
Eläinten  

puolesta!



Me tarvitsemme 
sinua 

N äinä aikoina eläimet tarvitsevat puo-
lustajia. Eläinsuojeluongelmiin puutu-
taan monesti liian myöhään ja hädässä 

olevat eläimet jäävät liian usein ilman apua. 
Ympäri Suomen eläinsuojelutyötä joudutaan 
tekemään liian usein liian pienin resurssein. 
Eläimet jäävät vaille sitä arvostusta, joka niille 
kuuluu.

Jokaisella eläinyksilöllä on oma arvonsa ja 
oma ainutlaatuinen elämänsä. Emme saa 
riistää eläimiltä niiden oikeutta hyvään koh-
teluun, lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja 
hyvään oloon. Eläinten hyvinvointi on otettava 
vakavasti, ja sen tulee näkyä niin eläinten koh-
telussa kuin laeissa ja asetuksissakin.

Meidän työtämme on tehdä Suomesta ja maa-
ilmasta parempi paikka eläimille. Noin 40 jä-
senyhdistyksen, 80 eläinsuojeluneuvojan ja  
1 000 muun vapaaehtoisen voimin teemme 
työtä eläinten puolesta vuoden jokaisena päi-
vänä jokaisessa kolkassa maata.

Arvostuksen 
puolesta!



 

Hyvän kohtelunpuolesta!

E nnaltaehkäisemme eläinsuojeluongelmia 
ja autamme hädässä olevia eläimiä. Vai-
kutamme lainsäädäntöön ja viranomais-

ten toimintaan. Johdamme keskustelua, koulu-
tamme, kampanjoimme ja tiedotamme.

Olemme toimineet suomalaisen eläinsuojelun 
eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan. Olem-
me saaneet paljon aikaan. Se on paras todiste 
siitä, että muutos parempaan on mahdollinen 
jatkossakin.

Maailma ei muutu, jos kukaan ei toimi. Siksi 
jatkamme työtämme eläinten hyvinvoinnin ja 
arvostuksen lisäämiseksi. Tarvitsemme siihen 
apuasi. Liity meihin ja ryhdy eläinsuojelijaksi.



J atkamme työtämme 
eläinten puolesta  
– siinä tarvitsemme 

sinua! Hyvät asiat eivät 
tapahdu itsestään, muutos 
vaatii aina tekoja. Tule 
mukaan ja liity jäseneksi. 

1901:  SEY perustetaan.  
Työmme eläinten puolesta 
alkaa. 1906: Perustamme 

Eläinten ystävä -lehden 
eläinsuojelun äänenkan-
nattajaksi. Julkaisemme 
lehteä yhä.

1900-luvun alku: 
Valistamme kansaa, ja eläin-
suojeluneuvojamme vastaa-
vat maamme eläinsuojelu-
valvonnasta. 1939-1944:  

Talvi-ja jatkosodan aikana 
autamme sotahevosia.

1950-luku: Toimintam-
me kansainvälistyy. Olemme 
perustamassa Eläinsuojelun 
Maailmanliittoa. 1971: Ehdotuksemme 

pohjalta kirjoitettu uusi 
eläinsuojelulaki hyväk-
sytään. Eläinkokeet ja 
tehotuotanto lisäävät 
työtämme.

1996: Uusi eläinsuo-
jelulaki astuu voimaan. 
Saamme lakiin monia 
parannuksia. 

2000-luku:  
Kosmetiikan eläinkokeet 
ja perinteiset häkkikanalat 
kielletään eläinsuojelujär-
jestöjen vaatimuksesta.

2011: Saamme 
lisättyä lakiin törkeän 
eläinsuojelurikoksen ja 
eläintenpitokiellon.

2020-luku:  
Uusi eläinsuojelulaki 
astuu voimaan. Olemme 
olleet mukana lain val-
mistelussa ja toimimme 
edelleen parhaan mah-
dollisen lain puolesta.

Elämän 

puolesta!

1980-luku: Suomi 
saavuttaa eläinsuojelussa 
”sivistysmaalle kuuluvan 
tason”. Tuotantoeläimet, 
metsästys sekä koe- ja tur-
kiseläinten kohtelu ovat 
vuosikymmenen tärkeim-
piä eläinsuojeluaiheita.



SEY Suomen Eläinsuojelu 
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki  
0207 528 420 (8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min) (ma−pe klo 10−15)    
sey@sey.fi  |  sey.fi

Jäsenmaksut:
- aikuisjäsen 33 €/v*  
- nuorisojäsen (alle 15-vuotias) 23 €/v* 
- kannatusjäsen 230 €/v*
- ainaisjäsen, kertamaksu 330 €*

*Joidenkin yhdistysten jäsenmaksut poikkeavat tästä. 
Lisätietoa puhelinpalvelustamme.

Liity  
jäseneksi
Soita meille  
0207 528 420 tai liity 
osoitteessa sey.fi/liity

Liittymällä valitsemasi 
jäsenyhdistyksen jä-
seneksi, liityt samalla 
myös SEYn jäseneksi.

1 • 2021

Eläinten 

ystävä
Djurvänn

en

Luonnoneläinten avunsaanti

vaihtelee 

Kuntavaalit ovat

eläinsuojeluvaalit

Oikeuden

   jäljill
ä 

3 • 2021Eläinten ystävä
Djurvännen

Positiivinen vahvistaminen toimii parhaiten 

Kissakriisi käy kalliiksi

Koulut taminenhyödyttää sekä ihmistä että eläintä


