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YHTEENVETO

 2005 2004 2003
A. Tarkastettuja pitopaikkoja
Tuotantoeläinten pitopaikkoja 178 328 329
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja 2073 2640 2341 
Muiden eläinten pitopaikkoja 278 127 285 
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä 2529 3095 2955 

B. Eläinten määrä pitopaikoissa 
Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä 
turkiseläimiä) 3931 10995 10348
Seura- ja harrastuseläimiä 6807 10496 8674 
Eläimiä yhteensä 10738 21491 19022

C. Eläinsuojelutarkastuksia
Tuotantoeläinten pitopaikoissa 228 394 401
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa 2503 3093 2688 
Muissa pitopaikoissa 269 448 542 
Eläinsuojelutarkastuksia yhteensä 3000 3935 3631

D. Niiden tarkastusten osuus (%), 
jotka eivät antaneet aihetta mihinkään 
toimenpiteisiin 14,9 13,3 12,3

1. TARKASTUKSET 
(käyty eläintenpitopaikkoja tarkastamassa)

1.1 Tuotantoeläinten tarkastukset 
(niiden pitopaikoilla, ei esim. eläinnäyttelyissä eikä -kilpailuissa)
 2005 2004 2003
1.1.1 Nauta
- tarkastettujen navettojen lukumäärä 77 154 138
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 1384 5263 4130
- tarkastuskertoja yhteensä 96 179  68

1.1.2 Sika
- sikaloitten lukumäärä 8 21  22
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 1330 3187 1767
- tarkastuskertoja yhteensä 10  39  25
 
1.1.3 Siipikarja
- kanaloiden yms. lukumäärä 21  33 24
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 7393 20965 18799
- tarkastuskertoja yhteensä 30  36 36

1.1.4 Lammas ja vuohi
- lampoloitten lukumäärä 56  96 87
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 798 2379 2180
- tarkastuskertoja yhteensä 76 115 108

1.1.5 Yllä mainituista tuotantoeläinten 
tarkastuskerroista aiheettomia yhteensä 46 72  53

1.2 Seura- ja harrastuseläinten tarkastukset 
(niiden pitopaikoilla, ei yleisissä tiloissa tai näyttelyissä)

1.2.1 Koira 
- eläinten pitopaikkojen lukumäärä 942 1355 1246
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 2440 3358 3042
- tarkastuskertoja yhteensä 1128 1530 1409

SEY:N VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUVALVOJIEN
VUOSITILASTO 2003–2005

 2005 2004 2003
1.2.2 Kissa
- eläinten pitopaikkojen lukumäärä 705 822 668
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 2455 3636 2687
- tarkastuskertoja yhteensä 867 1011 772

1.2.3 Hevonen
- tallien lukumäärä 211 263 304
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 1003 1591 1781
- tarkastuskertoja yhteensä 266 364 359

1.2.4 Muut lemmikkieläimet
- eläinten pitopaikkojen lukumäärä 170 170 123
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 909 1911 1164
- tarkastuskertoja yhteensä 189 188 148

1.2.5 Yllä mainituista seura- ym. eläinten 
tarkastuksista aiheettomia yhteensä 320 336 241
 
1.3 Eläinkuljetuksien tarkastukset

1.3.1 Teuraseläinkuljetukset
- osallistuttu ratsioihin ja tarkastuksiin 10 5 4
- tarkastettuja kuljetusvaunuja yhteensä 43 10 92

1.3.2 Hevos- ja muut eläinkuljetukset
- osallistuttu ratsioihin  15 - -
- tarkastettuja kuljetusvaunuja yhteensä 215  21 72

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

1.4.1 Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat
- eläinten pitopaikkojen lukumäärä 9 6 38
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 419 166 2271
- tarkastuskertoja yhteensä  9 6 43

1.4.2 Turkistarhat
- eläinten pitopaikkojen lukumäärä 7 18 20
  joissa oli eläimiä yhteensä noin 61004 35300 57200
- tarkastuskertoja yhteensä 7 19 21

1.4.3 Yllä mainituista tarhattujen eläinten 
tarkastuksista aiheettomia yhteensä 3 7 4

1.5 Eläinkauppojen tarkastukset
- eri eläinkauppoja tarkastettu yhteensä 445  61 56
- tarkastuskertoja yhteensä 53  70 72
  joista aiheettomia tarkastuksia 28  34 39
 
1.6 Eläinnäyttelyiden ja sirkusten tarkastukset
- eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia 
  tarkastettu yhteensä 20 35  65
- tarkastuskertoja yhteensä 25 40  65
  joista aiheettomia tarkastuksia 12 20  26

1.7 Eläinkilpailujen tarkastukset

1.7.1 Ravikilpailut 
(myös vaunujen tarkastukset varikkoalueella)
- tarkastuskertoja yhteensä 49 65 122
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 2005 2004 2003
1.7.2 Ratsastuskilpailut
- tarkastuskertoja yhteensä 10 30 42

1.7.3 Muut kilpailut
- tarkastuskertoja yhteensä 11 19 40

1.7.4 Yllä mainituista eläinkilpailujen
tarkastuksista aiheettomia yhteensä 37  54  82
 
1.8 Metsästys ja kalastus

1.8.1 Metsästys
- tarkastuskertoja yhteensä 73  54 53

1.8.2 Kalastus
- tarkastuskertoja yhteensä 15  59 36

1.8.3 Luvattomat välineet
- annettu neuvoja tai huomautettu 
  ilmakiväärin, ritsan ym. käytöstä
  yhteensä 61 106 108

1.9 Luonnonvaraiset eläimet

1.9.1 Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yht. 684 859 616

1.9.2 Lähetetty muualle hoidettavaksi el. yht. 87 127 65

1.10 Eläinten lopettaminen

1.10.1 Luonnonvaraiset eläimet
- jouduttu itse lopettamaan eläimiä yht. 212 247 245
- viety lopetettavaksi el.lääk. eläimiä yht. 42 91 78

1.10.2 Kissa
- jouduttu itse lopettamaan kissoja yht. 429 523 711
- viety lopetettavaksi el.lääk. kissoja yht. 150 577 408

1.10.3 Koira
- jouduttu itse lopettamaan koiria yht. 11 41 34
- viety lopetettavaksi el.lääk. koiria yht. 24 45 39

1.10.4 Muut eläimet
- jouduttu itse lopettamaan eläimiä yht. 28 33 87
- viety lopetettavaksi el.lääk. eläimiä yht. 18 27 10

2. TIEDOTUSTILAISUUDET 
(puhumassa tai/ja jakamassa tiedotusmateriaalia)

 2005 2004 2003
2.1 Koulut,kerhot, päiväkodit ym
- pidetty tilaisuuksia kouluissa yhteensä 82 66 118
- pidetty tilaisuuksia kerhoissa yhteensä 35  77 50
- pidetty tilaisuuksia muualla yhteensä 81 83 76

2.2 Messut ja näyttelyt ym tilaisuudet
- oltu mukana eri messuilla yhteensä 36  49 43
- oltu mukana eri näyttelyissä ym. yhteensä 55  72 78

2.3 Tiedotusvälineet
- Annettu haastatteluja eri tied.välineille 223 295 276
- Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä 106 120 106

3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OPASTUS
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa, muut 
kuin yleisötilaisuudet)

3.1 Puhelimitse annetut neuvot ja ohjeet 
- kertaa yhteensä 15250 20396 18306

3.2 Epäkohtailmoituksen siirto muille tarkastettavaksi

3.2.1 Viranomaiselle
- kertaa yhteensä 785 906 582

3.2.2 Toiselle eläinsuojeluvalvojalle
- kertaa yhteensä 470 566 424

3.3 Muut toimenpiteet
- kertaa yhteensä 2614 3226 1709
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Toiminta-
kertomus
2005

Presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 
ollut Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen suoje-
lija. Yhdistys kiittää häntä näin saadusta ar-
vokkaasta tuesta.

1. YLEISTÄ

Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen toimin-
ta-ajatuksena on kunnioittaa eläinyksilöä, 
edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohte-
lua sekä suojella niitä parhaalla mahdolli-
sella tavalla kivulta, tuskalta, kärsimykseltä 
pelolta ja haitalta. Yhdistys haluaa vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin, 
että nämä eläinsuojelunäkökohdat otetaan 
huomioon.

Eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin mer-
kitys yhteiskunnassa kasvaa. Tässä kehi-
tyksessä Suomen Eläinsuojeluyhdistyksellä 
valtakunnallisena eläinsuojelujärjestönä on 
ollut keskeinen asema. Maltillinen toiminta 
eläinsuojeluasioissa on nostanut yhdistyksen 
arvostusta Suomessa.

2. VARSINAINEN TOIMINTA 

2.1 Yhteiskunnallinen toiminta

Eläinsuojelulainsäädännön muutokset
Eläinsuojelulainsäädäntöä on uudistettu 
myös kertomusvuoden aikana. Kuten edelli-
sen vuoden toimintakertomuksessa jo todet-
tiin, hyväksyttiin alkuvuodesta lypsylehmien 
kesälaiduntamista ja jaloittelutarhaa kos-
keva eläinsuojeluasetuksen 18 §:n muutos. 
Tämä muutos tulee kuitenkin voimaan vasta 
1.7.2006. Samassa yhteydessä tarkennet-
tiin asetuksen 19 §:n vuohien ja lampaiden 
kytkemistä koskevia määräyksiä ja sallittiin 
siipikarjaan kuuluvan, alle kolme kiloa pai-
navan eläimen lopettaminen niskamurrolla 
muuttamalla asetuksen 33 §:ää.

Kertomusvuonna maa- ja metsätalousminis-
teriö valmisteli kokonaan uutta koe-eläintoi-
mintalakia. Elintarviketurvallisuusviraston 
perustamista koskevan valmistelun yhte-
ydessä jouduttiin pohtimaan myös eläin-

suojelulain 38 §:n ja 39 §:n sisältöä. Pykälät 
koskevat lääninhallituksen hyväksymää 
eläinsuojeluvalvojaa ja hänelle asetettavia 
kelpoisuusvaatimuksia sekä hänen oikeut-
taan tehdä eläinsuojelutarkastuksia koti-
rauhan suojaamassa paikassa. Ministeriön 
luonnos näiden pykälien korjaamiseksi oli 
lausuntokierroksella kertomusvuonna.

Maa- ja metsätalousministeriön 
luonnonmukaisen elintarviketuotannon 
yhteistyöryhmä
Kertomusvuoden alussa maa- ja metsäta-
lousministeriön luonnonmukaisen elin-
tarviketuotannon yhteistyöryhmä jatkoi 
toimintaansa ja laati loppuraporttinsa, joka 
luovutettiin maa- ja metsätalousministeri 
Juha Korkeaojalle. Työryhmän jäsenenä oli 
Risto Rydman. 

Maa- ja metsätalousministeriön 
tuotantoeläinten hyvinvointistrategian 
työryhmä
Kertomusvuoden aikana maa- ja metsäta-
lousministeriön asettama tuotantoeläinten 
hyvinvointistrategian työryhmä jatkoi toi-
mintaansa ja lähetti mietintöluonnoksen lau-
suntokierrokselle. Tarkoitus on muun muas-
sa määritellä tuotantoeläinten hyvinvoinnille 
asetettavia tavoitteita eläinten pidossa, hoi-
dossa, kohtelussa ja käsittelyssä. Tarkoitus on 
tarkastella myös erilaisia pitomuotoja ja nii-
den hyväksyttävyyttä ja tärkeimpiä eläimille 
suoritettavia toimenpiteitä. Eläinsuojelujär-
jestöjen edustajana työryhmään nimettiin 
varsinaiseksi jäseneksi Tapani Parviainen 
SEY:stä ja varajäseneksi Katja Helle-Kainu-
lainen Animaliasta. 

Maa- ja metsätalousministeriön 
tuotantoeläinten hyvinvointijärjestelmän 
valmisteluryhmä
Maa- ja metsätalousministeriö asetti ke-
säkuussa jo maaliskuussa työnsä aloitta-
neen työryhmän valmistelemaan ehdotusta 
Manner-Suomen eläinten hyvinvointijär-
jestelmäksi vuosille 2007–2013. Ryhmän 
tehtävänä on kartoittaa tuotantoeläinten 
hyvinvoinnin nykytilanne ja mahdollisten 
toimenpiteiden tarpeet sekä tehdä esitys 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmaan mahdollisesti liitettävästä eläinten 
hyvinvointitoimenpiteestä, sen tavoitteista ja 
arvioiduista vaikutuksista sekä toimenpiteen 
aiheuttamista kustannuksista ja tukitasosta. 
Tehtävänä on selvittää eläinten hyvinvointi-
toimenpiteen seurannalle ja arvioinnille so-
veltuvia indikaattoreita ja valmistella esitys 
järjestelmän seuranta- ja arviointijärjestel-
mästä. Vuoden lopussa ryhmän alustava mie-
tintöluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle. 
Valmisteluryhmän jäseneksi nimettiin Risto 
Rydman SEY:stä.

Maa- ja metsätalousministeriön 
eläinkuljetuslakityöryhmä
Maa- ja metsätalousministeriö asetti syys-
kuussa työryhmän, jonka tehtävänä on laa-

tia laintasoiset EU:n eläinten kuljettamista 
koskevan asetuksen edellyttämät kansalliset 
säännökset sekä neuvoston asetuksen sovel-
tamisalan ulkopuolelle jääviä eläinkuljetuk-
sia koskevat vastaavantasoiset säännökset ja 
ehdotukset muiksi tarpeellisiksi säädöksiksi. 
Tavoitteena on tehdä hallituksen esityksen 
muotoon laadittu ehdotus eläinten kuljetta-
misesta sekä ehdotukset muista tarpeellisista 
säädösmuutoksista. Työryhmän varsinaisek-
si jäseneksi nimettiin Tapani Parviainen ja 
varajäseneksi Risto Rydman.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
Maa- ja metsätalousministeriö asetti maalis-
kuun alusta seuraavaksi kolmivuotiskaudek-
si eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan. 
Sen jäseneksi nimettiin Outi Vainio.

Lakisääteiset koe-eläintoimikunnat
Kertomusvuoden aikana liiton edustajat ovat 
olleet mukana kuudessa lakisääteisessä koe-
eläintoimikunnassa päättämässä eläinkoelu-
vista. Näin liitolla on ollut todellinen mah-
dollisuus vaikuttaa eläinkokeisiin eläinsuoje-
lua edistävällä tavalla. 

Kansanterveyslaitoksen ja Lääkelaborato-
rion koe-eläintoimikunnassa varsinaisena 
jäsenenä oli Risto Rydman ja varajäsenenä 
Paula Hirsjärvi-Kallioinen. Vuoden aikana 
toimikunta kokoontui yhdeksän kertaa ja 
käsitteli 34 uutta lupa-anomusta sekä 17 
muutosesitystä.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen (EELA) 
koe-eläintoimikunnassa varsinaisena jäse-
nenä oli Risto Rydman ja varajäsenenä Outi 
Vainio. Vuoden aikana toimikunta kokoontui 
kaksi kertaa ja käsitteli 8 uutta lupa-anomus-
ta.

Helsingin yliopiston koe-eläintoimikunnas-
sa varsinaisena jäsenenä oli Risto Rydman 
ja varajäsenenä Tiina Notko. Vuoden aikana 
toimikunta kokoontui kymmenen kertaa ja 
käsitteli 181 uutta lupa-anomusta.

Oulun yliopiston koe-eläintoimikunnassa 
varsinaisena jäsenenä oli kertomusvuoden 
aikana SEY:n hallituksen varajäsen Tiina 
Ahokas. Toimikunta kokoontui yksitoista 
kertaa ja käsitteli 112 uutta lupa-anomusta.

Kuopion yliopiston koe-eläintoimikunnassa 
varsinaisena jäsenenä oli kertomusvuoden 
aikana SEY:n hallituksen jäsen Tauno Käh-
könen ja varajäsenenä eläinsuojeluvalvoja 
Kristiina Tiainen. Toimikunta kokoontui 
yksitoista kertaa ja käsitteli 95 uutta lupa-
anomusta.

Turun yliopiston koe-eläintoimikunnassa 
varsinaisena jäsenenä oli Turun eläinsuoje-
luyhdistyksen puheenjohtaja Maylis Spiik. 
Toimikunta kokoontui yhdeksän kertaa ja 
käsitteli 121 uutta lupa-anomusta.
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Eurogroup for Animal Welfare
SEY:n ja Animalian perustama Suomen 
eläinsuojeluryhmä (The Finnish Group for 
Animal Welfare) edustaa Suomea Eurogroup 
for Animal Welfaressa ja ajaa molempien jär-
jestöjen eläinsuojelunäkemyksiä Euroopan 
unionissa. 

Huhtikuussa Eurogroupin johtaja Sonja van 
Tichelen osallistui Suomen eläinsuojeluryh-
män keskustelutilaisuuteen, joka pidettiin 
Faba Jalostuksen tiloissa Tikkurilassa. Tou-
kokuussa puheenjohtaja Outi Vainio osallis-
tui liiton edustajana Eurogroupin ja EWLA:
n (Eurogroup for Wildlife & Laboratory 
Animals) vuosikokouksiin Brysselissä. Elo-
kuussa Eurogroupin toimihenkilö Veronique 
Schmit osallistui Suomen eläinsuojeluryh-
män järjestämään CAP-tukien merkityksestä 
eläinten hyvinvointiin. Tilaisuuteen osallistui 
myös kaksi MMM:n virkamiestä.

Eduskunnan eläinsuojeluryhmän 
eläinsuojelutapaaminen
Eduskunnan eläinsuojeluryhmä järjesti 
eläinsuojeluseminaarin eduskunnassa kesä-
kuussa. Tilaisuuteen oli kutsuttu eläinsuo-
jelun ammattilaisia ja asiantuntijoita poh-
timaan eläinsuojelun ongelmia Suomessa. 
Tilaisuudessa alustivat Outi Vainio, Tapani 
Parviainen, Inna Ilivitzky, Risto Rydman, 
Markku Alanko, Katja Rättyä ja Anneli Repo. 

Eläinten kulkureitit -seminaari 
Helsingissä
Huhtikuussa liitto järjesti jo kolmannen ker-
ran yhdessä Uudenmaan ympäristönsuoje-
lupiirin, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Uu-
denmaan riistanhoitopiirin kanssa Eläinten 
kulkureitit -seminaarin Luonnontieteellises-
sä keskusmuseossa Helsingissä. Seminaariin 
osallistuivat Tiina Notko ja Risto Rydman.

Suomen Eläinlääkäripraktikot SEP 
ry:n vuosikokous ja koulutuspäivät 
Jyväskylässä
Outi Vainio oli kutsuttu SEP:n koulutus-
päiville pitämään Paatsama-luento. Hänen 
aiheenaan oli ”Eläinsuojelusta eläinten hy-
vinvointiin”. Outi Vainiolle myönnettiin tilai-
suudessa SEP:n kunniakirja.

Etiikkapaneeli Helsingissä
Joulukuussa Helsingin yliopiston eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan farmakologian 
oppiaine järjesti toisen etiikkapaneelinsa. 
Paneelin aiheina olivat vaihtoehtoiset hoito-
muodot eläimille ja eutanasia. Risto Rydman 
oli kutsuttu alustamaan aiheesta ”Eutanasia 
- milloin, miksi ja kenen päätöksellä?”

2.2 Valvonta- ja 
eläinsuojelutoiminta

Valvoja- ja neuvojatoiminta
SEY:n eläinsuojeluvalvojat ovat yhteistyössä 
viranomaisten kanssa pitäneet silmällä 
eläinten kohtelua, antaneet tarpeen vaatiessa 

ohjeita ja neuvoja eläinten hoidossa ja harjoit-
taneet eläinsuojelua koskevaa tiedotustoi-
mintaa.

Vuoden aikana yhdistys on lisännyt ja kehit-
tänyt myös eläinsuojeluneuvojien verkostoa. 
Eläinsuojeluneuvojien koulutus ja toiminta 
vastaavat valvojien koulutusta ja toimintaa, 
mutta neuvojat eivät tee eläinsuojelutarkas-
tuksia ellei mukana ole eläinsuojeluvalvoja 
tai -viranomainen. 

Vuoden 2005 lopussa yhdistyksellä oli 115 
eläinsuojeluvalvojaa ja 25 eläinsuojeluneuvo-
jaa. Valvojia oli kaikissa Suomen lääneissä ja 
maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Karja-
lan maakuntaa. SEY:n valvojista kolmannes 
toimi samalla myös eläinsuojelulain 38 §:n 
mukaisina lääninhallituksen valtuuttamina 
eläinsuojeluvalvojina. 

Vuoden 2005 aikana yhdistyksen hallitus 
hyväksyi kuusi uutta valvojaa: Etelä-Suo-
men lääniin nimettiin Satu Ahdesmäki, 
Krista Ala-Turkia, Essi Leminen ja Johanna 
Vienonen sekä Länsi-Suomen lääniin Mar-
ko Elomaa ja Milla Turunen. Vuoden 2005 
aikana hyväksyttiin viisi uutta eläinsuojelu-
neuvojaa: Länsi-Suomen lääniin nimettiin 
Eila Beijar, Tiina Kautonen, Tuulia Passilahti, 
Heidi Salomaa ja Tetti Sandberg. Valvoja- ja 
neuvojaryhmien välillä tapahtui myös muu-
toksia. Sanna Keronen, Lotta Känsäkangas ja 
Sanna Neuvonen siirtyivät eläinsuojeluneu-
vojista eläinsuojeluvalvojiksi. Anna-Kaarina 
Jaakkola ja Sanna Kinnunen siirtyivät eläin-
suojeluvalvojista eläinsuojeluneuvojiksi. 

Eläinsuojeluvalvojan tehtävistä luopuivat 
Päivi Berg, Ann-Charlotte Fogde, Riikka 
Koskinen, Tiina Niemimuukko, Gunilla Ny-
berg, Marja Siivola, Tiina Valta ja Sari Vekki. 
Eläinsuojeluneuvojan tehtävistä luopui Heidi 
Majabacka. Valvojatyöstä eläkkeelle jäivät 
Göran Lindholm, Ossi Lötjönen ja Reino 
Välikangas. SEY kiittää heitä sydämellisesti 
eläinten hyväksi tehdystä arvokkaasta va-
paaehtoisesta työstä. 

Keväällä meidät tavoitti yllättävä suruviesti 
pitkäaikaisen eläinsuojeluvalvojan Elmeri 
Ojalan äkillisestä kuolemasta. SEY ottaa osaa 
omaisten suruun. 

Toiminnastaan antoi raporttinsa 128 yhdis-
tyksen valvojaa ja neuvojaa eli 
91 % kaikista valvojista ja neuvojista. Tämän 
kertomuksen liitteenä on tilasto valvojien 
vuoden aikana suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2005 vuositilaston mukaan eläin-
suojeluvalvojat tekivät 3.000 eläinsuojelutar-
kastusta, joissa he tarkastivat 2.529 eläinten 
pitopaikkaa. Siipikarjaa, turkiseläimiä ja 
eläinkauppojen eläimiä laskematta näihin 
tarkastuksiin sisältyi 10.738 yksilöä. Yleisenä 
havaintona voidaan todeta, että eläinsuoje-
lutarkastusten määrät sekä tuotanto- että 

seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa 
ovat vähentyneet huomattavasti aikaisem-
piin vuosiin verrattuna. Tämä johtuu aina-
kin osittain siitä, että lähes kaksikymmentä 
valvojaa jätti vuositilastonsa antamatta, kun 
edellisenä vuonna vain viisi valvojaa toimi 
näin. Lisäksi valvojien kokonaismäärä on vä-
hentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskeisiä valvontakohteita olivat aikai-
sempien vuosien tapaan asutuskeskuksissa 
koirien ja kissojen pitopaikat ja hoito. Koiria 
koskevien tarkastuskertojen määrä laski 26 
%:lla (nousi 9 % vuonna 2004) ja tarkastettu-
jen koirien määrä vähentyi 17 %:lla (+10 
% v. 2004). Kissojen osalta tarkastuskerrat 
vähenivät 14  %:lla (+31 % v. 2004). Tarkas-
tettujen kissojen määrä laski 32 % , kun se 
edellisenä vuonna oli noussut peräti 35 %. 
Maaseudulla keskeiset valvontakohteet oli-
vat aikaisempien vuosien tapaan hevosten ja 
nautojen pitopaikat ja hoito. Nautojen ja he-
vosten osalta vähentyivät niin tarkastusker-
rat, tarkastetut tallit ja navetat kuin eläinten 
lukumääräkin. 
 
Pääosin ihmisten vastuuntunnottomuuden 
ja piittaamattomuuden vuoksi joutuivat val-
vojat kertomusvuoden aikana joko itse lopet-
tamaan tai viemään lopetettavaksi 579 kissaa 
(1.100 v. 2004) ja 35 koiraa (86 v. 2004). Nämä 
luvut ovat yhä huolestuttavan suuria vaikka 
ne edelliseen vuoteen nähden laskivatkin sel-
västi. Luonnonvaraisia eläimiäkin jouduttiin 
lopettamaan 254 (338 v. 2004). Luonnonva-
raisia eläimiä valvojat hoitivat tai veivät hoi-
toon 771 yksilöä.

Puhelimitse valvojat antoivat vuonna 2005 
neuvoja ja ohjeita yhteensä 15.250 kertaa. 
Edellisenä vuonna neuvontapuheluita oli 
20.396 kappaletta. 

SEY järjesti Hevostietokeskuksen kanssa 
huhtikuussa Kiuruvedellä päivän mittaisen 
hevoskoulutuksen Itä-Suomen valvojille ja 
neuvojille. Syyskuussa liitto järjesti viime 
vuoden tapaan eläinsuojeluvalvojille valvoja-
päivät Helsingissä. Liitto järjesti eläinsuoje-
luneuvojapäivät lokakuussa Oulussa yhdessä 
Oulun Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Mar-
raskuussa järjestettiin yhdessä Pääkaupun-
kiseudun Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa 
Helsingissä tapaaminen pääkaupunkiseudun 
valvojille ja neuvojille. Tilaisuudessa luennoi 
eläinlääkäri Nina Menna Vetcare Oy:stä koi-
rien eroahdistuksesta ja ongelmakoirista.

Kertomusvuoden alussa yhdistyksen hallitus 
nimitti valvojavaliokunnan jäseniksi Lapin 
läänistä Eija Saavalaisen, Oulun läänistä Tii-
na Ahokkaan ja Sinikka Rauman, Itä-Suomen 
läänistä Tauno Kähkösen, joka nimettiin va-
liokunnan puheenjohtajaksi, Etelä-Suomen 
läänistä Krista Hokkasen, Päivi Mäen ja 
Katja Rättyän sekä SEY:n toimistosta Anne 
Skogbergin. 
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Yhdistys on pyrkinyt huolehtimaan valvo-
jiensa tiedontarpeen tyydyttämisestä suoran 
puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi lä-
hinnä kiertokirjeiden avulla.

Muu eläinsuojelutoiminta

Ravihevosprojekti
Kertomusvuoden aikana jatkettiin yhteis-
työtä Suomen Hippos ry:n, Suomen Hevo-
senomistajain Keskusliiton, Suomen Ravi-
valmentajat ry:n ja Suomen Poniraviyhdistys 
ry:n kanssa. SEY on toiminnallaan pyrkinyt 
siihen, että jokainen hevosenomistaja itse 
oma-aloitteisesti kiinnittäisi huomiota he-
vosen pitämisen eläinsuojelullisiin vaarate-
kijöihin.

Monet eläinsuojeluvalvojat ovat osallistuneet 
ravihevosprojektiin ja kiertäneet yhdistyksen 
puolesta raviradoilla valvomassa kilpailuja ja 
keskustelemassa hevosen hyvästä kohtelusta, 
ajotavan siistimisestä ja sääntöjen noudatta-
misesta. 

Kertomusvuoden aikana SEY on osallistunut 
Raviurheilun nuorisotoimintahankkeeseen 
yhdessä mm. Hippoksen, Poniraviyhdistyk-
sen ja vakuutusyhtiö Tapiolan kanssa. SEY:
n fair play -palkinto esimerkillisestä hevosen 
käsittelystä jaettiin 15 poniravikilpailussa. 
Kertomusvuoden aikana järjestettiin he-
vostalouden kehittämistä käsitteleviä ”He-
vosalan haasteet” -tapaamisia, joihin SEY:n 
edustaja osallistui yhdessä ravi- ja ratsastus-
järjestöjen, tutkimuslaitosten sekä MTK:n ja 
valtion edustajien kanssa. 

Koiraprojekti
Kertomusvuonna SEY ja Suomen Kennel-
liitto (SKL) jatkoivat yhteistyötä eläinsuoje-
luvalvojien ja kennelneuvojien kesken. SEY:
n koiraprojektin asiavastaavana on toiminut 
Eija Saavalainen.

Tuotantoeläinprojekti
Eläinsuojeluvalvoja Sinikka Rauma on yh-
teistyössä Ahlmanin ammattiopiston kanssa 
pitänyt useita koulutustilaisuuksia tuotanto-
eläinten hyvinvoinnista maatalouslomitta-
jille eri puolilla Suomea. Projektiryhmä on 
kiinnittänyt erityistä huomiota eri yhteyksis-
sä pienten vasikoiden pitoon ja hyvinvointiin. 
SEY:n tuotantoeläinprojektin asiavastaavana 
on toiminut Sinikka Rauma.

Talvilintujen ruokintapiiri
Kertomusvuoden aikana järjestettiin rahan-
keräys, jossa eläinten ystävät saivat lahjoittaa 
pikkulintujen talviruokinta-avustuksensa 
SEY:n kautta siirrettäväksi haluamalleen 
liiton jäsenyhdistykselle. SEY kiittää kaik-
kia lintujen talviruokintaan osallistuneita 
lahjoittajia ja toiminnassa mukana olleita 
henkilöitä.

Koe-eläinhoitajat koe-eläinten 
hyvinvoinnin puolesta -
asiantuntijatyöryhmä
Kertomusvuonna SEY:n siipien suojassa 
toimi asiantuntijatyöryhmä,  johon kuului 
koe-eläinhoitajia ja SEY:n edustajia. Tämän 
”Koe-eläinhoitajat koe-eläinten hyvinvoin-
nin puolesta” -ryhmän tavoitteena on ke-
rätä hyvinvointiin liittyvää tutkittua tietoa 
tai käytännössä hyväksi koettua käytännön 
taitoa eri koe-eläinlajeista. Ryhmä järjesti 
lokakuussa neljännen SEY:n ja Koe-eläinhoi-
tajien ja alan työntekijöiden yhdistys KATY:n 
yhteisen ”Kipu, tuska ja kärsimys” -seminaa-
rin. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osal-
listuivat seminaariin luennoitsijoina. Kerto-
musvuonna julkaistiin myös aikaisemmin 
järjestetyn koe-eläinten lopettamisseminaa-
rin luennoista koottu seminaarijulkaisu.

Löytöeläinkotiprojekti
Löytöeläinkotiseminaaria ei vuoden aikana 
järjestetty. Vuoden aikana kuitenkin jatket-
tiin eläinsuojeluyhdistysten löytöeläinkoti-
laatukäsikirjan valmistamista.

Kissaprojekti
Kertomusvuonna Whiskas järjesti mobiili-
kampanjan ”Älä ota kesäkissaa” liiton löy-
tökissatoiminnan tukemiseksi. Kampanjan 
tuotto 5.000 euroa jaettiin jäsenyhdistysten 
löytöeläinkodeille eläinten merkitsemistä 
sekä kastroimista ja steriloimista varten. 
Mobiilikampanjan suojelijana toimi näytte-
lijä Eija Vilpas. Mobiilikampanja on päätetty 
järjestää myös vuonna 2006.

Liitto laati yhteistyössä Whiskasin kanssa 
kissaesitteen, jota jaettiin jäsenyhdistyksille 
kissapentupaketin kanssa. 

Tradeka (Valintatalo, Euromarket ja Siwa) 
järjesti kertomusvuonna kuukausikampan-
jan, jonka tuotto 8.000 euroa lahjoitettiin 
SEY:lle eläinsuojelutyön tukemiseen.
 
Eettisen eläinkaupan laatusertifikaatti
projekti
Kertomusvuoden aikana SEY:n työryhmä 
jatkoi toimintaansa, jonka tavoitteena on 
eettisen eläinkaupan laatusertifikaattijär-
jestelmän luominen. SEY palkkasi Saara 
Saunanojan ja Paula Hirsjärven kahdeksi 
kuukaudeksi valmistelemaan laatukäsikirjaa 
ja lajikohtaisia ohjeita sekä luomaan yhteydet 
asiantuntijoihin. Työryhmän työhön osallis-
tuivat SEY:n edustajina Tiina Notko ja Risto 
Rydman.

Harmaalokkiprojekti
SEY oli kertomusvuoden ajan edelleen mu-
kana YTV:n, Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen, Metsähallituksen, Helsingin kaupungin 
ja RKTL:n projektissa harmaalokkien vähen-
tämiseksi Espoon Ämmässuon kaatopaikalla 
linnuille mahdollisimman vähän kärsimystä 
aiheuttavalla menetelmällä. Käytössä on lokit 
elävänä pyydystävä syöttiloukku, josta linnut 

lopetetaan yksitellen hiilidioksidilla. Lokkeja 
pyydetään ennen ja jälkeen pesinnän. Aikai-
semmin lokkeja vähennettiin ampumalla 
poikkeusluvalla myös pesintäaikaan, mistä 
oli seurauksena lintujen haavoittumisia, or-
poja poikasia ja myös rauhoitettujen lajien 
joutuminen uhriksi. SEY:n edustajana pro-
jektissa oli eläinsuojelusihteeri Tiina Notko.

Eläinsuojeluongelmien käsittely
Kertomusvuoden aikana SEY antoi lausun-
toja eläinsuojelulainsäädännön muutoseh-
dotuksista sekä eduskunnalle että maa- ja 
metsätalousministeriölle. Lausunnot annet-
tiin koe-eläintoimintalaista, eläinsuojelulain 
muutosehdotuksista ja valtakunnallisten 
eläinsuojelujärjestöjen valtionavustusase-
tuksesta. Lisäksi annettiin lausunto edus-
kunnalle valtioneuvoston eduskunnalle 
antamasta kirjeestä, joka koski Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviluon-
nosta kivuttomasta ansastuksesta. Lausunto 
direktiiviluonnoksesta annettiin myös sitä 
pyytäneelle Euroopan parlamentin jäsenelle.

Joulukuussa SEY lähetti kalkkunoiden kulje-
tusta koskevan avoimen kirjeen HK Ruoka-
talolle ja maa- ja metsätalousministeriöön. 
Kalkkunoita kuljetetaan sellaisissa laatikois-
sa, joissa niillä ei ole mahdollista seisoa luon-
nollisessa asennossa eikä käydä tarvittaessa 
makuulle kuten eläinkuljetusasetus edel-
lyttää. Kirjeen asiatiedot perustuivat Turun 
hallinto-oikeudessa vireillä olleisiin neljään 
tapaukseen.

Kertomusvuoden aikana SEY osallistui eläin-
suojeluongelmien käsittelyyn myös muilla 
kirjelmillä ja lehtikirjoituksilla. 

2.3 Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on kertomusvuoden aikana ollut 
edelleen jäsenenä Pohjoismaiden eläin-
suojeluneuvostossa ja Maailman eläin-
suojeluliitossa WSPA:ssa. 

Pohjoismaiden eläinsuojeluneuvoston vuo-
sikokous pidettiin Tanskassa elokuun lopulla. 
Kokoukseen ei osallistunut edustajaa SEY:stä.

Kertomusvuoden alussa SEY lahjoitti WSPA:
lle noin 4.850 euroa Aasian tsunami-katast-
rofin uhreiksi joutuneiden eläinten autta-
miseen. SEY:n lahjoitus käytettiin liikkuvan 
eläinklinikan hankkimiseen Sri Lankaan. 
Vuoden aikana WSPA lakkautti Advisory 
Director -järjestelmänsä. Näin myös Risto 
Rydmanin  vuonna 2001 alkanut tehtävä Ad-
visory Directorina päättyi.

Kertomusvuoden aikana SEY:n, Helsingin 
Eläinsuojeluyhdistyksen ja Animalian yhtei-
nen Tallinnan löytökoirakodin tukiryhmä 
jatkoi toimintaansa. Tukiryhmään kuu-
luu myös Eesti Loomakaitse Selts (Viron 
Eläinsuojeluyhdistys). SEY:n edustajana tu-
kiryhmässä on toiminut Tiina Notko.
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Aikaisempien vuosien tapaan yhdistys on pi-
tänyt yhteyttä myös useiden muiden maiden 
kansallisten eläinsuojeluyhdistysten kanssa.

3. TIEDOTUS- JA 
JULKAISUTOIMINTA

3.1 Eläinten ystävä

Eläinten ystävä -lehdellä oli juhlavuosi. 
100. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. 
Lehden päätoimittajana oli Juha Valste ja 
toimitussihteerinä ensimmäisessä numeros-
sa Emmi Manninen ja siitä eteenpäin Pekka 
Hänninen. Toimitusneuvoston puheenjohta-
jana oli Juha Valste ja jäseninä Tiina Notko, 
Marika Salin ja Outi Vainio sekä sihteerinä 
Emmi Manninen maaliskuun loppuun ja sen 
jälkeen Pekka Hänninen.

Lehden sisällössä on pyritty tietoa antavien 
artikkeleiden runsauteen sekä monipuo-
lisuuteen ja kiinnostavuuteen eläinsuoje-
lunäkemyksestä tinkimättä. Numeron 2/04 
liitteenä julkaistiin SEY:n toimintakertomus 
vuodelta 2004 ja numeron 3/04 liitteenä 
Eläinten viikon juliste ”Pysäytä pentutehdas. 
Älä osta pimeää pentua”.

3.2 Eläinten viikko

Valtakunnallista Eläinten viikkoa vietettiin 
4.–10.10. jo 47. kerran. Viikko toteutettiin 
yhdessä Suomen Kennelliiton ja Suomen 
Eläinlääkäriliiton kanssa. Viikon teemana oli 
”Pysäytä pentutehdas - älä osta pimeää pen-
tua”. Teemalla haluttiin vähentää huonoista 
oloista tulevien, salakuljetettujen ja taustal-
taan muuten arveluttavien, esim. Virosta tai 
Venäjältä tuotujen koiran- ja kissanpentujen 
markkinoita. Pennun hankkijoita kehotettiin 
olemaan tukematta eläinten pitämistä sellai-
sissa oloissa, joita he eivät hyväksy. 

Pimeässä kaupassa eläimet joutuvat kärsi-
mään ihmisten rahanahneudesta. Säälistä 
ostaminen vain lisää tarjontaa. Eläinten hoito 
pentutehtaassa on usein pahasti laiminlyöty. 
Pentutehtailijoille nartut ovat pennuntuotan-
tokoneita, jotka joutuvat tuottamaan jälkeläi-
siä jokaisen juoksuajan jälkeen. Tyypillistä 
on, että ostaja ei pääse katsomaan emoa eikä 
tiloja, joissa se asuu. Rotukoiran pentuja 
myydään rekisteröimättöminä monenlaisin 
verukkein. 

Eläinten viikon teemasta laadittiin perus-
kouluja ja yleisöä varten SEY:n kotisivuille 
aineistoa, jossa oli tietoa pentutehtailusta ja 
hämärästä pentukaupasta, tapausselostuk-
sia sekä ohjeita ja neuvoja koiran ja kissan 
hankkijalle. Koululaisia varten oli tehtäviä 
eri aineiden tunneille. 

Aineistoon kuului myös A4- ja A3-kokoisena 
painettu valokuvajuliste, jossa oli vetoavasti 
katsova, pörröinen kääpiökoiran pentu. Suo-

menkielisessä julisteessa oli teksti ”Pysäytä 
pentutehdas - älä osta pimeää pentua” ja 
ruotsinkielisessä ”Stoppa valpfabrikerna - 
köp inte valpen i säcken”. Juliste sai erittäin 
suuren suosion. Julisteessa olivat mukana 
myös Suomen Kennelliitto ja Suomen Eläin-
lääkäriliitto ja Tapiola. Juliste julkaistiin sekä 
Eläinten ystävän välissä että Koiramme-leh-
dessä ja Eläinlääkärilehdessä.

Syyskuun lopulla SEY järjesti yhdessä Suo-
men Kennelliiton ja Suomen Eläinlääkäri-
liiton kanssa Helsingissä Tieteiden talolla 
avoimen seminaarin, jossa käsiteltiin koirien 
ja kissojen pentutehtailua ja hallitsematonta 
lisääntymistä sekä salakuljetusta Suomeen, 
esiteltiin kokemuksia kissanpentujen var-
haissteriloinnista ja kerrottiin vastuuntun-
toisesta koirankasvatuksesta. Seminaarissa 
oli toista sataa osallistujaa ja keskustelu oli 
vilkasta. 

Seminaarissa puhuivat pieneläinhoitaja, 
kouluttaja Päivi Ylikorpi aikuiskoulutuskes-
kus Amiedusta, SEY:n eläinsuojeluvalvoja, 
Hausjärven eläinsuojeluyhdistyksen puheen-
johtaja Päivi Mäki, rexkissojen kasvattaja, pe-
rushoitaja Anne Ojanen, läänineläinlääkäri 
Susanna Pesonen Etelä-Suomen lääninhal-
lituksesta, läänineläinlääkäri Inna Ilivitzky 
Etelä-Suomen lääninhallituksesta, Suomen 
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikun-
nan puheenjohtaja, läänineläinlääkäri Riitta 
Aho sekä Suomen Kennelliiton tiedotuspääl-
likkö Kaija Unhola. 

Eläinten viikko ja pentutehtailuteema saivat 
erittäin paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. 
Käsite ”pimeä pentu” saatiin varsin laajasti 
yleisön tietoon. Eläinten viikon 2005 työ-
ryhmään kuuluivat Tiina Ahokas (pj), Päivi 
Mäki, Marika Salin, Annukka Suvioja, Leena 
Glans ja Tiina Notko ja siihen osallistui useita 
eläinsuojeluvalvojia. 

3.3 Muut tapahtumat

Kuninkuusravit Seinäjoella
Liitto osallistui aikaisempien vuosien tapaan 
Kuninkuusraveihin. Ravipalkinto myönnet-
tiin kurikkalaiselle Reino Haanpäälle. Pal-
kinto on SEY:n tunnustus siitä työstä, jota 
Reino Haanpää on vuosikymmenet tehnyt 
hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi. Terhi 
Mickelssonin hevosaiheisen keramiikka-
veistoksen luovuttivat SEY:n puolesta liitto-
valtuuston puheenjohtaja Ismo Kovanen ja 
toiminnanjohtaja Risto Rydman.

Koirien veteraanipalkinnot 
koiranäyttelyissä Helsingissä
SEY palkitsi Helsingissä joulukuussa kahdes-
sa peräkkäisessä Suomen Kennelliiton järjes-
tämässä koiranäyttelyssä vanhimman koiran, 
joka oli rotuarvostelussa saanut vähintään 
laatumaininnan �erittäin hyvä�. Palkinto on 
SEY:n tunnustus koiranomistajille siitä, että 
koirista huolehditaan hyvin ja ne pidetään 

hyväkuntoisina vielä aktiivisimman kilpailu- 
ja jalostusuran päätyttyäkin. Palkinnolla on 
jo kymmenen vuoden perinteet.

Kennelliiton kansainvälisessä kaikkien rotu-
jen koiranäyttelyssä palkinnon sai suomen-
lapinkoira Lumiturpa Don-Muuan. Se oli 
palkinnon saadessaan iältään 14 v 8 kk. Koi-
ran omistaa Taina Miettinen Palokasta Jyväs-
kylän maalaiskunnasta. Palkinnon, taiteilija 
Terhi Mickelssonin keramiikkaveistoksen, 
luovutti toiminnanjohtaja Risto Rydman.

Kennelliiton järjestämässä Pohjoismaiden 
voittajanäyttelyssä kaikille roduille palkin-
non sai juuri 14 vuotta täyttänyt karkea-
karvainen pieni portugalinpodengo Gritty�s 
Caudilho, jonka omistaa Reetta Kautovaara 
Tampereelta. Palkinnon luovutti Pääkaupun-
kiseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheen-
johtaja Annukka Suvioja.

Eläinlääkäripäivät Helsingissä
SEY osallistui Eläinlääkäripäiville näytteil-
leasettajana. Orion Pharma tuki SEY:n osal-
listumista Eläinlääkäripäiville.

Muut tilaisuudet
Kertomusvuoden aikana yhdistyksellä oli 
aikaisempia vuosia harvemmissa tilaisuuk-
sissa, messuilla tai näyttelyissä omia esitte-
ly- ja myyntipöytiä. Pääkaupunkiseudun ul-
kopuolella tilaisuuksiin osallistuttiin yhdessä 
jäsenyhdistysten kanssa. Useissa tilaisuuksis-
sa oli eläinsuojeluvalvojia paikalla vastaa-
massa yleisön kysymyksiin. SEY:n edustajat 
ja eläinsuojeluvalvojat osallistuivat vuoden 
aikana myös lukuisiin erilaisiin eläinsuojelu-
tilaisuuksiin luennoitsijoina, puhujina ja 
keskustelijoina.

3.4 Tiedotusmateriaali

Yhdistyksen toimistosta neuvottiin yleisöä 
eläinsuojeluasioissa päivittäin puhelimitse 
ja sähköpostitse, vastattiin yleisön kirjeisiin 
sekä lähetettiin tietoa haluaville tuhansittain 
eriaiheisia tietolehtisiä ja Eläinten ystäviä.
 
Suomen Eläinsuojeluyhdistys jatkoi Lin-
nanmäen huvipuiston yhteydessä toimivan 
Merimaailma Sea Lifen kanssa vuonna 2003 
aloittamaansa tiedotusmateriaalin jakamista 
koskevaa yhteistyötä. Merimaailma jakaa 
yleisölle yhdistyksen esitettä ”Akvaario on 
akvaariokalojen koti”, jossa kerrotaan akvaa-
rion perustamisesta ja hoidosta eläinsuoje-
lun kannalta.

Kertomusvuoden aikana ylläpidettiin SEY:n 
www-sivuja, joilta saattoi hakea erilaista tie-
toa liitosta ja sen toiminnasta sekä eläinten 
hyvinvoinnista ja suojelusta.
 
Eläinten ystävä -lehdessä julkaistuista artik-
keleista otettuja kopioita käytettiin laajasti 
tiedon jakamiseen. Useita vanhempia esit-
teitä päivitettiin. Yhdistyksellä oli vuoden lo-
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pussa yhteensä 77 erilaista ilmaista esitettä, 
joissa on tietoa ja neuvoja niin lemmikki- ja 
hyötyeläimistä kuin luonnonvaraisistakin 
eläimistä.

4. YHDISTYKSEN 
JÄSENISTÖ

Kertomusvuoden lopussa liittoon kuului 
38 jäseneläinsuojeluyhdistystä. Liiton koko 
henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 8.251 (6.816 
vuonna 2004).

Kertomusvuoden aikana Juuan Eläintenystä-
vät ja Lieksan Eläinsuojeluyhdistys lopettivat 
oman toimintansa ja tilalle perustettiin uusi 
Pielisen Eläinsuojeluyhdistys, joka hyväksyt-
tiin liittovaltuuston kevätkokouksessa liiton 
jäseneksi. 

Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen aikuis-
jäsenen jäsenmaksu oli 16 euroa, perhe-
jäsenen 8 euroa, nuorisojäsenen 8 euroa ja 
kannatusjäsenen 80 euroa vuodessa ja ainais-
jäsenmaksu 160 euroa.

Yhteistyö jäseneläinsuojeluyhdistysten 
kanssa
Liiton organisaation toiminnan kehittäminen 
on vaatinut runsaasti työtä. Kertomusvuo-
den aikana yhteistyö ja molempiin suuntiin 
kulkeva tiedonvälitys jäsenyhdistysten kans-
sa paranivat huomattavasti. Omat nettisivut 
on jo 31 jäsenyhdistyksellä ja osalla on sivut 
tekeillä. Järjestösihteeri Leena Glans vieraili 
vuoden aikana neljässä jäsenyhdistyksessä 
ja yksi jäsenyhdistys kävi tutustumassa liiton 
toimistoon Helsingissä. 

Kertomusvuoden aikana järjestettiin neljä 
aluetapaamista. Maaliskuussa jäsenyhdistyk-
set kokoontuivat Joensuussa ja Perniössä, huh-
tikuussa Porvoossa ja syyskuussa Keuruulla.
  
Liiton toimistosta on aikaisemman käytän-
nön mukaisesti toimitettu jäsenyhdistyksille 
runsaasti eläinsuojeluaineistoa erilaisia pai-
kallisia tilaisuuksia varten. Järjestösihteerin 
lisäksi monet hallituksen jäsenet, toiminnan-
johtaja ja useat valvojat osallistuivat erilaisiin 
jäsenyhdistysten tilaisuuksiin ja eläinsuoje-
lutapahtumiin puhujina, luennoitsijoina ja 
keskustelijoina.

Liiton toimisto piti vakiintuneen tavan 
mukaan yhteyttä jäsenyhdistyksiin myös 
jäsenyhdistyskirjeiden, sähköpostin ja puhe-
limen avulla. Vuoden aikana valmistui myös 
yhdistyksen hallituksille tarkoitettu järjestö-
toimintaa valaiseva opas ”Yhdistysapuri”.

Loppuvuonna liitto jakoi jäsenyhdistysten 
toiminnan tukemiseksi tarkoitetut toiminta-
avustukset.

Kertomusvuoden alussa yhdistyksen halli-
tus nimesi jäsenyhdistystyöryhmän, jonka 

puheenjohtajaksi valittiin Tiina Ahokas ja 
jäseniksi Eija Saavalainen, Marju Honkanen 
ja Helena Lustig ja sihteeriksi Leena Glans. 
Asiantuntijajäseneksi kutsuttiin Harri Dahl-
ström. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 
kaksi kertaa.

5. YHDISTYKSEN HALLINTO

5.1 Liittovaltuusto

Liittovaltuusto valittiin liittokokouksessa 
2004. Sen toimikausi on 1.7.2004–30.6.2007. 
Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden 
aikana kaksi kertaa. Kevätkokous järjestet-
tiin 7.5. Turussa, Park hotellin kokoustilois-
sa, ja syyskokous 19.11. Helsingissä, Hotelli 
Aurorassa. 

Liittovaltuuston kevätkokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2004 toimintakertomus, vahvis-
tettiin vuoden 2004 tilinpäätös ja myönnet-
tiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille. Edelleen päätettiin 
vuoden 2006 jäsenmaksuista. Liittovaltuus-
to hyväksyi Juuan Eläintenystävät ry:n ja 
Lieksan Eläinsuojeluyhdistys ry:n lakkautta-

misen ja näiden tilalle uuden Pielisen Eläin-
suojeluyhdistys ry:n hyväksymisen liiton 
jäseneksi. 

Liittovaltuusto hyväksyi SEY:n strategian 
2005–2007 noudatettavaksi liiton strategiana 
seuraavan kolmivuotiskauden ajan.
 
Liittovaltuuston syyskokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Liittovaltuusto valitsi yksimieli-
sesti liiton puheenjohtajaksi professori Outi 
Vainion vuodeksi 2006. Liittohallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2006 alusta al-
kavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Jaana 
Kiljunen Keravalta ja Heidi Nieminen Korpi-
lahdelta. Liittohallituksen varajäseneksi vuo-
den 2006 alusta alkavaksi kolmivuotiskau-
deksi valittiin Eija Saavalainen Rovaniemeltä. 
Kokouksessa käytiin myös keskustelua liiton 
nimestä. Asiaan päätettiin palata seuraavissa 
liittovaltuuston kokouksissa.

Liittovaltuuston puheenjohtajana on ollut 
Ismo Kovanen Mikkelistä ja ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana Marja-Liisa Kotro Sa-
vonlinnasta ja toisena varapuheenjohtajana 
Inna Ilivitzky Valkeakoskelta.
 

Liittovaltuuston jäseninä ovat olleet:

(jäsenyhdistys) (varsinainen jäsen) (varajäsen)
Eläinten Auttajat ry Johanna Vienonen Karin Castrén
Hausjärven Esy Jaana Viitala Heli Grip
Hyvinkään Esy Laura Kiiski  Anna-Maija Korhonen
Joensuun Esy Merja Tammi Anna Liitsalo
Jokioisten Esy Heidi Oksanen Gilla Stenberg-Rakkolainen
Kainuun Esy Ari Stenvall Sirkku Haapalainen
Kemin Seudun Esy Mirja-Liisa Vuokila Marja-Leena Hituri
Keski-Suomen Esy Heidi Nieminen Kirsi Haasanen
Kokkolanseudun Esy Mona Andersson Suvi Rita
Kotkan Seudun Esy Kaarina Parikka-Heikkilä 
Lahden Seudun Esy Marja-Leena Koskiniemi Susanna Wallin
L-rannan Seudun Esy Pirjo Granbäck Margit Järvinen
Loimaan Seudun Esy Susanna Niittymäki Jaana Hiltunen
Luoteis-Lapin Esy Päivi Nilimaa Helvi Kangasluoma
Oulaisten seudun esy  Marjatta Haapala-Putila
Oulun Seudun Esy  Markku Kukkohovi
Perniön Seudun Esy Leena Aho Monica Ananin
Pieksämäen Esy Antti Heiskanen Katja Leskinen
Pietarsaaren seudun esy Erkki Kilponen Margit Hautasaari
Pirkanmaan Esy Nanna Karlsson Vivikka Monto
Porvoonseudun Esy May-Len Bäckström Nancy Sagulin
Raahenseudun Esy Tuija Jussila Minna Huusari
Raumanseudun Esy Ulla Räsänen Minna Toivonen
Rovaniemen Seudun Esy Matti Mykkänen Matti Rauhala 4.5.asti
Salon Seudun Esy Pirkko Lammervo-Santavuo Sisko Korhonen
Satakunnan Esy Tiia Sandberg Anu Ikonen-Kullberg
Savon Eläinsuojelu Heino Hyvönen Juha Rissanen
Savonlinnan seudun esy Marja-Liisa Kotro Minna Särkkä
Tampereen Esy Astrid Neuvonen Birgit Tuomikoski
Turun Esy Jaakko Rasi Maylis Spiik
Turun Esy Juhani Hirsimäki Pekka Siljamäki
Vaasanseudun Esy Helena Kanerva Tina Kultti
Valkeakosken Seudun Esy Inna Ilivitzky Markku Alanko
Varkauden seudun esy Päivi Tenhunen Veijo Parviainen
Ylivieskan Seudun Esy Minna Seppä  Maarit Annala
Henkilöjäsenet Jyrki Haapala Esa Juuti
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Toukokuussa liitto sai yllättävän suruviestin 
liittovaltuuston varajäsenen Matti Rauhalan 
äkillisestä kuolemasta. SEY ottaa osaa omais-
ten suruun. 
 
5.2 Hallitus  

Kertomusvuonna SEY:n hallituksen puheen-
johtajana on toiminut professori Outi Vainio 
Turusta ja ensimmäisenä varapuheenjohta-
jana johtaja Jaana Kiljunen Keravalta ja toi-
sena varapuheenjohtajana terveystarkastaja 
Tauno Kähkönen Lapinlahdelta.

Hallituksen varsinaisina jäseninä olivat 
arkkitehti Antti Mustonen Savonlinnasta, 
läänineläinlääkäri Tapani Parviainen Hel-
singistä, eläinsuojeluvalvoja Sinikka Rauma 
Ruukista ja kasvatustieteiden maisteri Mari-
ka Salin Oulusta.

Hallituksen varajäsenet olivat eläinsuoje-
luvalvoja Eija Saavalainen Rovaniemeltä, 
eläinsuojeluvalvoja Tiina Ahokas Oulusta ja 
toimittaja Juha Valste Nummi-Pusulasta.

Vuoden aikana hallitus kokoontui seitsemän 
kertaa. Hallituksen kesäkokouksessa Suon-
taan kartanossa Parolassa käsiteltiin pelkäs-
tään eläinsuojeluasioita ja tutustuttiin Cecilia 
Rydbeckin hienoon pihattonavettaan.

5.3 Asiantuntijat 

Kertomusvuoden aikana SEY on saanut 
korvaamatonta apua lukuisilta eri alojen 
asiantuntijoilta, mistä liitto haluaa tässä yh-
teydessä kiittää heitä kaikkia sydämellisesti.

5.4 Toimihenkilöt

SEY:n toiminnanjohtajana on ollut Risto 
Rydman, toiminnanjohtajan sihteerinä Ulla 
Björkén, järjestösihteerinä Leena Glans, ta-
loussihteerinä Kristina Lindqvist, eläinsuo-
jelusihteerinä Emmi Manninen vastuualu-
eenaan tuotantoeläimet 31.3. asti, eläinsuo-
jelusihteerinä Tiina Notko vastuualueenaan 
lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset eläimet, 
kirjanpitäjänä Erja Peltola ja eläinsuojelu-
valvojasihteerinä Anne Skogberg. Elokuussa 
palkattiin Laura Uotila kahdeksi kuukaudek-
si valmistelemaan Eläinten viikon aineistoa. 
Kaisa Moilanen palkattiin 15.9. kuudeksi 
kuukaudeksi valmistamaan myynti- ja pr-
tavaroita. 

5.5 Edustukset

Suoma Viialan Säätiössä liittoa edustivat 
Tauno Kähkönen ja Sinikka Rauma.

Fincopa ry:n, the Finnish national plat-
form of Ecopa, (perustettu 2003 ja rekiste-
röity 2004) hallituksen jäseninä sen perusta-
misesta alkaen ovat olleet Outi Vainio ja Risto 
Rydman.

Antidopingtoimikunnassa eläinsuojelujär-
jestöjä edusti puheenjohtaja Outi Vainio.

Asunto Oy Urheilukatu 38:n hallituksessa 
yhdistyksen edustajana oli Risto Rydman, 
joka toimi hallituksen puheenjohtajana 15.6. 
asti ja sen jälkeen hallituksen jäsenenä.

Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesän hal-
lituksessa yhdistyksen edustajana oli Risto 
Rydman, joka toimi myös hallituksen pu-
heenjohtajana.

Asunto Oy Siuntionkatu 5:n hallituksessa 
yhdistyksen edustaja oli Risto Rydman, joka 
toimi myös hallituksen puheenjohtajana.

Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan 
asiantuntijajäsenenä oli Risto Rydman.

Suomen Hippoksen ravituomioistuimen 
varajäsenenä oli Risto Rydman.

Suomen eläinsuojelusäätiön hallituksessa 
yhdistystä edustivat Tapani Parviainen sää-
tiön puheenjohtajana, Outi Vainio varapu-
heenjohtajana ja Risto Rydman hallituksen 
jäsenenä. Säätiön asiamiehenä on toiminut 
Kristina Lindqvist. 

5.6 Huomionosoitukset

SEY:n maljan myönnettiin eläkkeelle jääneil-
le eläinsuojeluvalvojille Göran Lindholmille 
Helsingistä, Ossi Lötjöselle Vihdistä ja Reino 
Välikankaalle Puolangalta.

5.7 Toimitilat

Yhdistyksen toimisto on kertomusvuoden 
aikana sijainnut Helsingissä osoitteessa Kot-
kankatu 9.

Toimistosta vuokrattiin Juliana von Wendtin 
Säätiölle toimitilat kertomusvuoden aikana. 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kotkanpesä 
ryhtyi valmistelemaan taloon perusteellista 
ilmastointiremonttia.

5.8 Jäsenyydet

Kertomusvuonna yhdistys oli jäsenenä seu-
raavissa yhteisöissä:

Eläintautien torjuntayhdistys ETT 
Pohjoismaiden eläinsuojeluneuvosto
Suomen luonnonsuojeluliitto
Maailman eläinsuojeluliitto WSPA
Eurogroup for Animal Welfare / Suomen 

eläinsuojeluryhmä
Kiinteistöliitto
Veronmaksajain Keskusliitto.

6. Talous
6.1 Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten val-
mistelemista varten kertomusvuoden aikana 
on toiminut taloustyöryhmä, jonka puheen-
johtajana on ollut Tapani Parviainen, jäse-
ninä Outi Vainio, Tauno Kähkönen ja Risto 
Rydman sekä sihteerinä Erja Peltola. 

SEY:n toiminta oli kertomusvuoden aikana 
vilkasta. Vuoden 2005 varsinaisen toimin-
nan talousarvio oli -619 680,00 € ja tulos 
-603 337,38 €. Varsinainen toiminta alitti 
talousarvion noin 2,64 %:lla. Varsinaisen 
toiminnan tulos jakaantui eri osa-alueille 
seuraavasti: valvojatoiminta -203 491,20 €, 
tiedotustoiminta -124 037,98 €, Eläinten Ys-
tävä -lehti -75 566,76 €, kansainvälinen toi-
minta -53 738,80 € ja jäsenyhdistystoiminta 
-146 502,64 €.

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteen-
sä 248 281,09 € ja sosiaalikulut yhteensä 
55 756,78 €. Henkilöstökulut 304 037,87 € 
on siirretty varsinaisen toiminnan eri pää-
luokkiin kuhunkin pääluokkaan arvioidun 
työpanoksen mukaisessa suhteessa. Arvioin-
nissa on käytetty seuraavia prosenttiosuuk-
sia: valvojatoiminta 33 %, tiedotustoiminta 
27 %, Eläinten ystävä 10 %, kansainvälinen 
toiminta 3 % ja jäsenyhdistystoiminta 27 %.  
Samoin on menetelty myös muiden yh-
teisten kulujen (121 227,99 €) ja poistojen 
(5 523,18 €) osalta. Ensin on talousarviosta 
laskettu niiden osuus toiminnasta prosenttei-
na ja sitten vastaava osuus yhteisistä kuluista 
on lisätty asianomaiseen pääluokkaan. Tällä 
on pyritty selvittämään, mitä varsinaisen toi-
minnan kukin pääluokka tulee yhdistykselle 
todellisuudessa maksamaan.

Varsinainen toiminta katettiin sijoitustoi-
minnasta saaduilla tuloilla, lahjoitus- ja jä-
senmaksutuotoilla, sponsorituella, Suomen 
Eläinsuojelusäätiön avustuksella sekä val-
tionavulla. 

Vuoden 2005 varainhankinnan tulos oli 
279 449,24 €. Jäsenmaksutuottoja oli 
55 659,00 € ja jäsenmaksukuluja 15 846,82 
€. Lahjoitustuottoja oli 22 852,21 € ja lahjoi-
tuskuluja 998,65 €. Annettuina lahjoituksina 
kirjattiin pikkulintukeräyksen tuotto aurin-
gonkukan siemenien ostoa varten 1 114,00 €, 
tsunamilahjoitus WSPA:n kautta 4 841,74 €, 
Tallinnan koirille tulleet kansalaislahjoituk-
set 24 741,94 €, katastrofirahastoon tulleet 
lahjoitukset 180,00 € sekä yhdistyksille 
jaettava Whiskasin lahjoitus 5 000 €. Muun 
varainhankinnan tulos oli 1 764,97 €. Testa-
menttilahjoituksia saatiin 217 132,53 €.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEY:n toi-
mintaa 7 000 eurolla ja Heleniuksen rahasto 
150 000 eurolla. Maa- ja metsätalousministeriö 
avusti SEY:tä 70 500 euron yleisavustuksella.
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SEY myönsi jäsenyhdistyksille toiminta-, 
nuorisokerho- ja eläinkotiavustusta 
28 154,40 €.

Yhdistyksen pääoma on sijoitettu pääosin 
huoneisto-osakkeisiin, pörssiosakkeisiin ja 
korkorahastoihin.

Kertomusvuoden aikana yhdistys myi Te-
liaSonera AB:n osakkeita (45 kpl) hintaan 
261,08 €, josta myyntivoitto oli 24,82 €.

Tilikauden tulos oli -31 089,46 € ja taseen 
loppusumma 3 145 798,18 €.

6.2 Heleniuksen rahasto

Rahaston tuotot olivat kertomusvuo-
den aikana 373 308,65 € ja kulut yhteen-
sä 228 794,23 €. Tilikauden ylijäämä oli 
144 514,42 €. Tase päättyy 656 119,16 eu-
roon. Rahaston omaisuus on sijoitettuna 
asunto-osakkeisiin. 

Heleniuksen rahasto omisti vuoden 2004 lo-
pussa Urheilukatu 38:ssa 8 asuinhuoneistoa 
ja 2 liikehuoneistoa. Asuinhuoneistot perus-
korjattiin vuonna 2004 ja taloyhtiössä tehtiin 
putki- ja sähköremontti. Kertomusvuoden 
aikana myytiin As Oy Urheilukatu 38 A 5:n ja 
A 12:n osakkeet hintaan 392 124,00 €, josta 
myyntivoitto oli 301 265,90 €. 

Rahasto avusti vuonna 2005 Suomen Eläin-
suojeluyhdistystä 150 000 eurolla.

6.3 Marschanin rahasto

Rahaston tuotot olivat kertomusvuoden aika-
na 18 772,67 € ja kulut yhteensä 8 333,85 €. 
Tilikauden ylijäämä oli 10 438,82 €. Tase 
päättyy 362 924,57 €. Rahaston omaisuus on 
sijoitettuna asunto- ja pörssi-osakkeisiin.

6.4 Muut rahastot

Laaksosen rahaston tilikauden tulos oli 
107,40 € ja taseen loppusumma 5 477,10 €.

Tavita av Tyriksen rahaston tilikauden 
tulos oli 389,57 € ja taseen loppusumma 
19 868,07 €.

Lindènin rahaston tilikauden tulos oli  
-391,05 € ja taseen loppusumma 17 556,16 €. 
Rahastosta myönnettiin sääntöjen mukaan 
avustusta jäsenyhdistyksille heitteille jätetty-
jen kissojen ja koirien talteenottoon, hoitoon 
ja sijoittamiseen 750 €.

6.5 Tilintarkastajat

Yhdistyksen tilintarkastajina olivat kerto-
musvuonna KHT Rauno Saarimäki ja KHT 
Marja-Leena Turunen.

Varatilintarkastajina olivat KHT Yrjö Hau-
katsalo ja KHT Leena Rajala. 

Eläinten Auttajat ry (Riihimäki)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry
Hyvinkään Eläinsuojeluyhdistys ry
Jakobstadsnejdens Djurvänner – Pietarsaaren Seudun Eläinystävät ry
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry
Kemin Seudun eläinsuojeluyhdistys ry
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry
Kokkolanseudun Eläinsuojeluyhdistys - Gamlakarlebynejdens 

Djurskyddsförening ry
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Loimaan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry
Pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry

Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry
Porvoonseudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Raahenseudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Raumanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry
Savon Eläinsuojelu ry
Savonlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry
Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys ry
Tampereen Eläinsuojeluyhdistys ry
Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening ry
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Valkeakosken Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry
Ylivieskan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry

SEY:n jäsen
Lohjan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry

LIITON JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2005
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Missio - toiminta-ajatus

Suomen Eläinsuojeluyhdistys on vahva valtakunnallinen kansalais-
järjestö, joka
• kunnioittaa eläinyksilöä
• edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua
• suojelee parhaalla mahdollisella tavalla eläimiä kivulta, tuskalta, 
kärsimykseltä, pelolta ja haitalta.

Visio

Liitto on yhteisöllisenä vapaaehtoisjärjestönä
• arvostettu, asiantunteva ja yhteistyökykyinen 
• yhteiskunnallisesti laajasti vaikuttava, 
• eläinsuojelutyötä käytännössä toteuttava ja 
• toiminnallisesti näkyvä 

ARVOT

Vastuullinen

Liitto kantaa eettistä ja globaalia vastuuta eläinten hyvinvoinnista. 
Liitto noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lii-
ton toiminta on taloudellisesti harkittua ja ammattitaitoista. Liitto 
tuntee vastuuta arvojensa mukaisen kotimaisen tuotannon säilyttä-
misestä. Liitto noudattaa toimintaansa ja arvojaan tukevien lahjoit-
tajien toivomuksia.

Luotettava
 
Liiton toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Päätöksenteossa edistetään 
demokraattisuutta, avoimuutta ja jäsenten osallistumista. Tarvittaes-
sa käytetään asiantuntijoiden apua. Eläinsuojeluvalvojien ja -neuvoji-
en toiminta on luotettavaa, osaavaa ja ammattitaitoista.

Toiminnallinen

Liitto on johtava, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja yhteiskuntaa pal-
veleva eläinten hyvinvointi- ja eläinsuojelujärjestö. Liitolla on koko 
maan laajuinen, aktiivisesti toimiva jäsenyhdistysten sekä eläinsuo-
jeluvalvojien ja -neuvojien verkko. Liitto toimii aloitteellisesti nostaen 
esiin tärkeitä eläinsuojeluongelmia ja tekee asiantuntevia ehdotuksia 
ongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta. Liitto toimii niin, 
että eläinsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla 
mukaan toimintaan.

Yhteistyökykyinen

Liitolla on toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi hyvät yhteistyösuh-
teet eläinsuojeluviranomaisiin ja sellaisiin järjestöihin, jotka kantavat 
vastuuta eläinten hyvinvoinnista. Liitto myös pystyy vaikuttamaan 
yhteistoiminnallaan eläinten hyvinvointiin ja hyvään kohteluun. Liit-
to on aktiivinen kansainvälisessä eläinsuojeluyhteistyössä.

SEY:n vahvuudet

• Vahva organisaatio, joka on selkeä, muuntautumiskykyinen ja koko 
maan kattava.

• Ammattitaitoisesti toimiva, osaava ja koulutettu eläinsuojeluvalvoji-
en ja -neuvojien verkosto.

• Eläinsuojeluaatteen vahvasti sisäistäneet ja aktiiviset paikallisyhdis-
tyksissä toimivat jäsenet.

• Ammattitaitoinen, motivoitunut ja liiton tavoitteisiin sitoutunut 
henkilökunta.

Strategiset tavoitteet 

• Liitto edistää toiminnallaan sitä, että tuotanto-, lemmikki- ja luon-
nonvaraisten eläinten hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa yhteis-
kunnallisessa päätöksenteossa ja että näiden eläinten hyvä kohtelu 
myös käytännössä toteutuu kaikkialla.

• Liitto täydentää eläinsuojeluvalvoja- ja neuvojaverkkonsa koko maan 
kattavaksi ja huolehtii siitä, että eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat ovat 
hyvin koulutettuja ja asiaansa sitoutuneita.

• Liitto on eläinsuojelujärjestö, jonka jäsenkunnan muodostaa koko 
maan kattava paikallisyhdistysten verkko.

• Liitto jakaa tietoa eläimistä ja niiden hyvinvoinnista, hyvästä eläin-
ten pidosta, eläinten moraalisesta arvosta ja lajinmukaisesta käyttäy-
tymisestä.

• Liitto toimii taloudellisesti ja tehokkaasti varmistaakseen vakava-
raisuutensa, joka mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen 
toiminnan.

LIITON STRATEGIA 2005–2007
(Hyväksytty Turussa liittovaltuuston kevätkokouksessa 7.5.2005)
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SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS ry  

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004
  
VARSINAINEN TOIMINTA  
Valvojatoiminta -203 491,20 -264 581,56
Tiedotustoiminta -124 037,98 -186 847,93
Eläinten Ystävä -75 566,76 -69 742,96
Kansainvälinen toiminta -53 738,80 -68 481,48
Jäsenyhdistystoiminta -146 502,64 -100 842,20
 -603 337,38 -690 496,13
VARAINHANKINTA  
Tuotot 300 205,29 220 506,06
Kulut -20 756,05 -16 315,94
 279 449,24 204 190,12
SIJOITUKSET  
Tuotot 115 857,68 165 178,49
Kulut -50 559,00 -27 026,75
 65 298,68 138 151,74
OMAKATTEISET RAHASTOT  
Heleniuksen rahasto 144 514,42 -28 972,34
Marschanin rahasto 10 438,82 -132 908,26
Lindénin rahasto -391,05 -432,41
Tavita av Tyriksen rahasto 389,57 381,93
Laaksosen rahasto 107,40 105,29
 155 059,16 -161 825,79

YLEISAVUSTUKSET  
Tuotot 227 500,00 153 000,00
Kulut 0,00 -793,00
 227 500,00 152 207,00
RAHASTOSIIRROT  
Omakatteiset rahastot  
Rahastojen lisäys/vähennys -155 059,16 161 825,79
Vapaat rahastot  
Rahastojen lisäys/vähennys 0,00 195 171,32
TILIKAUDEN TULOS    € -31 089,46 -775,95
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SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS ry 
 
TASE 31.12.2005 31.12.2004

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Pitkävaikutteiset menot 5 921,88 6 432,65

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 1 884,75 1 884,75
Koneet ja kalusto 10 647,63 13 661,84

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet 1 825 540,72 1 589 192,17

OMAKATTEISET RAHASTOT 1 061 945,06 921 527,09

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 37 019,62 39 634,42
Saamiset 43 279,76 60 743,29
Rahat ja pankkisaamiset 159 558,76 131 108,40

TASEEN LOPPUSUMMA    € 3 145 798,18 2 764 184,61

TASE 31.12.2005 31.12.2004

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset rahastot 1 061 945,06 921 527,09

VAPAAT RAHASTOT 1 444 772,55 1 444 772,55
Edell. tilikausien yli-/alijäämä 2 595,74 3 371,69
Tilikauden yli-/alijäämä -31 089,46 -775,95

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta 542 141,30 296 224,04
Lyhytaikainen
Ostovelat 0,00 2 934,03
Muut velat 25 425,66 25 420,60
Siirtovelat 100 007,33 70 710,56

TASEEN LOPPUSUMMA    € 3 145 798,18 2 764 184,61
 


