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SEY on aloittanut suomalaisen eläinsuojelu-
valvonnan jo vuonna 1902, kauan ennen 
ensimmäistäkään eläinsuojeluviranomaista.
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SEY kiittää
Presidentti Mauno Koivisto on vuodesta 1982 ollut Suomen Eläinsuo-
jeluyhdistysten liiton suojelija. Liitto kiittää presidentti Koivistoa arvok-
kaasta tuesta. Lisäksi SEY on saanut korvaamatonta apua lukuisilta eri 
alojen asiantuntijoilta, mistä liitto haluaa tässä yhteydessä kiittää heitä 
kaikkia sydämellisesti.

SEY juhli 110-vuotistaivalta
SEYn 110-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi järjestettiin Eläinten 
viikolla sidosryhmille seminaari. Asiantuntijaseminaarin teemana oli 
eläinperäisten tuotteiden hyvinvointimerkintäjärjestelmän luominen, 
ja aiheen alustajana toimi mm. Tanskan eläinsuojelujärjestön edustaja, 
joka kertoi järjestön omasta hyvinvointimerkinnästä. Seminaarin lo-
puksi pidettiin paneelikeskustelu, jossa oli SEYn edustajan lisäksi osal-
listujia lihantuottaja- ja kuluttajajärjestöistä. 

SEY toimi yhteiskunnallisesti
SEY kävi keskustelemassa eduskunnan eläinsuojeluryhmän, eri puo-
lueiden sekä kansanedustajien kanssa ajankohtaisista eläinsuojeluasi-
oista. SEY tapasi jokavuotiseen tapaan Eviran eläinsuojeluyksikön toi-
mintavuoden toukokuussa. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista 
eläinten hyvinvointi- ja eläinsuojeluasioista. 

Toimintavuoden kesäkuussa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen 
kävi liiton toimistolla keskustelemassa eläinsuojeluasioista, joita voitai-
siin edistää yhdessä europarlamentaarikkojen kanssa. 

SEY lausui
• Lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokoonpanosta
• Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan 
  kokoonpanosta
• Sikojen sairastavuuden seurannasta
• Broileridirektiivin implementoinnista
• Kansallisesta vieraslajistrategiasta
• Eläinkoelautakunnan kokoonpanosta
• Sika-asetuksen valmistelusta
• Lypsykarjarakentamisesta
• Eläinten hyvinvointituen asetusmuutoksesta

SEY oli mukana työryhmissä, lautakunnissa 
sekä säätiöissä 
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
• Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
• Eläinkoelautakunta
• Eläinten hyvinvointitukijärjestelmää valmisteleva työryhmä
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
• Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäalajaosto
• ELOTAR-hanke

 • Suoma Viialan säätiö
 • Fincopa ry - Suomen kansallisen vaihtoehtomenetelmien 
   yhteistyöfoorumi 
 • Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta
 • Kiinteistö Oy Helsingin Kotkanpesän hallitus 
 • Opetusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 
     asettama koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä (KYTÖ) 
 • Suomen Hippoksen sääntövaliokunta
 • Suomen Hippoksen ravituomioistuin
 • Suomen eläinsuojelusäätiön hallitus

SEY toimi yhteistyössä eläinsuojelujärjestöjen kanssa
SEY ja Eläinsuojeluliitto Animalia julkaisivat eduskuntavaalikyselynsä 
tulokset toimintavuoden maaliskuussa eduskunnan Kansalaisinfossa 
järjestetyssä tilaisuudessa. Mukana oli edustajia kaikista eduskuntapuo-
lueista. Lisäksi SEY ja Animalia lausuivat yhdessä tainnuttamatta teuras-
tamisen kieltämisestä, häkkikanalakiellosta sekä kosmetiikan eläinkoe-
kiellosta. 

SEY toimi paikallistasolla
Kertomusvuoden lopussa liittoon kuului 40 jäsenyhdistystä. Uusina jä-
senyhdistyksinä liittoon liittyivät Eläinsuojeluyhdistysten Kummit sekä 
JoRaJuPusu (Joroisten, Rantasalmen, Juvan, Puumalan ja Sulkavan kun-
tien alueella toimiva eläinsuojeluyhdistys), joka käyttää myös nimeä 
Eläinsuojeluyhdistys Elukat. Liiton koko henkilöjäsenmäärä oli yhteensä 
10 294 (10 199 vuonna 2010).

SEY toimi nuorten hyväksi
Toimintavuoden aikana SEYssä toteutettiin monipuolista nuorisotoi-
mintaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen tuella. SEYn 
nuorisotoiminnan tavoitteena on lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvää 
tietoisuutta nuorten parissa sekä kehittää nuorille monipuolisia toimin-
tamahdollisuuksia eläinsuojelukysymyksissä. SEYn nuorisotoiminta täh-
tää nuorten osallisuuden sekä vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen 
niin arjen eläinsuojelussa, SEYn toiminnassa kuin ympäröivässä yhteis-
kunnassakin.

Vuonna 2011 toteutetusta nuorisotoiminnasta raportoi yhteensä 12 
yhdistystä. Tämän lisäksi suuren joukon nuoria saavuttivat SEYn kou-
luvierailijat. Paikallisyhdistysten toiminta muodostuu esimerkiksi Eläin-
taitokoulutus ELLUsta, kerhoista sekä erilaisista tapahtumista, kuten 
laskiaisriehoista ja musiikkitapahtumista. Toimintavuoden aikana eri 
nuorisotoiminnan muodoilla saavutettiin yli 3 000 lasta ja nuorta. Uu-
tuutena liitto käynnisti ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön pohjau-
tuvan Ystäväeläintoiminnan, jonka vuoden lopulla järjestettyyn koulu-
tukseen osallistui vapaaehtoisia 11 eri paikallisyhdistyksestä. 

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: 

 • häkkikanalakiellon voimaansaattaminen
 • eläinkoedirektiivin voimaansaattaminen
 • lihan alkuperä- ja tainnuttamismerkintöjen kehittäminen
 • EU:n maatalousuudistus
 • sikojen kastraatiosta luopuminen
 • eläinten kloonauksen kieltäminen
 • kosmetiikan eläinkoekiellon voimaansaattaminen
 • teuraskuljetuslainsäädännön voimaansaattaminen.

SEY Suomen Eläinsuojelu-
yhdistysten liitto on vahva 

kansalaisjärjestö ja Suomen 
suurin, valtakunnallisesti 

toimiva eläinsuojelujärjestö. 
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien 

eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. 
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Kuva: Suvi Elo

Pohjoismaiden eläinsuojeluneuvoston vuosikokous pidettiin Tukhol-
massa elokuussa. Kokouksessa eläinsuojeluneuvoston puheenjohtajuus 
siirtyi SEYlle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

Toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö osallistuivat Vilnassa Carodog-
järjestön seura- ja harraste-eläinten hyvinvointiseminaariin toiminta-
vuoden toukokuussa. 

Viron eläinsuojeluyhdistyksen (ELS) toiminnanjohtaja Evelyn Valtin sekä 
toimihenkilöt Annika Lepp ja Geit Karurahu tutustuivat Suomen eläin-
suojelujärjestöjen toimintaan toimintavuoden kesäkuussa. Tapaamisissa 
käytiin läpi mm. SEYn jäsenyhdistys-, eläinsuojeluvalvoja- sekä nuoriso-
toimintaa. 

SEY viesti
SEY lähetti toimintavuoden aikana 26 lehdistötiedotetta. Liiton toiminta 
on toimintavuonna ollut eri medioissa paljon esillä. Liiton toiminnan-
johtaja Helinä Ylisirniö sekä viestintäpäällikkö Maria Blomster antoivat 
useita haastatteluita televisioon, radioon ja lehdistölle. 

Tiedotteita lähetettiin mm. lintujen talviruokinnasta, lemmikkien ongel-
mista kesähelteellä, sikojen kastraatiosta, häkkikanalakiellosta, kosmetii-
kan eläinkoekiellon mahdollisesta lykkääntymisestä, eläinkuljetuksista, 
eläinsuojelurikosten ja -rangaistusten riittämättömyydestä sekä vapaa-
ehtoisen eläinsuojelutyön tärkeydestä. 

SEY vietti valtakunnallista Eläinten viikkoa 4.−10.10. jo 53. kerran. Eläin-
ten viikon teemana oli lasten yleisimpien ensimmäisten lemmikkieläin-
ten, kanien ja pikkujyrsijöiden, hyvinvointi ja hoito.

Koululaisille valmistettiin osittain opetus- ja kulttuuriministeriön talou-
dellisella tuella ”Pienistä pitäen” -tietopaketti, joka suunnattiin ensisijai-
sesti alakouluikäisille. Julkaisu oli ilmainen, ja sitä toimitettiin alakouluille 
sekä luonto- ja eläinkerhoille yli 100 000 kpl. 

Eläinten viikon kampanjamateriaaliin kuului myös ilmainen suomen- ja 
ruotsinkielinen juliste. Lisäksi avattiin www.lemmikkitieto.fi -sivusto, 

jossa lemmikin perushoidon ohella pääpaino on siinä, mitä eläimet tar-
vitsevat voidakseen myös henkisesti hyvin.

Vuoden aikana SEY alkoi julkaista nettisivuillaan kahta uutta blogia. 
Toisessa blogissa eläinsuojeluvalvojat kirjoittavat arkensa haasteista ja 
menestyksistä, toisessa blogissa kerrotaan eläinsuojeluvalvojien työstä 
liitolle lahjoitettujen eläinsuojeluautojen silmin.
SEY jatkoi sähköisten uutiskirjeidensä Uutisankan ja Kirjekyyhkyn julkai-
sua. Molempia uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 10 kertaa.

SEY julkaisi lehteä
Eläinten ystävä -lehden 106. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. Leh-
den päätoimittajana jatkoi Maria Blomster ja toimitussihteerinä aloitti 
Heidi Harmaala. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Purple Workshop Oy.

SEY näkyi maanteillä
SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat saivat toimintavuoden alussa 
Delta Autolta käyttöönsä kaksi pakettiautoa. Autot, Urho ja Lahja, kier-
sivät eri puolilla Suomea eläinsuojeluvalvojien neuvontakäynneillä sekä 
näytillä eri tilaisuuksissa. Autojen kuulumisia voi seurata liiton nettisivuil-
la olevasta autoblogista. 

SEY palkitsi
Tampereen kuninkuusraveissa 2011 SEYn tunnustuspalkinnon 
sai hevoskirurgi Jukka Houttu. Palkinnon perusteena on Houtun 
toiminnassa oleva todellinen sielun palo hevoseen, toiminnan 
harjoittaminen lähtien nimenomaan hevosen tarpeista ja näkö-
kulmasta sekä hevosten hoitokulttuurin kehittäminen ennaltaeh-
käisevään suuntaan.

Eläinten viikolla jaettiin Vuoden Eläinsuojeluteko -palkinto 
2011. Palkinnon sai professori emerita Marjatta Snellman, joka 
tunnetaan arvostettuna oman tieteenalansa suunnannäyttäjänä 
ja eläinten hyvinvoinnin edistäjänä. Suuri yleisö tuntee Snellma-
nin parhaiten koirien epäterveen ulkonäköjalostuksen kriitikkona. 
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SEYn vapaaehtoiset 
eläinsuojeluvalvojat ja 
-neuvojat toimivat
Vuoden 2011 lopussa yhdistyksellä oli 71 vapaaehtoista eläinsuo-
jeluvalvojaa ja 25 eläinsuojeluneuvojaa. Valvojia oli kaikissa Suo-
men maakunnissa lukuun ottamatta Kainuun ja Ahvenanmaan 
maakuntia. 

Vuoden 2011 aikana valvojavaliokunta hyväksyi yhdeksän uutta valvojaa 
ja viisi uutta neuvojaa. Uudenmaan maakuntaan hyväksyttiin valvojiksi 
Ann-Mari Bergström, Minni Kesti ja Sarita Lindberg ja neuvojiksi Janne 
Erjola ja Tanja Karpela.  Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntiin hyväk-
syttiin valvojiksi Satu Grönroos, Henrietta Hievanen ja Marija Wallden ja 
neuvojaksi Marjo Talasoja. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja ruotsinkielisen 
Pohjanmaan maakuntiin hyväksyttiin valvojaksi Suvi Mäkelä. Pohjois-
Pohjanmaan maakuntaan hyväksyttiin valvojiksi Jaana Kylmänen ja Iiris 
Poukkanen ja neuvojaksi Heidi Lumiaho. Varsinais-Suomen maakuntaan 
hyväksyttiin neuvojaksi Johanna Hakala.

Valvoja- ja neuvojaryhmien välillä tapahtui muutoksia. Tiina Ahokas, Tiia 
Kotokorpi, Marja-Liisa Kotro, Satu Orajärvi ja Niina Reponen siirtyivät 
eläinsuojeluvalvojista eläinsuojeluneuvojiksi. Minna Keronen, Annika 
Nevala, Anna Siltalehto ja Henna Äijälä siirtyivät eläinsuojeluneuvojista 
eläinsuojeluvalvojiksi. 

Eläinsuojeluvalvojan tehtävistä luopuivat Markku Harju, Esa Juuti, Pirjo 
Kinnunen, Tiina Klemetti, Jari Koskinen, Kirsi Kotisaari, Lotta Känsäkan-
gas, Tytti Salenius, Erkki Shemeikka, Anne Sipilä, Saija Sivula, Anssi Timo-
nen, Lauri Vaakanainen, Henna-Riikka Verlin ja Taru Vuoristo.

Eläinsuojeluneuvojan tehtävistä luopuivat Heidi Huru, Heidi Hytönen, 
Hannele Liimatta, Antti Mustonen, Kati Nieminen, Laura Niinimäki, Hel-
mi Pesonen, Juha Rissanen, Suvi Rita-Pekuri, Sanna Stenius, Marika Taski-
la ja Maarit Tervo. SEY kiittää sydämellisesti heitä kaikkia eläinten hyväksi 
tehdystä arvokkaasta vapaaehtoisesta työstä. 

Osa valvojista halusi lopettaa valvojatoiminnan työn raskauden takia, 
osa ei tehnyt aktiivista valvojatoimintaa ja osa päätti, että ei halua uusia 
valvojakorttiaan. 

Toiminnastaan antoi raportin 94 liiton valvojaa ja neuvojaa eli 98 % kai-
kista kertomusvuoden aikana toimineista valvojista ja neuvojista. Tämän 
kertomuksen liitteenä on tilasto valvojien ja neuvojien vuoden aikana 
suorittamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2011 vuositilaston mukaan eläinsuojeluvalvojat 
tekivät 1 831 eläinsuojeluneuvontakäyntiä, joissa he 
tarkastivat 1 631 eläinten pitopaikkaa. 

SEY koulutti uusia ja vanhoja valvojia ja neuvojia
Liitto järjesti Espoossa maaliskuussa kahden viikonlopun mittaisen kuusi 
päivää kestävän eläinsuojelukurssin. Kurssille valittiin 28 osallistujaa.

Huhtikuussa järjestettiin Espoossa kahden päivän mittainen eläinsuoje-
luvalvojakurssi, johon valittiin eläinsuojelukurssin hyväksytysti suoritta-
neista 19 osallistujaa. 

Tammikuussa järjestettiin Helsingissä valvojille ja neuvojille Eläinsuojelu-
valvojapäivät. Valvojapäivien aiheena oli suureläinpelastus.

SEY keräsi ja sai tukea
Taksvärkkikeräys 
Taksvärkkipäivänä keräykseen osallistuvat koululaiset työsken-
televät päivän ajan koulun ulkopuolella ja lahjoittavat sitten 
työnsä tuoton valitsemalleen keräyskohteelle. SEY osallistui jo 
toisen kerran taksvärkkikeräykseen. 

Myyntituotteet
Liiton nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta myytiin erilai-
sia SEY- tai eläintuotteita. 

Netcycler järjesti toimintavuonna kampanjan, jossa jokaisesta 
palveluun liittyneestä lahjoitettiin SEYlle yksi euro. 

Hill´s tuki sekä Hill’sin 25-vuotis- että SEYn 110-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi liiton eläinsuojelutoimintaa lahjoittamalla 
jokaisesta myydystä Hill’s eläinruokakilosta 1 sentin SEYlle. 
Kampanjan tuotto oli yli 10 000 euroa. 

4 000 euron joulupottia sai jakaa Sharewoodissa äänestämällä 
haluamilleen avustuskohteille koko toimintavuoden joulu-
kuun ajan. SEY sai potista suurimman osan, 403 euroa.

Musti ja Mirri -ketju lahjoitti SEYlle 5 % Brit Care -tuotteiden 
myynnistä ajalla 8.−23.12. Kampanjan tuotto oli lähes 
5 000 euroa. 

SEY luennoi ja esitteli toimintaansa messuilla
SEYn toiminnanjohtaja osallistui Päätoimittajien liiton ja 
Rovaniemen kaupungin järjestämään tilaisuuteen ”Kuka 
vastaa verkkokeskusteluista” toimintavuoden maaliskuussa. 

SEYn toiminnanjohtaja luennoi eläinsuojelusta eläinhoitajien 
kurssilla aikuiskoulutuskeskus Amiedussa, Kennelneuvojien 
koulutuspäivillä sekä Hyvinkään eläinsuojeluyhdistyksen orga-
nisoimalla kurssilla Hyvinkään kansalaisopistossa.

SEY osallistui toimintavuonna omalla messuständillään Horse 
Fair-messuille, PetExpo-messuille, ELMA-messuille, Kennellii-
ton Voittaja-näyttelyyn sekä Eläinlääkäripäiville. 

SEYn muu eläinsuojelu- 
toiminta
• SEY järjesti liiton toimistolla toimintavuoden toukokuussa sirutus-

tapahtuman, jossa kissoille ja koirille laitettiin Turvasiru. 

• Kertomusvuoden aikana jatkoi toimintaansa työryhmä, jonka ta-
voitteena on eettisen eläinkaupan laatusertifikaattijärjestelmän 
luominen. Työryhmään osallistuivat liiton edustajina Maria Bloms-
ter ja Helinä Ylisirniö. 

• Kissakaveria Ei Jätetä! -kampanjan tuotto, 4 576 euroa, käytetään 
liiton jäsenyhdistysten kautta kulkevien kissojen sterilointiin, 
kastrointiin, tunnistusmerkintään ja rokotuksiin. 

• Tuotantoeläinvastaava Sinikka Rauma koulutti maatalouslomittajia 
eläinsuojeluasioista eri puolella maata. 

• SEYn eläinsuojeluvalvoja Markku Alanko edusti liittoa Ekologiset 
yhteydet –seminaarissa maaliskuussa.
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SEYn hallinto toimi
Liittovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Kevät-
kokous järjestettiin 7.5. Helsingissä ja syyskokous 19.11 Tampereella. 
Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2012 alusta alkavaksi kol-
mivuotiskaudeksi valittiin Heidi Nieminen Korpilahdelta ja Jyrki Haapala 
Varkaudesta. Liittohallituksen varajäseneksi vuoden 2012 alusta alkavaksi 
kolmivuotiskaudeksi valittiin Tanja Karpela Perniöstä.
Kertomusvuonna hallitus kokoontui kuusi kertaa. 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut professori Outi Vainio (6/6) Tu-
rusta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana lakimies Heidi Nieminen (5/6) 
Korpilahdelta ja toisena varapuheenjohtajana I-kokki Markku Alanko Val-
keakoskelta (6/6). Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat terveystarkastaja 

Tauno Kähkönen (6/6) Lapinlahdelta, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist 
(0/6) Inkoosta, filosofian maisteri Anna Pienimäki Ohkolasta (4/6) sekä 
varatuomari Maylis Spiik Turusta (4/6). Hallituksen varajäsenet olivat 
maatalousalan kouluttaja Sinikka Rauma (4/6) Ruukista, komisario Jyrki 
Haapala (4/6) Varkaudesta sekä filosofian maisteri Sonja Nurmi-Tuomi-
nen (2/6) Helsingistä.

SEYn toimihenkilöt
SEYn toiminnanjohtajana toimi Helinä Ylisirniö, viestintäpäällikkönä 
Maria Blomster, talouspäällikkönä Erja Peltola, järjestökoordinaattorina 
Heidi Harmaala, toimistosihteerinä Anne Skogberg ja nuorisotoiminnan 
koordinaattorina Elina Porokka marraskuuhun asti, jonka jälkeen hänen 
sijaisenaan aloitti Ksenia Peltovuori.

Liittovaltuusto 2010–2013

Yhdistys     Varsinainen jäsen   1. varajäsen  2. varajäsen
Eläinten Auttajat    -    -   -
SEY Hartolan seutu    Margit Nevala   Satu Orajärvi  Hely Alakokkare
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys   Heli Grip    Jaana Viitala  Päivi Mäki
SEY Hyvinkää    Raija Hulkko   Laura Kiiski  Pia Hansson
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys   Laura Okker   Hannele Valkama  Silja Paakkinen
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys   Tiina Hacklin   Sanna Nummi  Anne Skyttälä
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys   Janne Pahkala   Outi Pahkala  Pirjo Lämpsä
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys  Saila Tiainen   Maria Ojanperä  Fanny Neittaanmäki
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys  Lotta Känsäkangas   Heidi Anttila  Satu Sänkilampi
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Karita Heikkonen   Mallu Honkanen  Ritva Huusko-Helminen
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys  Marja-Leena Koskiniemi  Hannele Liimatta  Silja Mäkelä
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys Pirjo Granbäck   Mila Koivumäki  Piia Solasaari
Lieksan Eläintenystävät   Janne Ryynänen   Sari Koistinen  Mervi Saviranta
SEY Loimaa    Anne Nurmi   Suvi Saikku-Nivala  Taina Savolainen
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys  Saila Keskitalo   Tiina Kuukasjärvi 
Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys   Malla Lappeteläinen      Minttu Kangas
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys  Marjatta Haapala-Putila  Eeva Hiitola  Merja Rautio
Oulun Seudun eläinsuojeluyhdistys  Johanna Heffernan   Suvi Ponnikas  Eija Lepistö
Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Leena Aho    Monica Ananin  Leena Tammisto
Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys  Antti Heiskanen   Arja Heiskanen 
Pielisen eläinsuojeluyhdistys   Mari Timonen   Paula Pyykönen  Tiina Korkalainen
Pietarsaarenseudun Eläintenystävät 
– Jakobstadnejdens djurvänner   Erkki Kilponen   Kalervo Ojala  Leo Toiviainen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU  Annika Katajisto   Marjo Väntänen  Heini Mäkinen
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU  Tarja Oinonen   Paula Pokkinen  Sini Kielo
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys  Sari Valtanen   Minna Pyykölä  Katja Korkalainen
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys  Toni Lahtinen   Laura Virtanen  Mira Lehtinen
SEY Raahe     Elle-Maarit Ylilokka   Kati Oravisjärvi  Elina Kauppila
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Ulla Lahtinen   Johanna Hakala  Tiina Rantanen
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Nina Rissanen   Petri Rissanen  Eveliina Rissanen
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys  Anu Ruoho   Pirkko Villman  Sari Seitsonen
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys  Tiia Sandberg   Tetti Sandberg  Sakari Halme
Savon Eläinsuojelu     Annaelina Kotilainen   Johanna Niskanen  Ritu Savolainen
SEY Savonlinna    Marja-Liisa Kotro   Minna Särkkä  Mirjam Kosunen
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys  Milla Mäki-Karjalainen  Marika Strömsholm  Krista Savola
Turun Eläinsuojeluyhdistys   Heidi Leyser-Kopra   Pekka Siljamäki 
Turun Eläinsuojeluyhdistys   Anne Rantala   Pia Juup   Britt-Marie Juup
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys   Hanna Vainionpää   Johanna Elonheimo  Satu Wirén
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys   Tina Kultti    Markku Harju  Jenny Vestlund
SEY Valkeakosken seutu   Juha-Pekka Taskinen   Jaana Taskinen 
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys  Tommi Laine   Päivi Tenhunen  Ulla Vaalimaa
SEY Ylivieskan seutu     Maarit Annala   Timo Kekkonen  Anne Isoaho
Henkilöjäsenet    Risto Rydman   Esa Juuti   Mårten Hoge
Tarkkailijajäsen    JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys
     Eläinsuojeluyhdistysten Kummit



7

Varsinaisen toiminnan osa-alue

Yhteiskunnallinen toiminta

Valvojatoiminta

Viestintä ja markkinointi

Julkaisutoiminta

Kansainvälinen toiminta

Jäsenyhdistystoiminta

(sis. nuorisotoiminnan)

Muu eläinsuojelutoiminta

Tuotto

10 385

1 941

1 550

51 578

25 000

Henkilöstökulut

-31 121

-103 502

-62 241

-31 121

-9 336

-62 241

-12 448

Poistot

-3 252

-10 732

-6 504

-3 252

-976

-6 504

-1 301

Muut kulut

-32 357

-110 843

-88 397

-67 022

-8 424

-102 457

-6 783

Tulos

-66 730

-214 693

-155 202

-99 845

-18 735

-119 625

-4 468

Talous
Yleistä
Useimpina vuosina 2000-luvulla liiton toiminnan 
vuotuiset tuotot eivät ole kattaneet varsinaisen 
toiminnan vuotuisia menoja. Vaje on katettu 
vuosikymmenten aikana kertyneillä testamentti-
lahjoitusten pääomilla. Kirjanpidollisen tuloksen 
rinnalla taloushallinnossa seurataan, kuinka 
kauan toimintaa voidaan jatkaa nykyisellä laa-
juudella siinä tapauksessa, että uusia testament-
tilahjoituksia ei enää saataisi. Samalla pyritään 
suunnitelmallisilla investoinneilla varmistamaan, 
että liitolla on käytössään tehokkaan ja ajantasai-
sen toiminnan vaatimat voimavarat ja tekniset 
välineet.

Taloudenhoitoon liittyvien kysymysten valmis-
telemista varten kertomusvuoden aikana on 
toiminut taloustyöryhmä, jonka puheenjohta-
jana on ollut Heidi Nieminen ja jäseninä Jyrki 
Haapala, Tauno Kähkönen ja Outi Vainio sekä 
sihteerinä Erja Peltola. 

Varsinainen toiminta
Vuoden 2011 varsinaisen toiminnan talousarvio 
oli -696 700,00 € ja tulos -670 361,06 €. 

Vuoden aikana palkkakulut olivat yhteensä 
-258 029,87 € ja sosiaalikulut yhteensä -
53 177,15 €. Henkilöstökulut -311 207,02 € on 
siirretty varsinaisen toiminnan eri pääluokkiin 
kuhunkin pääluokkaan arvioidun työpanoksen 
mukaisessa suhteessa. Arvioinnissa on käytetty 
seuraavia prosenttiosuuksia: yhteiskunnallinen 
toiminta 10 %, valvojatoiminta 33 %, tiedotus-
toiminta 20 %, julkaisutoiminta 10 %, kansain-
välinen toiminta 3 %, jäsenyhdistystoiminta 
20 % ja muu eläinsuojelutoiminta 4 %.  Samoin 
on menetelty myös muiden yhteisten kulujen 
(-150 175,80 €) ja poistojen (-32 521,81 €) osalta. 
Tällä on pyritty selvittämään, mitä varsinaisen 
toiminnan kukin pääluokka tulee liitolle todelli-
suudessa maksamaan.

Ku
va

: S
uv

i E
lo



Rahasto

Heleniuksen rahasto

Marschanin rahasto

Laaksosen rahasto

Tavita av Tyriksen rahasto

Lindénin rahasto

Yhteensä

Tuotot

26 682,04

11 674,01

     126,65

     459,43

     390,25

39 332,38

Kulut

-100 000,00

-70 018,00

-170 018,00

Tulos

   -73 317,96

   -58 343,99

         126,65

         459,43

         390,25

-130 685,62

Taseen loppusumma

1 260 783,84

   363 940,84

       6 459,30

     23 430,99

     19 902,98

1 674 517,95

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

Varsinainen toiminnan alijäämä katettiin varainhankinnalla, sijoi-
tus- ja rahoitustoiminnalla, valtionavulla, muilla yleisavustuksilla ja 
testamenttilahjoituksilla.

 

 

Vuoden 2011 varainhankinnan tulos (sisältää testamenttilahjoi-
tukset) oli 360 192,74 €. Jäsenmaksutuottoja oli 110 852,50 € ja 
jäsenmaksukuluja -15 384,56 €. Lahjoitustuottoja oli 101 460,40 € 
ja lahjoituskuluja -8 199,92 €. Annettuina lahjoituksina kirjattiin 
yhdistyksille jaettu Whiskasin lahjoitus 4 578,00 €. Muun varain-
hankinnan tulos oli 400,40 €. Testamenttilahjoituksia saatiin 
171 063,92 €. 

Liiton pääoma on ollut sijoitettuna pääosin pörssiosakkeisiin, 
pääomaturvattuihin arvopaperisijoituksiin, asunto- ja toimitila-
osakkeisiin, korkorahastoihin ja maa-alueisiin. 
Kertomusvuoden aikana liitto myi Kirkkonummella sijaitsevat 
tilat Hörnebo RN:o 1:46 ja Bergåsa RN:o 1:108.

Suomen Eläinsuojelusäätiö avusti SEYn toimintaa 60 000 eurolla, 
josta 40 000 euroa oli yleisavustusta, 5 000 euroa nuorisotoi-
minnan (sis. jäsenyhdistystoimintaan) ja 15 000 euroa Eettisen 
eläinkaupan projektin avustusta (sis. muuhun eläinsuojelutoi-
mintaan). Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti SEYn nuoriso-
toimintaa (sis. jäsenyhdistystoimintaan) 42 000 eurolla. Maa- ja 
metsätalousministeriö avusti SEYtä 56 400 eurolla. Liitto myönsi 
jäsenyhdistyksille toiminta-avustusta 11 240,21 €.

Tilikauden tulos oli -160 585,49 € ja taseen loppusumma 
5 484 118,09 €.

Omakatteiset rahastot
Saatujen testamenttilahjoitusten määräysten mukaisesti liitolla 
on viisi omakatteista rahastoa. Niiden omaisuus on pääosin lai-
nattu liitolle 12 kk:n euriborin laskennallisella korolla. Rahastoilla 
ei ole aktiivista toimintaa.

Muut sidotut rahastot
Vuonna 2010 liitto vastaanotti testamentin, jonka määräysten 
mukaisesti perustettiin muiden sidottujen rahastojen ryhmään 
Ruth Stenbäckin rahasto. Rahaston arvo oli 31.12.2011 48 772,07 €. 
V. 2010 vastaanotetusta testamenttilahjoituksesta perustettiin 
v. 2011 muiden sidottujen rahastojen ryhmään Aune ja Eino 
Pursiaisen rahasto, jonka pääoma on 175 000,00 €. Lisäksi 
kahdesta v. 2011 vastaanotetusta testamenttilahjoituksesta 
perustettiin rahastot nimellä Muut sidotut rahastot yhteensä 
167 857,27 €. 

Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina olivat kertomusvuonna 
KHT Rauno Saarimäki ja KHT Marja-Leena Turunen.

Varatilintarkastajina olivat KHT Yrjö Haukatsalo ja 
KHT Leena Rajala.

VARSINAINEN TOIMINTA 2011 
alijäämä -670 361 €

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHOITUS 2011
-670 361; alijäämä -160 585 (rahastosiirrot -166 668)
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Suluissa yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2011

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry    (31)
Eläinten Auttajat ry (Riihimäki)    (198)
SEY Hartolan seutu      (55)
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry    (107)
SEY Hyvinkää      (269)
Joensuun Eläinsuojeluyhdistys ry    (223)
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry    (152)
JoRaJuPuSu-eläinsuojeluyhdistys ry    (22)
Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry    (106)
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry    (562)
Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistys 
- Gamlakarlebynejdens Djurskyddsförening ry   (171)
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry    (327)
Lahden seudun eläinsuojeluyhdistys ry    (146)
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (371)
Lieksan Eläintenystävät ry     (54)
SEY Loimaa      (90)
Luoteis-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry    (20)
Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry    (129)
Oulaisten seudun eläinsuojeluyhdistys ry   (50)
Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry    (458)

Liiton jäsenyhdistykset vuonna 2011

Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry    (167)
Pieksämäen Eläinsuojeluyhdistys ry    (96)
Pielisen Eläinsuojeluyhdistys ry    (41)
Pietarsaarenseudun Eläinystävät ry    (118)
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry   (764)
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (1 411)
SEY Raahe      (93)
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (178)
Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (109)
Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry    (290)
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry    (360)
Savon Eläinsuojelu ry     (281)
SEY Savonlinna      (50)
Seinäjoen seudun Eläinsuojeluyhdistys ry   (286)
Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening ry  (1 482)
Urjalan Eläinsuojeluyhdistys ry    (48)
Vaasanseudun Eläinsuojeluyhdistys ry    (152)
SEY Valkeakosken seutu     (152)
Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistys ry   (112)
SEY Ylivieskan seutu     (187)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:hyn suoraan kuuluvien jäsenten määrä 31.12.2011 oli 381.

Kuva: Helinä Ylisirniö



LiiTon johTaVaT ajaTukSET
Missio
SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arvot arjessa
 • Eläinrakkaus
 • Asiantuntemus
 • Yhteistyökykyisyys

Visio suuntana
Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta tähtää siihen, 
että eläinten hyvinvoinnin viisi vapautta toteutuvat:

 1. vapaus nälästä, janosta ja väärästä ravitsemuksesta
 2. vapaus epämukavuuden tunteesta
 3. vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
 4. vapaus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti
 5. vapaus pelosta ja kärsimyksestä. 

Käytäntö voimavarana

”Ei niin pientä elämää”
SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteuttaminen käytännössä sekä 
eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistäminen. Lähtökohtanamme 
on jokaisen eläinyksilön arvostaminen. Olemme yhdessä kaikkien eläin-
ten 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 alu-
eiden ongelmat ja olosuhteet tulevat huomioitua. Olemme ruohonjuurita-
solla mukana ihmisten ja eläinten arjessa, jossa konkreettiset työn tulokset 
näkyvät.

”Yhdessä enemmän”
Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhteiset pelisäännöt ja hyvä yh-
teishenki. Puhallamme yhteiseen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. Meillä 
on vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta.  Arvostamme toinen toisiamme, 
olemme ylpeitä omasta ja muiden osaamisesta ja tehdystä työstä. Onnistu-
miset luovat iloa kaikille, mistä erityisesti eläimet hyötyvät. 

Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia. Toiminta on avointa ja läpinä-
kyvää. Päämäärämme on luoda SEYstä ajan hermolla toimiva dynaaminen 
yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

”Yhteistyö on voimaa”
SEY on uskottava ja luotettava eläinsuojelun asiantuntija yhteistyökump-
paneilleen. Verkostoidumme eri tahojen kanssa, joille eläimet ja eläinten 
hyvinvointi ovat sydämen asia. Pyrimme tavoittamaan kaikki ikäryhmät 
mummuista ja vaareista aina pieniin lapsiin. Kunnioitus kaikkea elollista 
kohtaan lähtee jo lapsuudesta.

Eläinten ystävän tuki auttaa
Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuojelukummit ja jäsenet sekä 
testamentit ovat ensiarvoisen tärkeitä.  Verkkokaupastamme löydät eläin-
ten ystäville sopivia lahjaideoita. SEY toimii lähes pelkästään lahjoitusva-
roin. Tukemismuotoja on monia - jokaiselle löytyy oma sopiva tapa toimia 
eläinten puolesta.
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Kuva: Terhi Paavola

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on vuodes-
ta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläin-
suojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimi-
alaan kuuluvat kaikki eläinlajit* ja liiton toiminta kattaa 
koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä 
40 paikallisyhdistyksen ja noin 100 vapaaehtoisen eläin-
suojeluvalvojan ja -neuvojan voimin.
*tuotanto-, harraste-, seura- ja koe-eläimet sekä luonnonvaraiset eläimet
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A. Neuvontakäyntien pitopaikkoja     
Tuotantoeläinten pitopaikkoja      
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikkoja    
Muiden eläinten pitopaikkoja     
Eläinten pitopaikkoja tarkastettu yhteensä    
    
B. Eläinten määrä pitopaikoissa     
Tuotantoeläimiä (ei siipikarjaa eikä turkiseläimiä)   
Seura- ja harrastuseläimiä     
Eläimiä yhteensä       
    
C. Eläinsuojeluneuvontakäyntejä     
Tuotantoeläinten pitopaikoissa    
Seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa    
Muissa pitopaikoissa     
Eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä   
     
D. Niiden käyntien osuus (%)      
jotka antoivat aihetta toimenpiteisiin   
     
1. NEUVONTAkäyNNIT EläINTEN pITOpAIkOISSA   
     
 1.1 Neuvontakäynnit tuotantoeläinten pitopaikoissa  

Nauta       
pitopaikkojen määrä     
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    

Sika        
pitopaikkojen määrä     
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
         
Siipikarja        
pitopaikkojen määrä     
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
         
Lammas ja vuohi        
pitopaikkojen määrä     
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
         
Yllä mainituista tuotantoeläinten pitopaikoille 
tehdyistä käynneistä huomautettavaa oli yhteensä  
         
1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa  
      
Koira       
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
         
Kissa        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 

2011

103
1 525

3
1 631

1 754
5 738
7 492

133
1 658

40
1 831

46

2011

24
817
33

6
12

7

20
580
30

48
923
57

81

889
2 155

955

384
2 102

434

2010

111
1 490

10
1 611

2 417
5 803
8 220

115
1 485

52
1 652

54

2010

36
1 063

41

10
918
11

16
326
16

48
436
46

60

795
2 229

839

431
1 892

397

2009

100
1 390

4
1 494

2 025
4 503
6 528

83
1 426

49
1 558

53

2009

27
1 040

30

3
500

3

13
208
15

 
 

57
485
35

48

757
1 822

776

355
1 287

376

2008

126
1 404

17
1 547

3 742
4 543
8 285

191
1 641

98
1 930

59

2008

49
1 943

88
 
 
6

315
7
 
 

17
2 314

20
 
 

51
1 484

71
 
 

120
 
 

716
1 519

804
 
 

383
1 676

451

2007

128
1 332

112
1 572

7 208
4 731

11 939

158
1 607

143
1 908

53

2007
 

64
1 717

84
 
 
6

3 117
 
 
 

13
9 274

14

41
1 153

49
 
 

79
 
 
 

713
1 645

863
 
 

335
1 666

430
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1.2 Neuvontakäynnit seura- ja harrastuseläinten 
pitopaikoissa  
Hevonen        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä      
       
Muut lemmikkieläimet        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
         
Yllä mainituista seura- ja harrastuseläinten pitopaikoille   
tehdyistä käynneistä, huomautettavaa oli yhteensä  
         
1.3 Eläinkuljetuksiin liittyvät neuvontakäynnit 
(teuras-, hevos-, muut eläinkuljetukset)     
Eläinkuljetuksiin liittyviä neuvontakäyntejä yhteensä  
         
Yllä mainituissa eläinkuljetuksiin liittyvissä käynneissä   
huomautettavaa oli yhteensä     
    
1.4 Tarhattujen eläinten neuvontakäynnit 
(muut kuin tuotantoeläimet, muut kuin navetat ja pihatot) 
Lihantuotanto- ja riistankasvatustarhat    
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    
joissa eläimiä yhteensä
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 
Turkistarhat        
eläinten pitopaikkojen lukumäärä    
joissa eläimiä yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
         
Yllä mainituista tarhattujen eläinten pitopaikoille tehdyistä  
käynneistä oli huomautettavaa yhteensä   
         
1.5 Eläinkauppojen neuvontakäynnit       
eri eläinkauppoja yhteensä     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
neuvontakäynneistä huomautettavaa yhteensä   
         
1.6. Eläinnäyttelyiden ja sirkusten neuvontakäynnit   
eri eläinnäyttelyitä ja sirkuksia yhteensä    
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    
neuvontakäynnneistä huomautettavaa yhteensä   
         
1.7. Eläinkilpailujen neuvontakäynnit    
Ravikilpailut (myös hevoskuljetusvaunut varikolla)     
eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä    

Ratsastuskilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  

Muut kilpailut, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  
Yllä mainituista eläinkilpailuista tehdyistä neuvonta-
käynneistä huomautettavaa oli yhteensä   
         

YHTEENVETO 2011

101
454
120

137
1 027

134

738

1

1

1
38

2

4
1 740

4

1

14
15

4

2
5
2

0

4

1

0

2010

120
656
117

120
1 026

121

823

1

0

0
0
0

1
1
1

1

24
26
11

9
9
1

2

4

9

2

2009

128
529
129

125
865
120

754

2

0

0
0
0

0
0
0

0

25
25
10

4
3
4

3

6

6

2

2008

198
891
258

 
 

83
457
128

 
 

997
 
 

8
 

2
 
 
 

0
0
0
 
3

3 060
5
 
 
4
 
 

24
32
20

 
 
9
9
5
 
 
 

16
 
6
 
2
 
2

2007

155
665
181

 
 

93
755
109

 
 

892
 
 

27
 
 
 
 
 
 

4
1 221

4
 
0
0
0
 
 
4
 
 

18
24

4
 
 
8
7
4
 
 
 
9
 
6
 
2
 
1
 

SEYN VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUVALVOJIEN VUOSITILASTO 2007−2011

12



13

1.8. Metsästys ja kalastus       
Metsästys, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä 
 
Kalastus, eläinsuojeluneuvontakäyntejä yhteensä  
 
Luvattomat välineet        
Annettu neuvoja tai huomautettu ilmakiväärin tms. 
käytöstä, yhteensä     
 
 1.9 Luonnonvaraiset eläimet     
Hoidettu tai yritetty hoitaa eläimiä yhteensä   
Lähetetty muualle hoidettavaksi eläimiä yhteensä  
 
1.10 Eläinten lopettaminen       
Koira        
Jouduttu itse lopettamaan koiria yhteensä   
Viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä  
 
Kissa        
pyydettyjen kissojen määrä yhteensä    
jouduttu itse lopettamaan kissoja yhteensä   
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä   
 
Muut eläimet        
jouduttu itse lopettamaan eläimiä yhteensä   
viety eläinlääkärille lopetettavaksi yhteensä   
          
2. Tiedotustilaisuudet     
  
Koulut, kerhot, päiväkerhot ym.     
pidetty tilaisuuksia yhteensä    
 
Messut, näyttelyt ym. tilaisuudet     
oltu mukana yhteensä     
 
Tiedotusvälineet        
Annettu haastatteluja eri tiedotusvälineille   
Kirjoitettu juttuja eri lehtiin yhteensä   
 
3. HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA JA OPASTUS
(henkilökohtainen neuvojen antaminen esim. puhelimessa 
tai sähköpostitse, muut kuin yleisötilaisuudet)   
     
Puhelimitse ja sähköpostitse annetut     
neuvot yhteensä     
 
Epäkohtailmoituksen siirto muille     
Viranomaisille        
yhteensä      
 
Toiselle eläinsuojeluvalvojalle       
yhteensä      
 
Muut toimenpiteet        
yhteensä      
 

YHTEENVETO 2011
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SEY Finlands Djurskydds-
föreningars förbund är en stark 

medborgarorganisation och 
Finlands största djurskydds-

organisation med riksomfattande 
verksamhet. SEY påverkar och 

arbetar för att förbättra alla 
djurs välbefinnande.  

SEY tackar
President Mauno Koivisto har sedan år 1982 varit beskyddare för Fin-
lands Djurskyddsföreningars förbund. Förbundet tackar president Koi-
visto för det värdefulla stödet. Därtill har SEY fått ovärderlig hjälp av 
flertalet experter från olika områden, för detta vill förbundet i detta sam-
manhang hjärtligt tacka dem alla. 

SEY firade sin 110-års etapp
För att fira SEYs 110-års verksamhet arrangerades ett seminarium för 
intressentgrupperna under Djurens vecka. Expertseminariets tema var 
skapandet av ett märkningssystem gällande djurens välbefinnande för 
animala produkter, och som introduktör verkade bl.a. en representant 
från Danmarks djurskyddsförening, som berättade om föreningens 

egen certifiering för välbefinnande. Seminariet avslutades med en pa-
neldebatt, som bestod av förutom SEYs representant även av deltagare 
från köttproducent- och konsumentorganisationer.

SEY verkade samhälleligt
SEY besökte och diskuterade med riksdagens djurskyddsgrupp, de olika 
partierna samt riksdagsledamöterna om aktuella ärenden inom djur-
skyddet. Liksom under tidigare år, träffade SEY under verksamhetsåret 
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras djurskyddsenhet i maj. Under mötet 
diskuterades aktuella angelägenheter gällande djurens välbefinnande 
och djurskydd.

I maj besökte europarlamentariker Sirpa Pietikäinen förbundets kontor 
och diskuterade djurskyddsärenden, som kunde föras vidare bland eu-
roparlamentarikerna.

SEY gav utlåtanden om
• Användning och utgivande av mediciner för medicinering av djur
• Sammansättningen av delegationen för 
  produktionsdjurens välfärd
• Sammansättningen av delegationen för sällskaps- och 
  hobbydjurs välbefinnande
• Uppföljning av svinens sjukfrekvens
• Implementering av broilerdirektivet
• Den nationella strategin för främmande arter 
• Sammansättningen av försöksdjursnämnden
• Förberedningen av svinförordningen
• Byggandet för mjölkboskap
• Förändring i förordningen gällande stöd för djurens välbefinnande

SEY deltog i arbetsgrupper, nämnder och stiftelser
• Delegationen för produktionsdjurens välfärd
• Delegationen för sällskaps- och hobbydjurs välfärd
• Försöksdjursnämnden
• Förberedande arbetsgruppen för stöd för djurens välbefinnande 
• Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands-Finland
• Jord- och skogsbruksministeriets sektion för veterinärmedicin
• ELOTAR-projektet
• Suoma Viiala stiftelsen
• Fincopa rf – samarbetsförbundet för Finlands nationella 
  alternativa metoder 
• Antidopingkommittén för djurtävlingar
• Styrelsen för fastighetsbolaget Helsingin Kotkanpesä
•Samarbetsgruppen för försöksdjursverksamhet som är nominerad 
  av Undervisningsministeriets och Jord- och skogsbruksministeriet 
• Finlands Hippos stadgeutskott
• Finlands Hippos travdomstol
• Finlands djurskyddsstiftelses styrelse

SEY samarbetade med djurskyddsorganisationer
SEY och Djurskyddsförbundet Animalia publicerade resultaten av sin 
riksdagsvalsenkät i samband med ett evenemang som arrangerades i 
riksdagens Medborgarinfo i mars. Representanter från alla riksdagspar-
tier deltog.

Därtill gav SEY och Animalia gemensamma utlåtanden om förbjudan-
det av slakt utan bedövning, förbjudandet av burhönsgårdar samt djur-
försök inom kosmetik.

Bild:  SEYs arkivet
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SEY verkade på lokal nivå
I slutet av verksamhetsåret hörde 40 medlemsföreningar till förbundet. 
Som nya medlemsföreningar anslöt sig Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
samt JoRaJuPusu (en djurskyddsförening som verkar inom området för 
kommunerna Jorois, Rantasalmi, Juva, Puumala och Sulkava), som också 
använder namnet Eläinsuojeluyhdistys Elukat. Förbundets totala antal 
medlemmar var sammanlagt 10 294 (10 199 år 2010).

SEY arbetade för de unga
Under verksamhetsåret förverkligade SEY en mångsidig ungdomsverk-
samhet med hjälp av understöd från undervisnings- och kulturminis-
teriet. SEYs ungdomsverksamhet har som mål att öka kunskapen om 
djurens välbefinnande bland ungdomar samt att utveckla mångsidiga 
verksamhetsformer för unga i djurskyddsärenden. SEYs ungdomsverk-
samhet strävar till att öka de ungas delaktighet samt möjligheter att 
påverka i vardagliga djurskyddsfrågor, i SEYs verksamhet samt i det om-
givandet samhället.

Sammanlagt 12 föreningar rapporterade om förverkligad ungdoms-
verksamhet under år 2011. Därtill träffade en stor grupp unga SEYs re-
presenanter som gjorde skol besök. De lokala föreningarnas verksamhet 
består till exempel av utbildning i djurkännedom (ELLU Eläintaitokou-
lutus), klubbverksamhet samt olika evenemang, som till exempel fast-
lagsjippon och musikevenemang. Under verksamhetsåret nåddes över 
3 000 barn och unga av olika former av ungdomsverksamheten. Som 
en nyhet startade förbundet verksamheten Djurens vän, som grundar 
sig på förebyggande djurskyddsarbete, och frivilliga från 11 lokala fören-
ingar deltog i utbildningen i slutet på året.

SEY verkade internationellt
SEY är medlem i Europeiska unionens takorganisation för de största 
djurskyddsorganisationerna, Eurogroup för Animals. Eurogroup strävar 
till att påverka EU:s djurskyddslagstiftning såväl i Bryssel som i EU:s med-
lemsstater med hjälp av sina medlemsorganisationer. SEY deltog i flera 
av Eurogroups samprojekt:
 • implementerandet av burhönsförbudet  
 • ikraftträdandet av försöksdjursdirektivet
 • utvecklandet av ursprungs- och 
 • bedövningsmärkningen av kött
 • EU:s jordbruksreform
 • upphörandet med kastrering av svin
 • förbudet mot kloning av djur
 • införandet av försöksdjursförbudet för kosmetik
 • ikraftträdandet av lagstiftningen för slakttransporter

Nordiska Djurskyddsrådets årsmöte hölls i Stockholm i augusti. I mötet 
överfördes djurskyddsrådets ordförandeskap till SEY för den kommande 
tre års perioden.

Under verksamhetsåret deltog verksamhetsledaren och informations-
chefen deltog i Carodog-organisationens välfärdsseminarium  för säll-
skaps- och hobbydjur i Vilna i maj.

Verksamhetsledaren Evelyn Valtin samt funktionärerna Annika Lepp och 
Geit Karurahu från Estlands djurskyddsförening (ELS) bekantade sig med 
Finlands djurskyddsorganisationers verksamhet i maj under verksam-
hetsåret. Under mötena gick man bl.a. igenom SEY medlemsföreningars 
och djurskyddsövervakarnas verksamhet samt ungdomsverksamheten.

SEY informerade
Under verksamhetsåret skickade SEY ut 26 pressmeddelanden. Förbun-
dets verksamhet har under verksamhetsåret haft stor synlighet i medi-

erna. Förbundets verksamhetsledare Helinä Ylisirniö samt kommunika-
tionschef Maria Blomster gav flera intervjuer för televisionen, radion och 
pressen. 

Information skickades bl.a. om vinterutfodring av fåglar, keldjurens pro-
blem under sommarhettan, kastrering av svin, burhönsförbudet, den 
eventuella uppskjutningen av försöksdjursförbudet, djurtransporterna, 
djurskyddsbrotten och de bristfälliga domarna samt betydelsen av det 
frivilliga djurskyddsarbetet.

SEY firade den riksomfattande Djurens vecka den 4. – 10.10. redan för 
den 53:e gången. Temat för djurens vecka var välbefinnandet och sköt-
seln av barns vanligaste keldjur, kaniner och små gnagare.

För skoleleverna framställdes delvis med ekonomiskt stöd av undervis-
nings- och kulturministeriet informationspaketet ”Pienistä pitäen”, som 
var riktat i första hand till lågstadiet. Publikationen var gratis, och över 
100 000 exemplar levererades till lågstadier samt natur- och djurklubbar.

Till kampanjmaterialet för Djurens vecka hörde även en gratis finsk- och 
svenskspråkig affisch. Därtill lanserades webbsidan www.lemmikki-
tieto.fi, vars huvudinnehåll bestod av förutom basvård av keldjur även 
av vad djur behöver för att också må psykiskt bra. Under årets lopp 
började SEY publicera två nya bloggar på sin nätsida. I den ena blog-
gen skriver djurskyddsövervakarna om sina vardagliga utmaningar och 
framgångar, i den andra berättas det om djurskyddsövervakarnas ar-
bete sett från djurskyddsbilarnas perspektiv som donerats åt förbundet.

SEY fortsatte publicera sina elektroniska nyhetsbrev Nyhetsankan 
(Uutisankka) och Brevduvan (Kirjekyyhkynen). Båda nyhetsbulletinerna 
gavs ut 10 gånger under årets lopp.

SEY publicerade en tidning
Den 106:e årgången av tidningen Djurvännen utkom med fyra nummer. 
Som ansvarig chefredaktör fortsatte Maria Blomster och som redak-
tionssekreterare började Heidi Harmaala. Purple Workshop Oy ansvarar 
för planeringen av tidningens layout.

SEY syntes på landsvägarna
I början av verksamhetsåret fick SEYs frivilliga två paketbilar till sitt för-
fogande av Delta Auto. Bilarna, Urho och Lahja, körde runt omkring i 
landet på djurskyddsövervakarnas rådgivande besök och visades också 
upp på olika evenemang. Bilbloggen på förbundets nätsida berättar det 
senaste om vad bilarna varit med om.

SEY belönade
Under kungstraven i Tammerfors 2011 fick hästkirurgen Jukka 
Houttu SEYs hederspris. Grunden till priset är Houttus verkligt 
själsliga glöd för hästen, han förespråkar en verksamhet som 
baserar sig uttryckligen på hästens behov ur hästens synvinkel 
samt utvecklandet av hästarnas vårdkultur i en förebyggande 
riktning.

Under Djurens vecka delades priset Årets Djurskyddsgärning 
2011 ut. Priset gick till professor emerita Marjatta Snellman, 
som är känd för att vara en vägvisare inom sin egen veten-
skapsgenre och för att förespråka djurens välbefinnande. 
Allmänheten känner Snellman bäst för att hon kritiserat den 
osunda hundaveln som är baserad på utseendet.
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SEYs frivilliga djurskydds
övervakare och rådgivare 
agerade 
I slutet av år 2011 hade föreningen 71 frivilliga djurskyddsöver-
vakare och 25 djurskyddsrådgivare.  Det fanns övervakare i alla 
Finlands lanskap förutom Kajanaland och Åland. 

Under år 2011 godkände övervakarutskottet nio nya övervakare och 
fem nya rådgivare.  För Nyland  godkändes Ann-Mari Bergström, Minni 
Kesti och Sarita Lindberg till övervakare och Janne Erjola och Tanja Kar-
pela till rådgivare. För Satakunta och Birkaland godkändes Satu Grön-
roos, Henrietta Hievanen och Marija Wallden till övervakare och  Marjo 
Talasoja till rådgivare. För Södra- och Mellersta Österbotten och det 
svenskspråkiga Österbotten godkändes Suvi Mäkelä till övervakare. Till 
Norra Österbottens landskap godkändes Jaana Kylmänen och Iiris Pouk-
kanen till övervakare och Heidi Lumiaho till rådgivare. För Egentliga-Fin-
land godkändes Johanna Hakala till rådgivare.

Det skedde förändringar mellan övervakar- och rådgivargrupperna. Tii-
na Ahokas, Tiia Kotokorpi, Marja-Liisa Kotro, Satu Orajärvi ja Niina Repo-
nen övergick från djurskyddsövervakare till djurskyddsrådgivare. Minna 
Keronen,  Annika Nevala, Anna Siltalehto och Henna Äijälä övergick från 
djurskyddsrådgivare till djurskyddsövervakare. 

Följande personer slutade som djurskyddsövervakare: Markku Harju, 
Esa Juuti, Pirjo Kinnunen, Tiina Klemetti, Jari Koskinen, Kirsi Kotisaari, 
Lotta Känsäkangas, Tytti Salenius, Erkki Shemeikka, Anne Sipilä, Saija 
Sivula, Anssi Timonen, Lauri Vaakanainen, Henna-Riikka Verlin och Taru 
Vuoristo.

Följande personer slutade som djurskyddsrådgivare: Heidi Huru, Heidi 
Hytönen, Hannele Liimatta, Antti Mustonen, Kati Nieminen, Laura Nii-
nimäki, Helmi Pesonen, Juha Rissanen, Suvi Rita-Pekuri, Sanna Stenius, 
Marika Taskila och Maarit Tervo. SEY vill rikta ett hjärtligt tack till dem alla 
för deras värdefulla frivilligarbete för djurens väl.   

En del av övervakarna ville sluta med övervakarverksamheten på grund 
av att arbetet är tungt, en del hade inte utfört någon aktiv övervakar-
verksamhet och en del beslöt sig för att inte förnya sina övervakarkort. 

94 av förbundets övervakare och rådgivare avgav rapport över sin verk-
samhet, dvs. 98 % av alla övervakare och rådgivare som verkade under 
verksamhetsåret. I en bilaga till denna årsberättelse presenteras statistik 
över de åtgärder som övervakarna och rådgivarna vidtagit under verk-
samhetsåret.

Enligt statistiken för år 2011 utförde djurskyddsövervakarna 1 831 råd-
givningsbesök, under vilka de granskade 1 631 olika plaster för djurhåll-
ning. 

SEY utbildade nya och gamla övervakare 
och rådgivare
Förbundet arrangerade under två veckoslut i mars i Esbo en sex dagars 
djurskyddskurs. 28 deltagare valdes till kursen.

I april anordnades en två dagars djurskyddsövervakarkurs i Esbo, till vil-
ken 19 deltagare valdes som hade blivit godkända i djurskyddskursen.

I januari ordnades det för övervakarna och rådgivarna Djurskyddsöver-
vakardagar i Helsingfors. Temat för övervakardagarna var räddning av 
stora djur.
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SEY samlade in och fick stöd
Under dagsverksdagen deltar skolelever i insamlingen genom att ar-
beta en dag utanför skolan och donerar sedan sin inkomst från arbets-
dagen till ett mål de själva får välja. Det var redan andra gången som 
SEY deltog i dagsverksinsamlingen.

Produkter till salu
• Via nätbutiken på förbundets hemsida såldes olika SEY- eller djur-

produkter.
• Netcycler arrangerade under verksamhetsåret en kampanj, under 

vilken det donerades en euro till SEY för varje person som anslöt 
sig till tjänsten.

• För att hedra Hill’s 25-års och SEYs 110-års jubileum understödde 
Hill’s förbundets djurskyddsverksamhet genom att donera en cent 
till SEY för varje kilo Hill’s djurmat som såldes. Kampanjen bringade 
in över 10 000 euro.

• I Sharewood kunde man dela på en julpott på 4 000 euro genom 
att rösta på sitt favorit bidragsobjekt under hela december må-
nads tid under verksamhetsåret. SEY fick den största delen av pot-
ten, 403 euro.

• Musti och Mirri kedjan donerade åt SEY 5 % av Brit Care produkter-
nas försäljning under tiden 8.-23.12. Kampanjens intäkt var nästan 
5 000 euro.

SEY föreläste och presenterade sin 
verksamhet på mässor
I mars under verksamhetsåret deltog SEYs verksamhetsledare i ett eve-
nemang arrangerat av Huvudredaktörernas förbund och Rovaniemi 
stad ”Vem ansvarar för diskussionerna på nätet”.

SEYs verksamhetsledare föreläste om djurskydd på en kurs för djurskö-
tare på vuxenutbildningscentret Amiedu, på Kennelrådgivarnas skol-
ningsdagar samt på en kurs som Hyvinge djurskyddsförening organi-
serade på Hyvinge medborgarinstitut.

SEY deltog under verksamhetsåret med ett eget mäss-ständ på Horse 
Fair mässan, PetExpo mässan, ELMA-mässan, Kennelförbundets Seg-
rarutställning samt Veterinärdagarna.

SEYs övriga djurskyddsverksamhet
• I maj under verksamhetsåret arrangerade SEY ett evenemang på 

förbundets kontor för ID-märkning med mikrochip för katter och 
hundar, som fick ett säkerhetschip (Turvasiru).

• Arbetsgruppen, vars mål är att skapa ett kvalitetscertifieringssys-
tem för etisk djurhandel, fortsatte sin verksamhet under året. Som 
förbundets representanter deltog Maria Blomster och Helinä Ylisir-
niö i arbetsgruppen.

• Kissakaveria Ei Jätetä! (Överge inte din kattkompis) –kampanjens 
intäkter, 4 576 euro, används till att sterilisera, kastrera, ID-märka 
och vaccinera katterna som kommer via förbundets medlemsför-
eningar.

• Sinikka Rauma, som ansvarar för produktionsdjuren, skolade lant-
bruksavbrytare runt om i landet.

• SEYn djurskyddsövervakare Markku Alanko representerade för-
bundet i Ekologiska kontakter -seminariet i mars.

SEYs administration 
verkade
Förbundsfullmäktige sammanträdde två gånger under året. Vår-
mötet anordnades den 7.5. i Helsingfors och höstmötet den 19.11. 
i Tammerfors. Till förbundsstyrelsens ordinarie medlemmar för den 
treåriga mandatperiod som inleds från och med början av år 2012 
valdes Heidi Nieminen från Korpilahti och Jyrki Haapala från Varkaus. 
Tanja Karpela från Bjärnå valdes till suppleant till förbundsstyrelsen 
för den treåriga mandatperiod som inleds från och med början av år 
2012. Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen sex gånger.
   
Professor Outi Vainio (6/6) från Åbo har fungerat som styrelsens 
ordförande, advokat Heidi Nieminen (5/6) från Korpilahti har fung-
erat som första viceordförande och som andra viceordförande har 
I-kocken Markku Alanko från Valkeakoski (6/6) fungerat. Styrelsens 
ordinarie medlemmar var hälsoinspektör Tauno Kähkönen (6/6) 
från Lapinlahti, kommunikationschef Päivi Rosqvist (0/6) från Ingå, 
filosofie magister Anna Pienimäki från Ohkola (4/6) samt vicehä-
radshövding Maylis Spiik från Åbo (4/6). Styrelsens suppleanter var 
lantbruksinstruktören Sinikka Rauma (4/6) från Ruukki, kommissarie 
Jyrki Haapala (4/6) från Varkaus samt filosofie magister Sonja Nurmi-
Tuominen (2/6) från Helsingfors.

SEYs funktionärer
Helinä Ylisirniö fungerade som SEYs verksamhetsledare, Maria Bloms-
ter som kommunikationschef, Erja Peltola som ekonomichef, Heidi 
Harmaala som organisationskordinator, Anne Skogberg som byrå-
sekreterare och Elina Porokka som koordinator för ungdomsverk-
samheten ända till november, då hennes vikarie Ksenia Peltovuori 
började. 

 

Bild: Pekka Hänninen
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Ordinarie verksamhetssektor

Samhällelig verksamhet

Övervakarverksamhet

Kommunikation och marknadsföring

Publikationsverksamhet

Internationell verksamhet

Medlemsföreningsverksamhet

(inkl. ungdomsverksamhet)

Övrig djurskyddsverksamhet

Intäkter

10 385

1941

1 550

51 578

25 000

Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Resultat
   -31 121

-103 502

   -62 241

   -31 121

    -9 336

   -62 241

  

-12 448

  -3 252

-10 732

  -6 504

  -3 252

     -976

  -6 504

  

-1 301

  -32 357

-110 843

  -88 397

  -67 022

    -8 424

-102 457

    

-6 783

   -66 730

-214 693

-155 202

  -99 845

  -18 735

-119 625

    

4 468

Ekonomi
Allmänt
Under flera år på 2000-talet har förbundets årliga intäkter 
inte täckt de årliga utgifterna för den ordinarie verksamhe-
ten. Underskottet har täckts med kapital från de testa-
mentsgåvor som flutit in under årtiondenas lopp. Vid sidan 
av det redovisade resultatet gör ekonomiadministrationen 
en uppföljning på hur länge verksamheten kan fortsätta 
i sin nuvarande omfattning i det fall att inga nya testa-
mentsgåvor erhålls. Samtidigt strävar man till att genom 
planmässiga investeringar säkerställa att förbundet har 
tillgång till de resurser och den tekniska utrustning som 
behövs för en effektiv och tidsenlig verksamhet.

Under verksamhetsåret bereddes ekonomiska frågor av 
en ekonomiarbetsgrupp med Heidi Nieminen som ord-
förande och Jyrki Haapala, Tauno Kähkönen och Outi 
Vainio som medlemmar samt  Erja Peltola som sekreterare. 

Ordinarie verksamhet
Budgeten för den ordinarie verksamheten 2011 var 
-696 700,00 € och resultatet uppgick till -67 361,06 €. 

Lönekostnaderna under året uppgick till sammanlagt 
-258 029,87 € och lönebikostnaderna till sammanlagt 
-53 177,15 €. Personalkostnaderna på -311 207,02 € har 
överförts till de olika huvudtitlarna inom den ordinarie 
verksamheten i proportion till den uppskattade arbets-
insatsen. I uppskattningen har följande procentandelar 
tillämpats: samhällelig verksamhet 10 %, övervakarverk-
samhet 33 %, informationsverksamhet 20 %, publika-
tionsverksamhet 10 %, internationell verksamhet 3 %, 
medlemsföreningsverksamhet 20 % och övrig djurskydds-
verksamhet 4 %.  Samma förfarande har tillämpats på 
övriga gemensamma utgifter (-150 175,80 €) och avskriv-
ningar  (-32 521,81 €). Syftet med detta är att utreda vad 
respektive huvudsektor i den ordinarie verksamheten 
i verkligheten kostar förbundet.

Bild: Suvi Elo
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Fond

Helenius fond

Marschans fond

Laaksonens fond

Tavita av Tyris fond

Lindéns fond

Sammanlagt

Avkastning Kostnader Resultat Balansomslutning

Tillförda medel 2011 (inklusive testamentsgåvor) uppgick 
till  360 192,74 €.  Intäkterna från medlemsavgifterna var  
110 852,50 € och kostnaderna för medlemsavgifterna upp-
gick till -15 384,56 €. Donationsintäkterna uppgick till 
101 460,40 € och donationskostnaderna till -8 199,92 €. 
Under givna donationer bokfördes donationen från Whiskas 
på 4 578,00 €. Övriga tillförda medel uppgick till 400,40 €. 
Testamentsgåvorna inbringade 171 063,92 €. 

Förbundets kapital var främst placerat i börsaktier, kapital-
skyddade portföljinvesteringar, bostads- och lokalaktier, 
räntefonder och markområden. Under verksamhetsåret 
sålde förbundet sina fastigheter i Kyrkslätt Hörnebo 
RN:o 1:46 och Bergåsa RN:o 1:108.

Finlands Djurskyddsfond understödde SEYs veksamhet med 
60 000 €, varav 40 000 € var allmänt bidrag, 5 000 €  under-
stöd för ungdomsverksamheten (inkl. i medlemsförenings-
verksamheten) och 15 000 € understöd för etisk handel med 
djur (ingår i övrig djurskyddsverksamhet).  Undervisnings- 
och kulturministeriet understödde SEYs ungdomsverksamhet 
(ingår i medlemsföreningsverksamheten) med 42 000 €. Jord- 
och skogsbruksministeriet understödde SEY med 56 400 €.  
Förbundet beviljade sina medlemsföreningar verksamhetsbi-
drag för 11 240,21 €. 

Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -160 585,49 € 
och balansomslutningen till 5 484 118,09 €.

Fonder med egen täckning
I enlighet med bestämmelserna om de erhållna testaments-
gåvorna har förbundet fem fonder med egen täckning. Deras 
egendom har i huvudsak lånats till förbundet med en kalky-
lerad ränta enligt 12 månaders euribor. Fonderna har ingen 
aktiv verksamhet. 

År 2010 erhöll förbundet ett testamente, som inrättades 
enligt bestämmelserna i gruppen av fonder med egen täck-
ning som Ruth Stenbäcks fond. Fondens värde uppgick den 
31.12.2011 till  48 772,07  €. Av en testamentdonation som 
erhölls år 2010 grundades år 2011 Aune och Eino Pursiainens 
fond i gruppen av fonder med egen täckning, vars kapital 
uppgick till 175 000,00 €. Därtill grundades av två testament-
donationer som mottogs år 2011 fonderna under namnet 
Övriga fonder med egen täckning sammanlagt 167 857,27 €. 

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

Finansiering av den ordinarie verksamheten
Underskottet av den ordinarie verksamheten täcktes genom med-
elanskaffning, placerings- och finansieringsverksamhet, statsbidrag 
och andra allmänna understöd och testamentsgåvor.

Revisorer
Förbundets revisorer under verksamhetsåret var CGR Rauno Saari-
mäki och CGR Marja-Leena Turunen. Revisorssuppleanter var CGR 
Yrjö Haukatsalo och CGR Leena Rajala.

26 682,04

11 674,01

     126,65

     459,43

     390,25

39 332,38

-100 000,00

  -70 018,00

-170 018,00

   -73 317,96

   -58 343,99

         126,65

         459,43

         390,25

-130 685,62

1 260 783,84

   363 940,84

       6 459,30

     23 430,99

     19 902,98

1 674 517,95

 

ORDINARIE VERkSAMHET 2011 
underskott -670 361 € Övrig djurskydds-

verksamhet: 
-4 468

Medlemsförenings-
verksamhet: 
-119 625; 18 %

Övervakar
verksamhet: 
-214 693; 32 %

Samhällelig 
verksamhet: 
-66 729; 10 %

Kommunikation och 
marknadsföring: 
- 155 202; 23 %

Publikations-
verksamhet: 
-99 845; 14 %

Internationell 
verksamhet: 
-18 735; 3 %

 

FINANSIERING AV DEN ORDINARIE VERkSAMHETEN 2011
-670 361; underskott -160 585 (fondöverföringar -166 668)

Medelsanskaffning: 
189 129; 28 %

Testaments-
gåvor: 
171 064; 25 %

Placerings- 
och finansierings-
verksamhet:
49 850; 7 %

Statsbidrag och 
andra allmänna 
understöd: 
96 400; 15 %

Beräknade 
bidrag från 
fonder med egen 
täckning: 
170 000; 25 %
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Förbundets ledande idéer
Mission
SEY verkar för och påverkar främjandet av alla djurs välbefinnande. 

Vardagliga värden
 • Kärlek till djur
 • Expertis
 • Samarbetsvilja

Vägledande vision
SEYs verksamhet, som är enhetlig, stark och välkänd, strävar till att de fem 
friheterna förverkligas: 
 1. frihet från hunger, törst och felaktig näring 
 2. frihet från obehag 
 3. frihet från smärta, skada och sjukdom 
 4. frihet att bete sig art-typiskt
 5. frihet från rädsla och lidande. 

Praktiken som resurs

”Inget liv är för litet”
Kärnan inom SEYs verksamhet är förverkligandet av djurskyddsarbetet i 
praktiken samt främjandet av djurens välfärd och goda behandling. Vår ut-
gångspunkt är respekt för varje djurindivid. Tillsammans driver vi alla djurs 
sak och för deras talan. Dessutom samarbetar vi internationellt för djurens 
välfärd.

”Konkret arbete på gräsrotsnivå”
SEY är en finländsk, obunden organisation som verkar på frivillig basis. Vår 
verksamhet täcker hela Finland. Vi verkar lokalt, varvid olika områdens pro-
blem och omständigheter uppmärksammas. På gräsrotsnivå är vi med i 
människors och djurs vardag, var det konkreta arbetets resultat syns.

”Tillsammans mera”
Vår verksamhet är ett lagspel, som har gemensamma spelregler och bra 
gemensamhetsanda. Vi arbetar med samma mål: varenda medlem behövs. 
Vi har gedigen expertis och erfarenhet. Vi uppskattar varandra, vi är stolta 
över vår egen och andras kunnande samt utförda arbete. Att lyckas skapar 
glädje för alla, speciellt till fördel för djuren.

I vår verksamhet är alla likvärdiga. Verksamheten är öppen och transparent. 
Vårt mål är att av SEY skapa ett modernt, dynamiskt samfund för sina med-
lemmar och intressegrupper.

”Samarbete är kraft”
SEY är en trovärdig och pålitlig djurskyddsexpert för sina samarbetspart-
ners. Vi bildar nätverk med olika instanser, som har djuren och djurens väl-
befinnande som sin hjärtesak. Vi strävar till att nå alla åldersgrupper från 
mor- och farföräldrar till små barn. Respekten för allt levande börjar redan 
i barndomen.

Stödet från Djurens vän hjälper
Sponsorerna, djurskyddsfaddrarna och medlemmarna samt testamenten 
är av största vikt för finansieringen av vår verksamhet. Från vår nätbutik hit-
tar du lämpliga presentidéer för djurens vänner. SEY fungerar så gott som 
enbart tack vare donationer. Det finns många sätt att stöda verksamheten 
– det finns ett lämpligt sätt för envar att verka till förmån för djuren.

 

SEY Finlands Djurskyddsföreningars Förbund rf, som se-
dan år 1901 arbetat för djurskyddet, är Finlands största 
djurskyddsorganisation och expert inom djurskydd. All 
djurarter*  ingår i SEYs verksamhetsområde och förbun-
dets verksamhet täcker hela landet. SEY förverkligar prak-
tiskt djurskyddsarbete genom sina närmare 40 lokala för-
eningar samt cirka 100 frivilliga djurskyddsövervakare och 
rådgivare.
*produktions-, hobby-, sällskaps- samt försöksdjur och vilda djur

2020
Bild: Johanna Vuorilehto
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TUlOSlASkElMA

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot *)
Kulut *) 

VARAINHANkINTA
Tuotot
Kulut

SIJOITUkSET
Tuotot
Kulut

OMAkATTEISET RAHASTOT *)

AVUSTUkSET
Yleisavustukset
Valtionapu
Avustukset omakatteisista rahastoista

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

TIlIkAUDEN TUlOS    €
* 2011 erittely erillisessä taulukossa

1.1.–31.12.11 

90 453,94
-760 815,00

-670 361,06
 

388 569,57
-28 376,83

360 192,74
 

445 246,50
-395 395,94

49 850,56
 

-130 685,62
 
 

40 000,00
56 400,00

170 000,00
266 400,00

 

130 685,62
-166 667,73
-35 982,11

 
-160 585,49

 

1.1.–31.12.10 

99 308,35
-718 696,59

-619 388,24
 

387 915,86
-22 819,73

365 096,13
 

174 035,11
-11 599,81

162 435,30
 

26 628,34
 
 

100 000,00
59 500,00

0,00
159 500,00

 

-26 628,34
-49 961,61

-76 589,95
 

17 681,58
 

1.1.–31.12.11 

90 183,12
 
 

126 084,75
7 382,31

 
 

1 680 798,12
1 332 000,00

 
1 674 517,95

 
 

54 808,15
518 343,69

 
5 484 118,09

1.1.–31.12.10 

83 568,90
 
 

276 884,75
9 843,08

 
 

1 846 746,41
1 361 000,00

 
1 805 203,57

 
 

208 809,43
150 394,73

 
5 742 450,87

1.1.–31.12.10 

1 805 203,57
49 961,61

1 984 033,02
17 681,58

1 804 394,33

800,00
14 534,17

6 907,99
58 934,60

5 742 450,87

TASE

VASTAAVAA
pySyVäT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HyÖDykkEET
Pitkävaikutteiset menot

AINEEllISET HyÖDykkEET
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto

SIJOITUkSET
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset

OMAkATTEISET RAHASTOT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

TASEEN lOppUSUMMA €

TASE 

VASTATTAVAA
OMA pääOMA
SIDOTUT RAHASTOT
Omakatteiset rahastot
Muut sidotut rahastot

TIlIkAUSIEN ylI-/AlIJääMä
Edell. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS pääOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahastoilta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

TASEEN lOppUSUMMA €

1.1.–31.12.11

1 674 517,95
391 629,34

1 826 714,60
-160 585,49

1 673 708,71

800,00
13 042,63

7 372,15
56 918,20

5 484 118,09
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1.1.–31.12.11 

90 453,94
-760 815,00

-670 361,06
 

388 569,57
-28 376,83

360 192,74
 

445 246,50
-395 395,94

49 850,56
 

-130 685,62
 
 

40 000,00
56 400,00

170 000,00
266 400,00

 

130 685,62
-166 667,73
-35 982,11

 
-160 585,49

 

1.1.–31.12.10 

99 308,35
-718 696,59

-619 388,24
 

387 915,86
-22 819,73

365 096,13
 

174 035,11
-11 599,81

162 435,30
 

26 628,34
 
 

100 000,00
59 500,00

0,00
159 500,00

 

-26 628,34
-49 961,61

-76 589,95
 

17 681,58
 

1.1.–31.12.11 

90 183,12
 
 

126 084,75
7 382,31

 
 

1 680 798,12
1 332 000,00

 
1 674 517,95

 
 

54 808,15
518 343,69

 
5 484 118,09

1.1.–31.12.10 

83 568,90
 
 

276 884,75
9 843,08

 
 

1 846 746,41
1 361 000,00

 
1 805 203,57

 
 

208 809,43
150 394,73

 
5 742 450,87

1.1.–31.12.10 

1 805 203,57
49 961,61

1 984 033,02

17 681,58

1 804 394,33

800,00
14 534,17

6 907,99
58 934,60

5 742 450,87

RESUlTATRäkNING

ORDINARIE VERkSAMHET
Intäkter *)
Kostnader *)
 
TIllFÖRDA MEDEl
Intäkter
Kostnader

plACERINGAR
Intäkter
Kostnader

SJälVTäCkANDE FONDER *)

UNDERSTÖD
Allmänna understöd
Statsunderstöd
Understöd från självtäckande fonder

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

 
RäkENSkApSpERIODENS RESUlTAT €
*) uppdelning av 2011 i separat tabell

BAlANSRäkNING

AkTIVA
pERMANENTA AkTIVA
INMATERIEllA TIllGÅNGAR
Utgifter med lång verkningstid

MATERIEllA TIllGÅNGAR
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier

plACERINGAR
Aktier och andelar
Andra fordringar

SJälVTäCkANDE FONDER

RÖRlIGA AkTIVA
Fordringar
Likvida medel och bankfordringar

BAlANSOMSlUTNING €

BAlANSRäkNING

pASSIVA
EGET kApITAl
BUNDNA FONDER
Självtäckande fonder
Övriga bundna fonder

RäkENSkApSpERIODERNAS 
ÖVER-/UNDERSkOTT
Över-/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

FRäMMANDE kApITAl
Långfristigt
Lån ur fonder
Kortfristigt
Erhållna förskott
Köpskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
BAlANSOMSlUTNING €

1.1.–31.12.11

1 674 517,95
391 629,34

1 826 714,60

-160 585,49

1 673 708,71

800,00
13 042,63

7 372,15
56 918,20

5 484 118,09



SEYllä on 40 jäsen-
yhdistystä ja jäseniä 

yhteensä 10 294. 

Eläinten viikon 
opasta jaettiin 
yli 100 000 kpl.

SEY täytti 110 vuotta.

Eläinsuojeluautot 
Lahja ja Urho 

lähtivät liikkeelle.

 

Vapaaehtoiset eläin-
suojeluvalvojat tekivät 
1831 neuvontakäyntiä.

Mitä tapahtui
2011?

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Kotkankatu 9 • 00510 Helsinki • puh. 020 752 8420  • faksi 09 877 1206

sey@sey.fi • www.sey.fi • facebook • twitter.com/helinaylisirnioPu
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