats på de övriga 
gemensamma utgifterna (–201 162,13 €) och avskrivningarna (–32 975,98 €). 
Syftet med detta är att utreda hur mycket respektive huvudsektor i den 
ordinarie verksamheten i verkligheten kostar förbundet.

SEYs administrativa  
organ verkade
 
IFörbundsfullmäktige sammankom två gånger under verksamhetsåret. 
Vårmötet ordnades den 10.5 i Åbo och höstmötet den 29.11 i Helsing
fors. 

Förbundsfullmäktige valde filosofie magister Helinä Ylisirniö till för
bundsstyrelsens ordförande från och med 2015 för nästa två års mandat
period. Till ordinarie styrelsemedlemmar i förbundsstyrelsen, för nästa 
tre års mandatperiod som inleds från 2015, valdes filosofie doktor Suvi 
Ponnikas från Uleåborg och pedagogie magister Maija Raatikainen från 
Vasa. Till ersättare i förbundsstyrelsen för nästa tre års mandatperiod val
des Tauno Kähkönen från Lapinlax. Under verksamhetsåret sammankom 
styrelsen åtta gånger.

Som förbundsstyrelsens ordförande fungerade kommissarie Jyrki Haa
pala från Varkaus, som första viceordförande juris magister Heidi Niemi
nen från Korpilahti och som andra vice ordförande juris magister Mika 
Leppinen från Esbo. Som ordinarie medlemmar i styrelsen fungerade 
hälsoinspektör Tauno Kähkönen från Lapinlax, filosofie magister Anna 
Pienimäki från Mäntsälä, vicehäradshövding Maylis Spiik från Åbo samt 
doktor i statsvetenskap Birgitta Wahlberg från Åbo. Som ersättare i för
bundsstyrelsen var socionom och djurskolare Tanja Karpela från Bjärnå, 
veterinär Helena Haajanen från Joroinen samt filosofie licentiat Marianne 
Juntunen från Pelkosenniemi..

 
SEYs funktionärer
Som verksamhetsledare fungerade Kati Pulli, som kommunikationschef 
Maria Lindqvist, som ekonomichef Erja Peltola, som koordinator för råd
givningsverksamheten Heidi Harmaala, som kontorssekreterare Anne 
Skogberg, som koordinator för ungdomsverksamheten och ansvarig för 
medlemsföreningarna Tiina Lehtovirta samt som medelanskaffare Aura 
Yliselä. Därutöver arbetade Andreas Lang (kontorstekniker), Essi Walleni
us (djurs välmåendemärkning) och Senni Puustinen (kommunikations
assistent) på SEY med arbetskontrakt på viss tid. På kontoret arbetade 
även praktikanter i olika långa praktikperioder. 
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Resultatet för den ordinarie verksamheten fördelade sig på de 
olika sektorerna enligt nedanstående diagram.

Finansieringen av den ordinarie verksamheten
Underskottet av den ordinarie verksamheten täcktes genom mede
lanskaffning, investerings och finansieringsverksamhet, statsbidrag 
och andra allmänna understöd samt testamentdonationer.

Resultatet från medelanskaffningen år 2014 uppgick till 136 747,40 € 
varav testamentdonationerna var 4 099,51 €. Intäkterna från med
lemsavgifterna var 121 780,50 € och kostnaderna för medlemsavgif
terna var –15 420,56 €. Donationsintäkterna uppgick till 75 167,23 € 
och penninginsamlingskostnaderna till –27 141,38 € vari ingår hälf
ten av mediakampanjenskostnader under Djurens vecka samt kost
naden för deltagandet i VaLas testamentkampanj. De övriga medel
anskaffningsintäkterna var 12 235,42 €, detta resultat belastades av 
kostnaden för varulagret vid bytet av nätbutiksleverantör.  Förutom 
de allmänna medelanskaffningsintäkterna fick SEY följande donatio
ner, vilka fördes direkt på det mål de donerades till: Björs Horse 
Sport Ky donerade 15 250,00 € till hittedjurshusen, medlemsfören
ingarna fick hälften av intäkterna från Djurens vecka 8 990,00 €, till 
skötsel av vilda djur 1 911,00 € och till skötsel av övriga djur 2 480,00 €.

Förbundets kapital har huvudsakligen varit placerat i börsaktier, ka
pitalskyddade portföljinvesteringar, bostads och lokalaktier, ränte
fonder och markområden. Av börsaktierna såldes Kone Abp 2 300 
st., Wärtsilä Abp 2 200 st., UPM Kymmene Abp 4 665 st., Sampo 
2 100 st. och Pohjola Bank A 5 000 st. Dessutom såldes fastighetsbo
laget Ab Helsingin Kotkanpesäs lokalaktier och SEY hyrde nya kon
torslokaler i Sörnäs i Helsingfors.

Finlands Djurskyddsfond stödde SEYs verksamhet med 60 000 €, av 
vilket 43 000 € användes till projektet Produktionsdjurs välmående
märkning under tiden 1.9.2014–31.8.2015, 12 000 € var allmänt stöd 
och 5 000 € stöd till ungdomsverksamheten (inklusive medlems
föreningsverksamheten). Undervisnings och kulturministeriet un
derstödde SEYs ungdomsverksamhet med 40 000 € (inklusive med
lemsföreningsverksamheten). Jord och skogsbruksministeriet un 
derstödde SEY med 55 765 €. Förbundet beviljade 20 795 € som 
verksamhetsbidrag till medlemsföreningarna.

Räkenskapsperiodens resultat var 155 852,10 € och balansräkning
ens slutsumma 4 403 875,04 €.

 
Bundna fonder
Fonden Marschans fond som är en fond med egen täckning vars 
kapitalavkastning kan användas till förbundets verksamhet. Under 
år 2014 avskrevs förbundets skulder till fonden genom att överföra 
börsaktier till motsvarande värde till fonden.

Förbundets medel från övriga bundna fonder ingår i förbundets till
gångar. Ränteinkomsterna läggs varje år till kapitalet. Ur fondernas 
tillgångar dras årligen av de medel som använts i enlighet med fon
dernas syfte.

Revisorer
Under verksamhetsåret fungerade CGR MarjaLeena Turunen och 
CGR Katja Hanski som förbundets revisorer. Vicerevisorer var CGR 
Yrjö Haukatsalo och GRM Susanna Ahola.

ORDINARIE VERKSAMHET 2014
underskott –810 069 €

Kommunikation 
och marknads
föring:
–182 396; 22 %

Rådgivar
verksamhet:
–159 154; 20 %

Samhällelig 
verksamhet:
–85 282; 11 %

Tidningen  
Djurens vän:  
–111 952; 14 %

Internationell
verksamhet:
–22 903; 3 %

Medlemsförenings 
verksamhet:
–211 364; 26 %

Övrig djurskydds
verksamhet:
–37 019; 4 %

FINANSIERING AV DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2014
underskott –810 069 €; av finansierings och investerings

verksamheten användes cirka 524 000 € för att täcka kostnaderna 
Beräknade bidrag 
från fonder med 
egen täckning:
81 067; 10 %

Statsbidrag och 
andra allmänna 
understöd:
67 765; 8 %

Medelsanskaffning:
132 648; 16 %

Investerings och 
finansierings 
verksamhet:
524 490; 65 %

Testament
donationer:
4 100; 1 %

Ordinarie verksamhetssektor Intäkter Personal- 
omkostnader Avskrivningar Övriga  

kostnader Resultat

Samhällelig verksamhet 14 000 – 52 315  – 4 287  – 42 679  – 85 281

Rådgivarverksamhet 620 – 71 355  – 7 584  – 80 835 – 159 154

Kommunikation och marknadsföring 28 242 – 76 441  – 7 255  – 126 942 – 182 396

Djurens vän 3 490 – 35 811  – 2 638  – 76 992  – 111 951

Internationell verksamhet – 12 409  – 1 319  – 9 174  – 22 902

Medlemsföreningsverksamhet 
(inklusive ungdomsverksamhet) 62 730 – 123 113  – 7 914 – 143 066 – 211 363

Övrig djurskyddsverksamhet 6 810 – 20 233  – 1 978  – 21 618  – 37 019
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Föreningens medlemsantal 31.12.2014 inom parentes

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry (114)
Eläinten auttajat ry (Riihimäki) (176)
SEY Hartolanejden (60)
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys ry (85)
SEY Hyvinge (285)
Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry (215)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry (128)
JoRaJuPuSueläinsuojeluyhdistys ry (23)
Kainuun eläinsuojeluyhdistys ry (121)
KeskiSuomen eläinsuojeluyhdistys ry (516)
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys  
– Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry (144)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (302)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (123)
Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistys ry (357)
Lieksan eläintenystävät ry (35)
SEY Loimaa (75)
Lovisa katthus rf (41)
LuoteisLapin Eläinsuojeluyhdistys ry (16)
Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistys (37)
MeriLapin eläinsuojeluyhdistys ry (100)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry (58)
Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys ry (370)

Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (182)
Pieksämäen eläinsuojeluyhdistys ry (81)
Pielisen eläinsuojeluyhdistys ry (33)
Jakobstadnejdens djurvänner (110)
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry (751)
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry (1 313)
SEY Brahestad (93)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (134)
Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry (106)
Salon seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (280)
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry (329)
Savon Eläinsuojelu ry (258)
SEY Nyslott (53)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry (295)
Åbo Djurskyddsförening rf (1 485)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry (55)
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry (126)
SEY Valkeakoskinejden (121)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry (111)
SEY Ylivieskanejden (190)

Antalet medlemmar som hörde direkt till SEY Finlands djur
skyddsföreningars förbund rf var 317 st. Totalt hade SEY 9 804 
medlemmar den 31.12.2014.

Fonder med egen täckning Avkastning Kostnader Resultat Slutsumma i 
balansräkning

Marschans fond   3 698,52  –3 698,52    0    299 839,00

Förbundets medlemsföreningar år 2014

Övriga bundna fonder Tillägg Avdrag Kapital  31.12.

Ruth Stenbäcks fond 227,35   – 6 559,96    31 742,58

Aune ja Eino Pursiainens fond 805,87  – 21 000,00 168 694,86

Helenius fond 5 476,65 – 20 000,00 1 146 444,80

Tavita avTyris fond 81,16 – 81,16 16 908,95

Övriga övriga bundna fonder 1 982,79 – 42 000,00 415 062,99

Sammanlagt 8 573,82 – 89 641,12  1 778 854,18 
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Förbundets ledande idéer
 
(Godkända år 2013)

SEY Finlands djurskyddsföreningars förbund rf har arbetat med djur
skydd sedan år1901 och är den största djurskyddsorganisationen och 
djurskyddsexperten i Finland. Till SEYs verksamhetsområde hör alla 
djurarter och förbundet verkar i hela landet. SEY förverkligar djur
skyddsarbete via drygt 40 lokalföreningar och cirka 100 frivilliga djur
skyddsövervakare och rådgivare.

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 välkända SEYs arbete är att 
djuren ska må väl i vårt samhälle. Människorna bär ansvaret för de djur 
de sköter. Genom följande djurs rättigheter kan man betrakta hur dju
rens välmående förverkligas:
 •  Rättigheten till god behandling och till positiva 

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

som möjliggör det.
 • Rättigheten till välmående, hälsa och funktionsförmåga.
Med dessa rättigheter hänvisas till de definitioner som delegationen  
för sällskaps och hobbydjur har framställt om djurs välmående (bilaga). 
Vad det gäller vilda djur skall människan förhålla sig respektfullt till dem 
och vid behov hjälpa djur som behöver hjälp oavsett djurets art.

Praxis som resurs:
”Inget liv är för litet”
Kärnan i SEYs verksamhet är förverkligande av djurskyddsarbete i prak
tiken 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 inter
nationellt samarbete för djurens välfärd.

”Konkret arbete på gräsrotsnivå”
SEY är en finländsk, opartisk organisation som fungerar på frivillig bas. 
Vårt arbete täcker hela Finland. Vi arbetar lokalt, vilket betyder att lokala 
problem och förhållanden kan tas i beaktande. Vi är med på gräsrots
nivå i människornas och djurens vardag, där de konkreta resultaten av 
arbetet är synliga.

”Förändringar i samhällets praxis”
SEY påverkar den allmänna opinionen och politiskt beslutsfattande för 
att främja djurens välmående och respekten för djuren. Vi påverkar i alla 
forum lagstiftningen som ansluter sig till djur och sporrar medborgarna 
till djuretisk konsumtion 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 ihop; varje medlem behövs. Vi har 
mycket expertis och erfarenhet.  Vi värdesätter varandra, vi är stolta 
över vårt eget och andras kunnande och det arbete som utförts.  
Då vi lyckas blir vi alla glada, och särskilt djuren drar nytta av det. 
Inom vår verksamhet är vi alla jämlika. Verksamheten är öppen och 
transparent. Vår målsättning är att göra SEY till en dynamisk gemenskap 
med fingret på tidens puls – för alla medlemmar och intressegrupper.

”Samarbete är styrka”
SEY är en trovärdig och pålitlig djurskyddsexpert. Vi nätverkar med 
olika sektorer. Vi strävar 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, djur
skyddsfaddrar och medlemmar samt testamenten av högsta betydelse.  
I vår nätbutik finner du gåvor som lämpar sig för djurvänner. SEY verkar 
nästan enbart med hjälp av donationer. Det finns många sätt att under
stöda oss – var och en hittar sitt eget sätt att agera för djuren.
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Sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010

A. Antal djurhållningsplatser där rådgivningsbesök 
gjorts
Djurhållningsplatser för produktionsdjur 13 11 88 103 111
Djurhållningsplatser för sällskaps och hobbydjur 703 692 1 540 1 525 1 490
Djurhållningsplatser för övriga djur 15 11 19 3 10
Vilda djur                                                                                                                                      437 452
Djurhållningsplatser totalt 1 168 1 166 1 647 1 631 1 611

B. Antal djur på de besökta platserna   
Produktionsdjur (inte ren, pälsdjur, villebråd)    932 1 816 3 065 1 754 2 417
Sällskaps och hobbydjur 3 683 3 020 4 827 5 738 5 803
Övriga djur 5 662 40
Vilda djur 698 318

Antal djur totalt
10 

975 5 194 7 892 7 492 8 220

C. Antal djurskyddsrådgivningsbesök   
Till djurhållningsplatser för produktionsdjur 45 68 105 133 115
Till djurhållningsplatser för sällskaps och hobbydjur 936 1 020 1 825 1 658 1 485
Till övriga djurhållningsplatser 5 6 73 40 52
Till platser där det finns vilda djur 495 513
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 1 481 1 607 2 003 1 831 1 652

D. Andel besök (%) som gav upphov till åtgärder 31 39 45 46 54
 
1. Rådgivningsbesök till djurhållningsplatser
 
1.1 Rådgivningsbesök till produktionsdjur
hållningsplatser 2014 2013 2012 2011 2010
NÖTDJUR
Antal djurhållningsplatser 8 5 30 24 36
i dessa djur sammanlagt 281 284 1998 817 1 063
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 13 13 31 33 41
 
SVIN
Antal djurhållningsplatser 2 0 3 6 10
i dessa djur sammanlagt 120 451 176 12 918
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 1 2 3 7 11
 
FJÄDERFÄ
Antal djurhållningsplatser 0 1 17 20 16
i dessa djur sammanlagt 277 530 695 580 326
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 17 19 27 30 16
 
LAMM OCH GET
Antal djurhållningsplatser 3 5 37 48 48
i dessa djur sammanlagt 254 551 801 923 436
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 14 34 41 57 46
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser där 
 produktionsdjur hålls var antalet besök som ledde till 
anmärkningar totalt 25 37 69 81 60

1.2 Rådgivningsbesök till djurhållningsplatser för 
 sällskaps och hobbydjur
HUND
Antal djurhållningsplatser 409 410 904 889 795
i dessa djur sammanlagt 1 174 1 237 2 094 2 155 2 229
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 499 547 1090 955 839 >

SEYs frivilliga djurskyddsövervakares årsstatistik 2010–2014
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SEYs frivilliga djurskyddsövervakares årsstatistik 2010–2014

Sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010

 
KATT
Antal djurhållningsplatser 253 253 450 384 431
i dessa djur sammanlagt 1 284 1 081 1 645 2 102 1 892
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 315 325 509 434 397
 
HÄST
Antal djurhållningsplatser 15 20 96 101 120
i dessa djur sammanlagt 226 266 547 454 656
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 45 71 108 120 117
 
ÖVRIGA SÄLLSKAPSDJUR
Antal djurhållningsplatser 62 55 76 137 120
i dessa djur sammanlagt 1 006 459 541 1 027 1 026
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 78 78 106 134 121
 
Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser där 
 sällskaps och hobbydjur hålls var antalet besök som 
ledde till anmärkningar totalt 404 513 818 738 823
 
1.3 Rådgivningsbesök som anknyter sig till djur
transporter (slaktboskap, transport av hästar, övriga 
djurtransporter)
Djurskyddsrådgivningsbesök som anknyter sig till 
 djurtransporter totalt 1 1 1 1 1
 
Av ovannämnda besök som anknyter sig till djur
transporter var antalet besök som ledde till 
 anmärkningar totalt 1 1 1 1 0
 
1.4 Rådgivningsbesök som anknyter sig till djur 
 uppfödda i inhägnader (sådana djur som inte är 
 produktionsdjur och inte är uppfödda i fähus eller 
 lösdriftsladugårdar)
Köttboskap och vilt i inhägnader
Antal djurhållningsplatser 2 0 1 1 0
i dessa djur sammanlagt 5 655 17 90 38 0
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 2 4 1 2 0
Pälsfarmer
Antal djurhållningsplatser 0 0 0 4 1
i dessa djur sammanlagt 0 0 0 1 740 1
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 0 1 0 4 1

Av ovannämnda besök till djurhållningsplatser med  
djur i inhägnader var antalet besök som ledde till 
anmärkningar totalt 2 4 1 1 1
 
1.5 Rådgivningsbesök till djuraffärer
Antal djuraffärer totalt 7 3 14 14 24
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 5 5 12 15 26
Antalet besök som ledde till anmärkningar totalt 0 2 2 4 11

1.6. Rådgivningsbesök till djurutställningar och cirkusar 
Antal djurutställningar och cirkusar totalt 2 6 18 2 9
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 2 7 13 5 9
Antalet besök som ledde till anmärkningar totalt 1 5 4 2 1

1.7. Rådgivningsbesök till djurtävlingar
Travtävlingar (även inspektion av sulkyer på 
 depåområdet)
Djurskyddsrådgivningsbesök totalt 0 0 0 0 2
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Sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010

 
Ridtävlingar, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 0 0 3 4 4
Övriga tävlingar, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 1 1 6 1 9

Antalet rådgivningsbesök till djurtävlingar som ledde 
till anmärkningar totalt 1 0 0 2

1.8. Jakt och fiske
Jakt, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 2 4 11 7 13
Fiske, djurskyddsrådgivningsbesök totalt 4 0 19 8 8
 
Olovliga fångstredskap
Antal råd eller anmärkningar om användning av luftgevär etc. 
totalt 4 3 20 10 6
 
1.9 Vilda djur
Omhändertagna djur, eller djur man försökt omhänderta, 
totalt 208 166 1137 1095 993
Djur man sänt vidare för omhändertagande, totalt 71 66 127 107 210
 
1.10 Avlivning av djur
HUND
Antalet hundar man själv varit tvungen att avliva, totalt 0 0 5 3 3
Antalet hundar som förts till veterinär för avlivning, totalt 7 19 13 6 16

KATT
Infångade katter, totalt 257 203 844 1 428 1 007
Antalet katter man själv varit tvungen att avliva, totalt 34 49 403 485 203
Antalet katter som förts till veterinär för avlivning, totalt 169 151 307 544 375
 
ÖVRIGA DJUR
Antalet övriga djur man själv varit tvungen att avliva, totalt 23 11 68 71 62
Antalet övriga djur som förts till veterinär för avlivning, totalt 36 28 137 31 26
 
2. Informationstillfällen
Skolor, klubbar, daghem med mera
Tillställningar totalt 31 16 92 107 92
 
Mässor, utställningar och dylika evenemang
Antal deltaganden totalt 123 37 114 80 60
 
Media
Intervjuer till olika medier 54 83 213 242 226
Artiklar skrivet till olika tidningar totalt 81 23 73 116 84
 
3. Personlig rådgivning och handledning
(Personligen, t.ex. per telefon eller per epost, inte i 
 evenemang för allmänheten.)

Rådgivning per telefonsamtal och via epost totalt 8 370 11 267 14 273 193 64 16 631 
Anmälningar om missförhållanden där skötseln överlåtits till 
annan instans totalt 745 748

Till myndigheter
totalt 1 218 994 1 018
Till annan djurskyddsövervakare
totalt 315 351 437
Övriga åtgärder
totalt 7 795 2 362 324
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SEYs frivilliga djurskyddsövervakares årsstatistik 2010–2014
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TULOSLASKELMA JA TASE
Resultat och Balansräkning

SEY
2014

Kuva: Marjo Kokkonen



TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

   
VARSINAINEN TOIMINTA   
Tuotot *) 115 892,22 92 495,43
Kulut *)  – 925 961,60  – 816 909,85
 – 810 069,38 – 724 414,42
VARAINHANKINTA   
Tuotot 213 282,66 1 210 789,45
Kulut  – 76 535,26   – 41 357,79
 136 747,40 1 169 431,66
SIJOITUKSET   
Tuotot 754 961,25 162 474,47
Kulut  – 74 619,47    5 029,98
 680 341,78 167 504,45
   
OMAKATTEISET RAHASTOT *) 0,00 0,00
   
AVUSTUKSET   
Yleisavustukset 12 000,00 10 000,00
Valtionapu 55 765,00 50 605,00
Avustukset omakatteisista rahastoista      0,00      0,00
 67 765,00 60 605,00
RAHASTOSIIRROT   
Sidotut rahastot
Omakatteisten rahastojen lis/väh 0,00 0,00
Muiden sidottujen rahastojen lis/väh  81 067,30  – 230 357,10
 81 067,30 – 230 357,10
   
TILIKAUDEN TULOS  € 155 852,10 442 769,59
*) 2014 erittely erillisessä taulukossa  

TASE 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2013
   
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   
Pitkävaikutteiset menot 66 601,66 57 219,43
   
AINEELLISET HYÖDYKKEET   
Maa ja vesialueet 36 884,75 36 884,75
Koneet ja kalusto 32 326,28 5 058,61
   
SIJOITUKSET   
Osakkeet ja osuudet 1 608 182,31 1 800 610,23
Muut saamiset 1 000  000,00 1 274  000,00
   
OMAKATTEISET RAHASTOT 299 839,00 299 839,00
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Saamiset 206 915,34 547 013,14
Rahat ja pankkisaamiset 1 153 125,70 526 261,72
   
TASEEN LOPPUSUMMA € 4 403 875,04 4 546 886,88

TASE 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2013

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset rahastot 299 839,00 299 839,00
Muut sidotut rahastot 1 778 854,18 1 859 921,48

TILIKAUSIEN YLI / ALIJ.
Edell. tilikausien yli/alijäämä 1 990 083,38 1 547 313,79
Tilikauden yli/alijäämä 155 852,10 442 769,59

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta 0,00 299 029,76
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 1 800,00 1 800,00
Ostovelat 12 560,53 4 155,98
Muut velat 18 223,89 12 227,28
Siirtovelat 146 661,96 79 830,00

TASEEN LOPPUSUMMA € 4 403 875,04 4 546 886,88
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RESULTATRÄKNING 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

  
ORDINARIE VERKSAMHET   
Intäkter *) 115 892,22 92 495,43
Kostnader *)  – 925 961,60  – 816 909,85

– 810 069,38 – 724 414,42
TILLFÖRDA MEDEL   
Intäkter 213 282,66 1 210 789,45
Kostnader  – 76 535,26   – 41 357,79

136 747,40 1 169 431,66
PLACERINGAR   
Intäkter 754 961,25 162 474,47
Kostnader  – 74 619,47    5 029,98

680 341,78 167 504,45
  

SJÄLVTÄCKANDE FONDER *) 0,00 0,00
  

UNDERSTÖD   
Allmänna understöd 12 000,00 10 000,00
Statsunderstöd 55 765,00 50 605,00
Understöd från självtäckande fonder      0,00      0,00

67 765,00 60 605,00
FONDÖVERFÖRINGAR   
Bundna fonder
Självtäckande fonder ökning/minskning 0,00 0,00
Övriga bundna fonder ökning/minskning  81 067,30  – 230 357,10
 81 067,30 – 230 357,10

  
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT € 155 852,10 442 769,59
*) uppdelning av 2014 i separat tabell  

BALANSRÄKNING 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2013
  

AKTIVA   
PERMANENTA AKTIVA   
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Utgifter med lång verkningstid 66 601,66 57 219,43

  
MATERIELLA TILLGÅNGAR   
Byggnader och konstruktioner 36 884,75 36 884,75
Maskiner och inventarier 32 326,28 5 058,61

  
PLACERINGAR   
Aktier och andelar 1 608 182,31 1 800 610,23
Andra fordringar 1 000  000,00 1 274  000,00

  
SJÄLVTÄCKANDE FONDER 299 839,00 299 839,00

  
RÖRLIGA AKTIVA   
Fordringar 206 915,34 547 013,14
Likvida medel och bankfordringar 1 153 125,70 526 261,72

  
BALANSOMSLUTNING € 4 403 875,04 4 546 886,88

BALANSRÄKNING 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2013

PASSIVA
EGET KAPITAL
BUNDNA FONDER
Självtäckande fonder 299 839,00 299 839,00
Övriga bundna fonder 1 778 854,18 1 859 921,48

RÄKENSKAPSPERIODERNAS 
ÖVER/UNDERSKOTT
Över/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder 1 990 083,38 1 547 313,79
Räkenskapsperiodens resultat 155 852,10 442 769,59

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån ur fonder 0,00 299 029,76
Kortfristigt
Erhållna förskott 1 800,00 1 800,00
Köpskulder 12 560,53 4 155,98
Övriga skulder 18 223,89 12 227,28
Resultatregleringar 146 661,96 79 830,00

BALANSOMSLUTNING € 4 403 875,04 4 546 886,88
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SEYn  
eläinsuojeluneuvojat 

tekivät 1 481 
neuvontakäyntiä.

100 000 koululaista  
sai Eläinten viikon 

maksuttoman 
oppimateriaalin.

SEYllä on  
42 jäsenyhdistystä  
ja jäseniä yhteensä  

9 804.

SEY aloitti kampanjan 
eläinsuojelulain 
uudistamiseksi.

SEYn kouluvierailijat 
kertoivat eläinsuojelusta  

yli  1 300 koululaiselle.

MITÄ TAPAHTUI
2014?

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Lintulahdenkatu 10 • 00500 Helsinki • puh. 0207 528 420

sey@sey.fi • www.sey.fi • facebook • Twitter: Sey_ryPu
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