
  

 

VUOSIKOKOUSAINEISTO 

2018 
Helsingin eläinsuojeluyhdistys hesyesy ry 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys 

HESY – Helsingfors 

djurskyddsförening HESY ry 

21.4.2018 
      

 



1 
 

 Vuosikokouksen esityslista 21.4.2018  
 
 
Ennen vuosikokouksen avausta palkitaan HESYn vapaaehtoisia.  
 
1. kokouksen avaus;  
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja;  
 
Hallitus esittää puheenjohtajaksi Timo Erikäistä ja sihteeriksi Karolina Pohjanoksaa.  
 
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;  
 
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;  
 
5. todetaan kokouksen laillisuus;  
 
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys;  
 
7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;  
 
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille;  
 
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja hautapaikan hinta 
seuraavalle toimintavuodelle;  
 
Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Nykyiset maksut ovat seuraavat: 
 jäsenmaksu 25 euroa, nuorisojäsenmaksu 15 euroa.  
 
Hallitus esittää, että hautamaksuja nostetaan seuraavasti:  
 
Hautapaikka 120 euroa / 10 v uusi hinta 160 euroa/10 v..  
Haudan uusinta 80 euroa /10 v uusi hinta 110 euroa /10 v.  
Haudan avaus 40 euroa uusi hinta 60 euroa  
Säilytysmaksu 40 euroa 60 euroa / kausi (ei vähennetä haudan hinnasta)  
 
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi)  
 
Hallitukselle on määräaikaan mennessä toimitettu kaksi ehdotusta puheenjohtajaksi:  
 
Hannele Luukkainen (ehdottaja Kirsi Sharma)  
Markku Saarikangas (ehdottaja Markku Saarikangas)  
 
11. valitaan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet;  
(erovuorossa ovat varajäsenet Nina Immonen ja Minna Lahti. Lisäksi valitaan kaksi hallituksen varsinaista 
jäsentä).  
 
Ehdolla hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ovat:  
Minna Lahti (ehdottaja Hannele Luukkainen)  
Nina Immonen (ehdottaja Hannele Luukkainen)  
Markku Saarikangas (ehdottaja Markku Saarikangas)  
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Ehdolla hallituksen varajäseniksi ovat:  
 
Olli-Pekka Ahola (ehdottaja Hannele Luukkainen)  
Tiina Kohtamäki (ehdottaja Hannele Luukkainen)  
 
12. valitaan yksi (1) KHT-tilintarkastaja tilintarkastajaksi ja hänelle KHT-tilintarkastaja varamieheksi;  
 
13. kokouksen päättäminen  
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Yhdistyksen toiminta vuonna 2017 

Hallituksen toiminta  

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen ja varapuheenjohtajana Tiina 

Larsson. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet olivat Martti From (15.11.2017 asti), Jarmo Kelo (15.11.2017 asti), 

Satu Kouvalainen, Sirpa Paakkola ja Kirsi Sharma. Varajäseninä olivat Nina Immonen ja Minna Lahti. Hallituksen 

sihteerin tehtäviä hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Onza. Yhdistyksen varainhoidosta vastasi Oy Ahola & 

Maliniemi Partners Ab.  

Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet 

osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Luukkainen 12/12, From 5/8, Kelo 5/8, Kouvalainen 11/12, Larsson 10/12, 

Paakkola 10/12 ja Sharma 12/12. Hallituksen varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti Immonen 7/8 ja 

Lahti 10/12. Fromin ja Kelon erottua hallituksesta syyskuussa sekä Immonen että Lahti osallistuivat hallituksen 

toimintavuoden 2017 neljään viimeiseen kokoukseen äänivaltaisina jäseninä.  

 

Yhdistyksen johto ja hallinto  

Yhdistyksen operatiivinen johtaminen 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta. Yhdistyksen 

palveluksessa työskentelevistä esimiehistä koostuva johtoryhmä vastasi sisäisestä viestinnästä, työkäytänteistä, 

alaistensa toimenkuvista ja työn toimivuudesta omissa yksiköissään. Johtoryhmä on kokoontunut 

toiminnanjohtajan kutsumana säännöllisesti toimintavuoden aikana. Myös yhdistyksen luottamusvaltuutettu ja 

työsuojeluvaltuutettu neuvottelivat säännöllisesti toiminnanjohtajan kanssa.  

 

Eläinsuojelukeskuksessa sijaitsevan yhdistyksen toimiston henkilökunta huolehti asiakaspalvelun lisäksi 

yhteyksistä viranomaisiin ja vapaaehtoisiin eläinsuojelutyöntekijöihin sekä ohjasi tiedotusvälineiden sekä eläin- 

ja luonnonsuojeluyhdistysten yhteydenottopyyntöjä eteenpäin. Toimistohenkilöstö ylläpiti jäsenrekisteriä ja 

keräsi tietoja talteen otetuista ja luovutetuista elämistä sekä tatuointi-/mikrosirunumeroista. 

Pääkaupunkiseudun kuntien alueella kadonneista tai löytyneistä eläimistä pyydettiin tekemään ilmoitus Viikin 

löytöeläintalolle. Yhdistyksen toimistossa toiminnanjohtajan lisäksi työskentelivät tiedottaja, 

puhelinpäivystäjä/asiakaspalvelija, pieneläinten hautausmaan asioita hoitava asiakaspalvelija ja 3.4.2017 lähtien 

yhdistyskoordinaattori. Vuoden 2017 aikana yhdistyksessä otetiin käyttöön SharePoint Online MC 365 -paketti 

palvelemaan henkilöstöhallintoa ja -viestintää.  

Eläintenhoitotyö  

Eläinsuojelukeskuksen työnjohdosta huolehti johtava eläintenhoitaja kesään asti. Tämän jälkeen 

Eläinsuojelukeskuksen työnjohdosta huolehti loppukesästä alkaen johtavan eläintenhoitajan sijainen. Koiratalon 

työnjohdosta huolehti koiratalon johtava eläintenhoitaja. Edellä mainittujen työntekijöiden lisäksi 

eläintenhoidosta vastasi kuusi kuukausipalkkaista eläintenhoitajaa, yksi tuntityöntekijä sekä kolme määräaikaista 

tuntityöntekijää. Palkattujen eläintenhoitajien lisäksi Eläinsuojelukeskuksessa ja koiratalolla työskenteli vuoden 

aikana oppilaitosten työharjoittelijoita ja työkokeilijoita. Myös satakunta vapaaehtoistyöntekijää auttoi vuoden 

mittaan eläinten hoitamisessa, innokkaimmat monta kertaa vuoden aikana.  

Toimintavuoden aikana yhdistyksen eläimiä hoiti kaksi eläinlääkäriä Eläinsuojelukeskuksen omissa 

eläinlääkäritiloissa. He suorittivat hoitotoimenpiteitä vuorotellen siten, että eläimiä hoidettiin noin kahtena 

päivänä viikossa. Erikoishoitoa ja kiireellisiä tapauksia varten eläinlääkintäpalveluita ostettiin myös eri 

eläinlääkäriasemilta.  
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Henkilöstön hyvinvointi  

 

 

Työterveyshuollon ja hallituksen henkilöstölle viime 
vuonna tehdyn selvityksen tulokset käytiin läpi 
henkilökunnalle järjestetyssä tilaisuudessa tammikuussa. 
Tilanne työyhteisössä on muuttunut hyväksi ja toimivaksi. 
Yhdistyksen työntekijöille järjestettiin tyhy- eli 
työhyvinvointipäivä 2.11. Porvoossa. Päivän ohjelma 
koostui tutustumisesta Porvoonseudun 
eläinsuojeluyhdistyksen Tolkkisten löytöeläintaloon, 
kissajoogasta, tutustumisesta Kissamuseoon sekä 
liikunnallisesta ohjelmasta. Vuoden aikana Itä-Pakilan 
toimipisteen pelastusohjeet päivitettiin ja työpaikan 
pelisäännöt uusittiin. 
 
 

Syyttämättäjättämispäätös epäillystä työturvallisuusrikoksesta 

Syytäjä teki syyskuussa syyttämättäjättämispäätöksen tapauksessa, jossa HESYn epäiltiin rikkoneen 

työturvallisuutta. Syyttäjä katsoi, ettei HESYn toiminnassa ole rikottu työturvallisuuslakia eikä HESYlle siten 

vaadittu yhteisösakkoa. Tutkinnan kohteena oli yhden työntekijän ja kolmen entisen hallituksen jäsenen 

toiminta vuosien 2014–2016 aikana. Toimintavuoden 2017 hallituksella ei ole ollut roolia asiassa, eivätkä 

hallituksen jäsenet ole olleet asiassa epäiltyinä. 

Jäsenistö ja jäsenjärjestöt  

Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli 1843 jäsentä. Jäsenistä 1 oli kunniajäsen ja 1 nuorisojäsen. Loput olivat 

aikuisjäseniä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.4.2017. Yhdistys siirtyi käyttämään 

Yhdistysavain.fi-palvelua ja alkoi lähettää tilauksesta jäsenmaksulomakkeita sähköpostitse sähköisiä laskuja 

suosiville jäsenille. Jäsenille alettiin järjestää huhtikuusta lähtien infoiltoja, joita pidettiin vuoden 2017 aikana 

kaksi kertaa.  

Yhdistyksellä oli viisi eläinsuojelun parissa toimivaa jäsenjärjestöä: Kissojen alkukoti ja apu ry Öllölässä, Kissojen 

Katastrofiyhdistys Pirkanmaalla, Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ja Päijät-

Hämeen eläinsuojeluyhdistys.  

Varainhankinta  

 

 

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu lahjoituksilla, 
jäsenmaksuilla, jäsentuotteiden myynnillä, 
hautausmaan tuotoilla sekä kirpputoritoiminnalla. 
Yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävää apua 
toivat vuoden aikana saadut testamenttilahjoitukset. 
Yhdistyksen aikaisemmat varainhankinnalliset 
toimipisteet Kirpputori SaunaKatti ja Perintöpuoti 
yhdistettiin elokuussa, kun Hakaniemessä 
sijaitsevaan, vuokralla olevaan liiketilaan perustettiin 
uusi, myyntitoimintaan paremmin soveltuva HESY-
tori. Varainhankintaa tapahtui myös 
Eläinsuojelukeskuksen yhteydessä toimivassa 
Eläinsuojelupuodissa.    

https://fi-fi.facebook.com/psey.net/
https://fi-fi.facebook.com/psey.net/
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HESYn Facebook-sivuilla järjestettiin syksyllä markkinointikampanja HESY-torin tunnettuuden lisäämiseksi ja 

joulun aikaan varainkeruukampanja kodittomien eläinten hyväksi. 

Joulukuussa järjestettiin eläinten hyväksi perinteinen joulutonkkakeräys, johon ihmiset toivat lahjoituksina rahaa 

ja eläinten ruokaa. Yhdistykselle lahjoitettiin keräyksen aikana varoja myös suoraan tileille. Joulukeräyksen 

kokonaistuotto oli 23 705 euroa. Varainhankinnassa on työskennellyt varainhankkijan lisäksi kaksi muuta 

palkattua työntekijää sekä lukuisa joukko vapaaehtoisia auttajia. Esimerkiksi joulukeräys toteutettiin lähes 

kokonaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset ovat auttaneet myös mm. lahjoitustavaroiden myynnissä. 

Toimintavuoden aikana yhdistys myi neljä sijoitusasuntoa ja sijoitti näistä saadut varat paremmin tuottaviin 
arvopapereihin. Useimmat näistä yhdistyksen omistamista ja myymistä asunnoista olisivat vaatineet 
huoneistoihin merkittäviä parannuksia, ja lisäksi ne sijaitsivat asunto-osakeyhtiöissä, joihin oli tulossa kalliita 
remontteja, kuten esimerkiksi linjasaneerauksia, ja näiden kustannukset olisivat vaikuttaneet merkittävästi 
yhdistyksen asunnoista saatavaan tuottoon. 
 

Testamentit  

 

HESY sai vuoden 2017 aikana varallisuutta yhteensä 11:stä kuolinpesästä, joissa HESY oli testamentin 

edunsaajana.  

Lipaskeräykset  

Yhdistyksellä oli keräyslippaita vuonna 2017 seuraavien yhteistyökumppanien liikkeissä:  
 
 

 

The Body Shop (Forum, Iso 
Omena, Itäkeskus, Jumbo, 
Kaari, Kamppi, Kauppakeskus 
Ainoa, Sello) 
Eläinkauppa 4-Pets 
Eläinklinikka Karvakamut 
Eläinlääkäriasema Arkki 
Eläinlääkäriasema Hertta 
Espoon Eläinlääkäriasema 
Evidensia (Finnoo, Malmi, 
Puotila, Tikkurila) 
Faunatar (Arabia, Jumbo, 
Myyrmanni) 
Herttoniemien 
eläinlääkäriasema 
Jata Pet Oy 
Keskustan Eläinkauppa 
Kissaklinikka Catvet 
Koirakoulu Taitoa Tassuihin 
 

 
Käpylän Eläinlääkäriasema Vetek 
Lemmikkieläinliike Punainen 
Pallo 
Länsi-Vantaan Eläinklinikka 
Megaeläin (Itäkeskus) 
Murren Murkina (Pukinmäki) 
Musti ja Mirri (Espoontori, Kaari, 
Malmi, Petikko, Mankkaa, 
Konala, Puotinharju) 
Robert’s Coffee (Arabia) 
Runskin Pesu ja Ompelupalvelut 
Oy 
Eläinlääkärikeskus Sovet 
Suomen Lemmikkikulma 
Tretton Tattoo 
Trimmaamo Ainiku 

 

 

Uusi eläinsuojelukeskus -projekti  

Uusi eläinsuojelukeskus -projektin vastuuhenkilöt ovat toimintavuoden aikana etsineet aktiivisesti uusia 

toimitiloja. Projektin tiimoilta on käyty tapaamassa myös Helsingin kaupungin kaavoitusosaston edustajia 

käyttötarkoitusasian selvittämiseksi. Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin projektipäällikkönä jatkoi yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Pirjo Onza, joka vastaa projektin toteuttamisesta yhdessä työryhmän kanssa. Hallituksen 

edustajana työryhmässä oli mukana Jarmo Kelo (4/2017 saakka) ja Tiina Larsson (5/2017 alkaen) ja työntekijöistä 
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Eläinsuojelukeskuksen johtava eläintenhoitaja Titta Koukkunen ja koiratalon johtava eläintenhoitaja Anette Kare. 

Työryhmän muut jäsenet olivat eläinlääkärit Jukka Marttila ja Johanna Sulonen.  

Uusi Eläinsuojelukeskus -työryhmä esitti HESYn hallitukselle selvityspyynnön uuden eläinsuojelukeskuksen 

rakentamisesta jo olemassa olevalle tontille Itä-Pakilaan, jossa nykyisen kaltaista toimintaa on harjoitettu yli 20 

vuotta ja jossa uuden rakennuksen käyttötarkoitukselle ei näin ollen olisi oletettavasti esteitä edellyttäen, että 

koirille etsitään omat tilat muualta pääkaupunkiseudulta. 

 

Hallitus selvitti Itä-Pakilan tontin rakennusoikeuden nostoa ja mahdollisiin väistötiloihin liittyviä seikkoja ja 

kartoitti koiratalolle soveltuvia tiloja pääkaupunkiseudulta. Lisäksi koiratalon tontin nykyisestä kaavasta ja 

rakennusoikeudesta tehtiin selvityksiä mahdollista myyntiä varten. 

 

Uusi eläinsuojelukeskus -projekti odotti nykyisen Eläinsuojelukeskuksen Itä-Pakilassa sijaitsevan tontin kaava-

asian edistymistä. Yhdistys etsii edelleen Helsingistä myös muita mahdollisia tontteja, joille kaikki eläimet 

kattavan Eläinsuojelukeskuksen voisi rakentaa.  

Eläinten suojelu ja hoito  

Eläinsuojelukeskuksessa Itä-Pakilassa hoidettiin suurin osa yhdistyksen hoiviin päätyneistä eläimistä, kuten kissat 

ja muut pienet lemmikkieläimet. Koirat hoidettiin koiratalolla Espoossa. Myös sijaiskodeissa hoidettiin 

yhdistyksen eläimiä. Vuonna 2017 yhdistyksen hoidettavaksi tuotiin yhteensä 477 eläintä, joista kissoja oli 422, 

koiria 28, kaneja 19 sekä muita eläimiä kuten marsuja ja hamstereita yhteensä 8. Suurin osa turvaan otetuista 

eläimistä oli kodittomia. Pääosa eläimistä tuli HESYlle löytöeläintaloilta tai yksityisiltä ihmisiltä, jotka eivät enää 

kyenneet huolehtimaan niistä.  
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Toimintavuoden aikana yhdistys otti Viikin löytöeläintalolta vastaan 97 eläintä, joista kissoja oli 80, kaneja 8, 

koiria 2 ja marsuja 2. Maakunnista yhdistys otti vastaan 240 eläintä, mikä oli vuoden 2017 eläinten 

kokonaismäärästä noin 50 prosenttia. Eniten eläimiä tuli Kouvolan eläinsuojeluyhdistykseltä, josta 

vastaanotettiin 146 eläintä. Muista eri maakunnista HESY otti vastaan 94 eläintä. Toimintavuoden aikana 

yhdistyksellä oli edelleen voimassa yhteistyösopimus kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien – Helsingin, 

Espoon (sis. Kauniainen), Vantaan ja Kirkkonummen – kanssa eläinten jatkohoidosta ja uudelleen sijoittamisesta. 

Sopimusta käytettiin tilanteissa, joissa Viikissä sijaitsevan löytöeläinten talteenottopaikan yrittäjä ei kyennyt 

sijoittamaan eläimiä uuteen kotiin. Edelleen yhdistyksellä oli myös voimassa oleva kuljetussopimus edellä 

mainittujen pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Siuntion kunnan kanssa HESYllä oli sopimus irrallaan 

tavattujen pienten seuraeläinten kuljetuksesta ja hoitamisesta. Sopimus ei kattanut koirien kuljettamista ja 

hoitoa. Yhdistyksen kuljettaja vastasi eläinten kuljetuksista.   

Eläinten hautausmaa  

HESYn pieneläinhautausmaalle on haudattu kissoja, koiria ja muita pieneläimiä. Yhdistyksen hautausmaa-asioita 

hoitava työntekijä vuokrasi hautapaikkoja hautausmaalle ja ylläpiti tietokantaa hautapaikoista. Hautauksista 

vastasi yhdistyksen kuljettaja. Hautapaikkojen haltijat ovat antaneet aika ajoin palautetta hautausmaan yleisten 

alueiden riittämättömästä hoidosta ja epäsiisteydestä. Lisäksi alueella kaatui Kiira-myrskyn aikana useita puita.  

 

 

HESY on hautausmaan alueella vuokralla. Alueen omistaa 
Helsingin kaupunki, jonka kanssa sovittiin alueen suurten 
huonokuntoisten puiden kaadosta, joka toteutettiin 
vuoden 2017 syksyllä Kiira-myrskyn jälkiä samalla 
siivoten. Hautausmaan ilmeen kohentamiseksi alueella 
järjestettiin 16.9. talkoot, joihin osallistui kymmenkunta 
tehokasta vapaaehtoista yhdessä HESYn 
yhdistyskoordinaattorin kanssa. Talkoolaiset mm. siistivät 
aluetta ja purkivat vanhan huonokuntoisen ja kaatuneen 
aidan. Hautausmaalla ovat käyneet haravoimassa ja 
tekemässä pieniä siistimistöitä kevään ja syksyn aikana 
myös Keskuspuiston ammattiopiston TELMA-
koulutuslinjan (työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus) opiskelijat. 
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Tapahtumat  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yhdistyksellä oli tapahtumarikas vuosi. HESYn 
Eläinsuojelukeskuksessa järjestettiin valtakunnallisena 
löytöeläinpäivänä 4.3. Avoimet ovet -tapahtuma, jonka 
yhteydessä yhdistys toi esille löytöeläinten hoitoon liittyviä 
asioita. Yhdistys järjesti maailman eläinten päivän (4.10.) 
ympärillä lukuisia tapahtumia. Syyskuun 30. päivänä HESY 
järjesti kissojen leikkaustempauksen, jossa kissoja steriloitiin ja 
kastroitiin normaalia huokeampaan hintaan. Tätä seurasivat 
3.10. järjestetty Ymmärrä koiraasi -luentotilaisuus, jossa 
eläinkouluttaja Vuokko Väyrynen kertoi koiran käyttäytymisestä 
ja erilaisista koulutusmuodoista, sekä 4.10. pidetty Ymmärrä 
kissaasi -luento, jossa eläinkouluttajaopiskelija Nita Leinonen 
esitelmöi kissojen käyttäytymisestä. Yhdistys järjesti yhdessä 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kanssa 5.10. Turvasiru 
Tutuksi -kiertueen tempauksen yhdistyksen 
Eläinsuojelukeskuksessa. Tapahtumassa eläimille laitettiin 
turvasiru ja ne rekisteröitiin Turvasiru-palveluun. Viikko 
huipentui 7.10. Eläinsuojelukeskusessa pidettyyn Avoimet ovet -
tapahtumaan, jossa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua HESYn 
toimintaan. Sekä kevään että syksyn Avoimet ovet -tapahtumien 
aikana HESYn Eläinsuojelukeskus oli täynnä yleisöä. 

 

 
 
Syyskausi jatkui 26.10. järjestetyllä 
englanninkielisellä Open House -tilaisuudella, joka 
suunnattiin HESYn toiminnasta kiinnostuneille 
Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille 
henkilöille. Halloweenia vietetiin HESYn toimitiloissa 
31.10. Tapahtuman aikana lapset saivat laskea talon 
mustia kissoja ja tutustua hämähäkkeihin. Lisäksi 
HESY osallistui 21.11. Helsingin Seudun Kennelpiirin 
joulusiunaukseen Senaatintorilla ja oli mukana 2.12. 
Keravan Musti ja Mirri -myymälän järjestämässä 
pop up -kissakahvilassa.   
 

 

Yhdistys oli näytteilleasettajana Eläinystäväni-messuilla 22.–23.4., Lemmikkimessuilla 11.–12.11. ja 

Koiramessuilla 8.–10.12. Yhdistys esitteli toimintaansa myös lukuisissa lemmikkieläinliikkeiden ja kauppojen 

järjestämissä tapahtumissa.  
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Eläinsuojelun Topelius -palkinto 
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Tiedotustoiminta  

Yhdistyksen internetsivuilla julkaistiin vuoden aikana kuusi hallituksen tiedotetta. Toimistolta lähetettiin tietoa 

eläinsuojelusta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. HESYn kotia etsivät eläimet päivitettiin 

yhdistyksen internetsivuille. Yhdistyksen internetsivuilla kerrottiin myös yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen 

avulla uusiin koteihin sijoitettujen eläinten kuulumisista kymmenen kertaa ilmestyneessä kuukausikirjeessä. 

Lokakuussa yhdistyksen verkkosivuilla alettiin julkaista blogia, jossa kerrottiin mm. lemmikkien kouluttamisesta, 

eläinavusteisesta toiminnasta ja yhdistyksen toimintaan liittyvistä aiheista. Blogeja kirjoittavat sekä yhdistyksen 

työntekijät että vapaaehtoiset.      

Eläinsuojelukeskuksessa kävi useita vierailijaryhmiä tutustumassa yhdistyksen toimintaan. Lisäksi yhdistyksen 

toimintaa esiteltiin kysyttäessä kouluilla. Yhdistys oli vuoden aikana esillä eri tiedotusvälineissä yli 150 kertaa. 

Tiedotusvälineissä esiteltiin muun muassa yhdistyksen toimintaa ja Eläinsuojelukeskuksen hoidokkeja sekä 

julkaistiin yhdistyksen medialle lähettämiä tiedotteita. Yhdistys lähetti vuoden aikana 24 lehdistötiedotetta, 

jotka käsittelivät ajankohtaisia eläinsuojeluun tai yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Aiheina olivat mm. 

löytöeläinten hoidolle säädettävät minimistandardit, lemmikkieläinten suojaaminen pakkaselta ja 

eläinklinikoiden hintapolitiikka.  

 

Yhdistyksen vuonna 1998 perustama Eläinsuojelun Topelius -
palkinto myönnettiin 25.11.  europarlamentaarikko Sirpa 
Pietikäiselle, joka on tehnyt vuosia töitä parantaakseen 
kaikkien eläinten asemaa EU-tasolla ja sitä kautta kunkin 
jäsenmaan kansallisessa lainsäädännössä. Pietikäinen on 
ansioitunut ja tunnustettu eläinten puolestapuhuja: hän on 
mm. Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia ajavan 
ryhmän puheenjohtaja ja vuonna 2015 hänet valittiin 
parlamentin perinteisessä “MEP Awards” -äänestyksessä 
vuoden mepiksi eläinten hyvinvointi -sarjassa.  
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HESYltä ilmestyi yhteistyössä Media Dynamo Oy:n kanssa uusi yleisesite, 
jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja siitä, miten HESYltä voi ottaa 
lemmikin. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi perinteiseen tapaan kahdesti 
vuodessa.  
 
Sosiaalisessa mediassa ylläpidettiin HESYn Facebook-sivua, Instagram-
tiliä ja Twitter-tiliä. Vuoden aikana HESYlle perustettiin LinkedIn-tili. 
Edellä mainittujen sosiaalisen median kanavien päivitykseen osallistui 
neljä työntekijää muiden tehtävien ohella. HESYn uudelle myymälälle 
HESY-torille perustettiin kahdet Facebook-sivut, jotka ovat nimeltään 
”HESY myymälät” ja ”Torikissa Uuno”. Näillä sivuilla kerrotaan 
seuraajille, mitä HESY-torilla tapahtuu ja mitä myyntituotteita siellä on 
tarjolla. Edellä mainittuja myymälän Facebook-sivustoja ylläpitivät 
myyntipuolen työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa 
 
Tiedottaja vastasi yhdistyksen ulkoisesta tiedotuksesta. 
Markkinointitehtäviä hoiti yhdistyskoordinaattori. 

 

 

Yhteistyö ja verkostotoiminta  

Yhdistys oli vuoden aikana yhteydessä kotimaan eri viranomaisiin eläinsuojeluasioissa. Yhteistyö suomalaisten 

eläin- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa jatkui hyvässä hengessä. Myös kadonneisiin eläimiin liittyvä yhteistyö 

Etsijäkoiraliiton kanssa on jatkunut entiseen tapaan. HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen, 

toiminnanjohtaja Pirjo Onza ja yhdistyksen tiedottaja Erja Veivo edustivat yhdistystä Suomen Kennelliiton 

organisoimassa eläinsuojelutyöryhmässä. 

 

 
Yhdistys toteutti toukokuussa yhteistiedotteen ja verkkosivujen 
muodossa Animalian, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton, 
Suomen Kennelliiton ja Suomen Kissaliiton kanssa pienimuotoisen 
#kivutonkoulutus-kampanjan koirien eläinlähtöisen koulutuksen 
puolesta.  
Yhdistys luovutti joulun alla yhdessä kymmenen muun eläin- ja 
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tasavallan presidentti Sauli 
Niinistölle ja hänen puolisolleen Jenni Haukiolle korillisen jouluisia 
kasvisherkkuja. 

 

Kansainvälinen yhteistyö jatkui aktiivisesti. Yhdistyksen edustaja osallistui Kyproksella pidettyyn ICAW-

konferenssiin (International Companion Animal Welfare Conference) eli kansainväliseen lemmikkieläinten 

hyvinvointia käsittelevään konferenssiin lokakuussa, ja yhdistys oli tiiviisti yhteydessä etenkin EU:n koira- ja 

kissaliittoon (EU Dog & Cat Alliance), joka ajaa Eurooppaan yhtenäisiä sääntöjä koirien ja kissojen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi.  

HESY on tukenut vuoden 2016 aikana eri rescue-järjestöjä ja niiden yhteistyölöytöeläintarhoja välittämällä 

ruokaa, eläintarvikkeita ja alusia tarhojen eläimille. Marraskuussa HESY lahjoitti yksityishenkilölle 100 kiloa 

kauraa sorsien talviruokintaan.  
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Vapaaehtoistyö ja työharjoittelu 

HESYn vapaaehtoistoiminta aktivoitui, kun yhdistykselle palkattiin yhdistyskoordinaattori. Hän hoiti 

vapaaehtoistoimintaan liittyvät järjestelyt ja yhteydenpidot. Uutena vapaaehtoistehtävänä vuoden aikana 

lanseerattiin #ihmisystävä -toiminta, jossa vapaaehtoiset sosiaalistavat yhdistyksen hoidossa olevia kissoja ja 

kaneja viettämällä niiden kanssa aikaa. Vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana kaksi perehdytystilaisuutta 

Eläinsuojelukeskuksessa tapahtuviin työtehtäviin ja neljä koulutusta koiratalon työtehtäviin.  

 

Vuoden mittaan työporukat eri yrityksistä (Asiakastieto, 
Fujitsu, Tokmanni) tekivät HESYllä vapaaehtoistyötä. 
Vapaaehtoistyö liittyi yritysten hankkeisiin ja tempauksiin, 
joissa henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa työpanoksensa 
yhdeksi työpäiväksi yleishyödylliselle yhdistykselle. 
Työporukat ovat mm. järjestäneet HESYn eläinten hyväksi 
ruokakeräyksiä, siivonneet eläintiloja ja kellareita, tehneet 
yhdistykselle markkinointiaineistoja, kuvanneet videota ja 
inventoineet myymälän tavaroita.   
 
Vuonna 2017 HESYllä kävi useita vapaaehtoistyöntekijöitä 
OPn ylläpitämän Hiiop100.fi-sivuston kautta. Suomen 100-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi avattu sivusto oli tarkoitettu 
kaikille suomalaisille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille 
ja sitä järjestäville. HESYllä Hiiopin vapaaehtoiset ahkeroivat 
koko vuoden aikana yhteensä ainakin 200 tunnin verran. 

  

Lisäksi Eläinsuojelukeskus ja koiratalo ovat tarjonneet mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja eri 

oppilaitosten opiskelijoille (mm. Haaga-Helia, Laurea, Keskuspuiston ammattiopisto), työkokeilijoille sekä 

kuntouttavassa työtoiminnassa oleville henkilöille. Heitä on ollut vuoden aikana kolmisenkymmentä. Jaksot 

kestivät viikosta muutamaan kuukauteen.  

Lopuksi  

Yhdistyksen hallitus haluaa kiittää kaikkia vuoden 2017 toimintaan osallistuneita. Jokaisen työpanos on osaltaan 

ollut mahdollistamassa eläinten pelastamista. Lämmin kiitos osallistumisesta!  

Helsingissä 12.4.2018  

 

HALLITUS 
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Toimintasuunnitelma 2018 – 2019 
 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening - HESY ry. on valtakunnallinen 

eläinsuojeluyhdistys, jonka kotikunta on Helsinki. HESYllä on useita jäsenyhdistyksiä eri puolilta Suomea.  

1. Yhdistyksen tarkoitus – Missio 

 

”Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkäyttöä ja 

rääkkäystä. Yhdistys pyrkii auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia eläimiä mahdollisuuksiensa mukaan. 

Käytännön eläinsuojelutyön lisäksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, tuottaa tiedotusmateriaalia 

ja järjestää yleisötilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteisöjen 

kanssa.”  - Yhdistyksen säännöt 

2. Visio 

 

Eläinten hyvinvointi yhteiskunnassa paranee, eikä eläimiä kohdella kaltoin tai jätetä hoitamatta. Jokaiselle 

eläimelle taataan hyvä elämä, joka mahdollistaa lajityypillisten tarpeiden toteutumisen. 

3. Arvot 

 

Yhdistyksen tavoitteena on suojella kaikkia eläimiä resurssiensa mukaan. Yhdistyksen arvot ohjaavat sen 

toimintaa ja muodostavat yhdistyksen toimintakulttuurin niin hallituksen, jäsenistön kuin sen työntekijöiden 

keskuudessa. 

3.1. Jäsenistöä palvellen 

 

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on edistää eläinsuojelua. Hallitus palvelee jäsenistöä parhaalla 

mahdollisella tavalla yhdistyksen hengen mukaisesti. Hallitus tiedottaa jäsenistölle merkittävistä 

päätöksistä ja tapahtumista avoimesti. Henkilökunta ja hallitus toteuttavat työssään HESYn missiota ja 

arvoja sekä työskentelevät yhdessä kohti visiota noudattaen yhdistyksen ohjesääntöjä. 

3.2. Arvostus, suvaitsevaisuus ja kunnioitus 

 

Jokainen HESYn jäsen ja työntekijä toimii rehellisesti ja oikeudenmukaisesti, arvostaa toisten tekemistä 

ja osaamista. Hyväksymme erilaisuuden ja kunnioitamme niin eläimiä kuin ihmisiä. Eläinten ystävinä 

olemme empaattisia myös toisia ihmisiä kohtaan. 

4. Strategia 

 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening - HESY ry:n säännöt ohjaavat yhdistyksen 

toimintaa. Jäsenet valitsevat yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.  

Yhdistyksen tehtävänä on kaikkien eläinten suojelu ja eläinten hyvinvoinnin sekä arvostuksen edistäminen. 

Yhdistys myös neuvoo ja opastaa eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys toteuttaa missiotaan 

tekemällä konkreettista eläinsuojelutyötä eläintaloilla. Lisäksi yhdistys tiedottaa ja ottaa kantaa eläimiin 

liittyvissä asioissa.  

Yhdistys vastustaa eläinten väärinkäyttöä, jota esiintyy muun muassa tehotuotannossa, turkistarhauksessa, 

metsästyksessä, eläinkokeissa, sirkuksissa ja viihteessä.  
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Yhdistys haluaa tarjota parhaan mahdollisen hoidon niille eläimille, jotka tulevat sen hoidettaviksi. 

Eläinsuojelukeskuksen henkilökunta on ammattitaitoista, ja eläinten hyvinvointi on heille kunnia-asia.  

Yhdistyksellä on tarkoitukseen sopivat tilat, joiden suunnittelussa on otettu huomioon kunkin eläimen 

hyvinvointi ja mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.   

Yhdistyksen hoiviin tulleita lemmikkieläimiä hoidetaan siten, että eläimelle etsitään mahdollisimman 

nopeasti uusi, juuri kyseiselle eläinyksilölle sopiva koti. Ennen uuteen kotiin siirtymistä kaikki kissat sekä 

suurin osa koirista kastroidaan tai steriloidaan. Jos eläimellä on sairauksia, ne hoidetaan mahdollisuuksien 

mukaan ennen luovuttamista. 

Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Yhdistyksen toimistolla työskentelee 

tiedottaja, joka tekee yhteistyössä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa mediatiedotteet. 

Yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja kuulumisista kerrotaan lisäksi internetsivuilla, Facebook-sivuilla, 

Instagramissa, Twitterissä sekä LinkedInissä. Sosiaalisen median kanavien näkyvyydessä auttavat 

merkittävässä määrin myös vapaaehtoiset. Yhdistyskoordinaattori vastaa markkinoinnillisesta ja 

myynnillisestä näkyvyydestä sekä koordinoi vapaaehtoisia. 

Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja yhdistyksen sääntöjen, hallituksen päätösten sekä 

ohjesääntöjen ja lakien pohjalta. Toiminnanjohtajan ohjeina toimivat lisäksi yhdistyksen 

toimintasuunnitelma sekä budjetti.  

Yhdistyksessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat esimiehet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti 

kehittämään työpaikan toimintoja ja edistämään organisaatiokulttuurin kehittymistä. 

Yhteistoimintapalavereita järjestetään luottamusvaltuutetun ja yksiköiden esimiesten kesken. 

4.1. Jäsenet 

 

Yhdistyksen tavoitteena on saada lisää jäseniä sekä jäsenyhdistyksiä eri puolilta Suomea. Yhdistyksellä on 

varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä ja kunniajäseniä. 

4.2. Yhdistyksen henkilökunta 

 

Yhdistyksellä on palkattua henkilökuntaa tarvittavissa tehtävissä ja lähes päivittäin toiminnassa on mukana 

vapaaehtoisia, jotka muun muassa kirjoittavat yhdistyksen jäsenlehteen sekä blogiin ja osallistuvat 

varainkeruutapahtumiin sekä infotilaisuuksiin. Eläintenhoitotyössä auttavat myös tehtävään erikseen 

perehdytetyt vapaaehtoiset sekä työharjoittelijat ja työkokeilijat. Yhdistys pyrkii tarjoamaan 

mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja mm. eläintenhoitajiksi kouluttautuville opiskelijoille sekä 

toimii yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. HESY tarjoaa paikkoja mahdollisuuksien mukaan työkokeilijoille 

ja kuntouttavaan työtoimintaan. 

4.3. Talous ja varallisuus 

 

Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto. Yhdistyksen käytössä on Procountor-

taloushallinto-ohjelmisto ja yhdistykselle osoitetut laskut toimitetaan sähköisesti. Jäsenrekisteri toimii 

Yhdistysavain.fi-palvelussa.  

Yhdistyksen varallisuudesta huolehtii omaisuudenhoitoyhtiö, joka sijoittaa yhdistyksen varallisuuden siten, 

että se on turvattu mahdollisimman hyvin ja sen avulla voidaan pitää yhdistyksen toimintaa yllä. Yhdistys 

käyttää varallisuuttaan yhdistyksen kuluihin kuten henkilöstökuluihin, eläinten kuluihin, kiinteistöjen 

kuluihin, vuokriin, työvälineisiin yms.  

Rahankeräystuottoja käytetään rahankeräysluvan mukaisiin kohteisiin kuten eläinten ruokiin, hiekkoihin ja 

eläinlääkärikuluihin. Vuosina 2018–2020 kerättyjä varoja käytetään myös uuden ja nykyisen 
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Eläinsuojelukeskuksen rakennus- ja korjauskuluihin. Rahankeräyksin saatuja varoja ei saa investoida eikä 

käyttää henkilöstökuluihin, vaan ne käytetään suoraan välittömiin rahankeräysluvassa mainittuihin kuluihin.      

Yhdistyksen hallitus on tehnyt hallinto-ohjesäännön sekä talousohjesäännön, joita yhdistyksen toimihenkilöt 

noudattavat. Ohjesääntöjä päivitetään tarpeen mukaan. 

Yhdistyksen taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Hankinnat tehdään harkitusti ja isommissa hankinnoissa 

toimittajat kilpailutetaan. 

4.4. Uusi Eläinsuojelukeskus 

 

Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin yhteydessä on kartoitettu useita vaihtoehtoja uusille tiloille. Tilojen tulee 

sijaita Helsingin kaupungin alueella, koska yhdistyksen kotikunta on Helsinki. Yhdistys etsii edelleen 

Helsingistä joko tonttia tai rakennusta, joka soveltuu Eläinsuojelukeskukseksi. Tilaa uudessa rakennuksessa 

tulisi olla vähintään noin 1000 m². Tarkoituksena on yhdistää kaikki yhdistyksen toiminnot saman katon alle. 

Yhdistyksen omaisuudesta tulee tässä projektissa pitää huolta, ja siksi ensisijainen vaihtoehto on oma tontti 

sekä oma kiinteistö. Uuden tilan rakentaminen vuokratontille söisi yhdistyksen varallisuutta jatkuvasti, eikä 

jälleenmyyntiarvo olisi niin hyvä kuin omalla tontilla olevassa rakennuksessa.  

Yhdistyksen varallisuudesta on vuosina 2018–2019 mahdollista käyttää kolme miljoonaa euroa uusien tilojen 

hankintaan ja/tai rakentamiseen. Projektia varten on perustettu työryhmä, joka on tehnyt tarvekartoituksen 

ja etsii aktiivisesti soveltuvaa kiinteistöä tai tonttia. Kun soveltuva tontti tai kiinteistö löytyy, projekti etenee 

arkkitehdin suunnitelmilla sekä lupaprosessilla.  

5. Tapahtumat ja toiminta vuosille 2018–2019 

 

• Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen 

edellyttämällä tavalla vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 

 

• Yhdistys julkaisee jäsenlehteä kaksi kertaa vuodessa. 

 

• Yhdistys julkaisee useita lehdistötiedotteita vuoden aikana. Tavoitteena on ottaa kantaa vähintään 

kerran kuukaudessa eläimiin liittyviin asioihin ja tiedottaa merkittävistä asioista. Lisäksi yhdistyksen 

internetsivuilla julkaistaan mm. blogia ja hallituksen tiedotteita. 

 

• Yhdistys on aktiivinen Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, ja yhdistyksellä on LinkedIn-sivu. 

 

• Vuosien 2018 ja 2019 aikana yhdistys järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa Avointen ovien päivä -

tapahtuman Eläinsuojelukeskuksessa. Ne pyritään pitämään keväällä löytöeläinpäivän (maaliskuun 

ensimmäinen lauantai) ja syksyllä maailman eläinten päivän (4.10.) läheisyydessä. 

 

• Yhdistys osallistuu mahdollisimman moniin tapahtumiin ja messuihin, joissa yhdistyksen toimintaa on 

mahdollista esitellä ja joissa voidaan myydä yhdistyksen tuotteita.  

 

• Yhdistys täyttää vuonna 2019 (25.11.) 145 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi HESYn toiminnasta tehdään 

historiikki.  

 

• Vuonna 2018 Zacharias (Sakari) Topeliuksen syntymästä on kulunut 200 vuotta. Topelius oli HESYn 

tunnetuin perustajajäsen, ja yhdistys kertoo juhlavuoden aikana Topeliuksen uraauurtavasta 

eläinsuojelutyöstä.  
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• Yhdistys järjestää kouluille ja oppilaitoksille sekä muille ryhmille mahdollisuuden tutustua 

Eläinsuojelukeskukseen ja yhdistyksen toimintaan.  

 

• Yhdistys kehittää tehokkaasti kampanjatoimintaa, varainhankintaa sekä vapaaehtoistyötä. 

 

• Yhdistys jatkaa organisaation kehittämistä ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä. 

 

• Yhdistys ylläpitää eläinten hautausmaata, joka sijaitsee Keskuspuistossa Helsingissä.  

 

• Uuden eläinsuojelukeskuksen hankinta ja rakentaminen aloitetaan. 

 

• Yhdistys järjestää vapaaehtoisille perehdytysiltoja. 

 

• Yhdistys järjestää sterilointi/kastrointitapahtumia. 

 

• HESY lanseeraa vuonna 2019 yhdessä Suomen Kennelliiton, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton 
ja Suomen Kissaliiton kanssa Suomen PAAGin, joka pohjautuu EU PAAGiin (European Union Pet 
Advertising Advisory Group). Kyseessä on yhteistyöryhmä ja -hanke, jonka tavoitteena on seurata 
lemmikkejä välittäviä verkossa toimivia osto- ja myyntipalstoja ja ohjata niitä huolehtimaan siitä, että 
näillä palstoilla tapahtuva lemmikkikauppa on eettistä ja laillista. Tähän päästään mm. luomalla 
eläinilmoituksille standardit/ohjeistukset, jotka niiden tulee täyttää. Jos ilmoituspalstoilla on epäilyttäviä 
ilmoituksia, ne kehotetaan poistamaan. Hankkeen tarkoituksena on auttaa osto- ja myyntipalstoja, joilla 
ei välttämättä ole keinoja seurata sivujensa kaikkia ilmoituksia, ja kehottaa niitä siirtymään vähitellen 
omavalvontaan eli seuraamaan omien palstojensa eläinilmoitusten asiallisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tulo- ja menoarvio Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Hesy ry

1/2017 - 12/2017 Budjetti 2018

         300, Varsinaisen toiminnan tuotot 74 235 87 200

                  3000, Luovutusmaksut 27 468 42 000

                  3005, Hoitomaksut omistajilta 20 200

                  3006, Eläinlääkärikulut omistajilta 3 468 1 500

                  3010, Kuljetusmaksut 14 098 14 000

                  3015, Talteenottomaksut 2 685 2 700

                  3035, Hautausmaksut 20 988 24 000

                  3036, Haudanhoitomaksut 780 800

                  3040, Muut tuotot 2 042 2 000

                  3900, Palkkiot ja korvaukset 2 686 1 000

      Varsinaisen toiminnan kulut -1 101 522 -1 162 124

         Henkilöstökulut -681 902 -735 760

         500, Palkat ja palkkiot -564 804

            500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot -565 044 -565 000

                  5000, Työssäoloajan normaalipalkat -456 128 -570 000

                  5010, Sairasajan palkat -33 273

                  5020, Lomapalkat ja -korvaukset -31 896

                  5100, Lisät ja korvaukset -29 938

                  5200, Palkkiot -2 500

                  5300, Lomapalkkajaksotus + sos. kulut -28 773

                  5400, Luontoisedut -240 -240

                  5470, Saadut korvaukset palkoista 17 705 5 000

            599, Luontoisetujen vastatili 240

                  5990, Luontoisetujen vastatili 240 240

         600, Henkilösivukulut -117 098

            600, Eläkekulut -97 810

                  6100, Eläkevakuutusmaksut -97 810 -150 000

            630, Muut henkilösivukulut -19 287

                  6300, Sosiaaliturvamaksut -5 745 -7 000

                  6400, Pakolliset vakuutusmaksut -11 526 -14 000

                  6500, muut henkilöstön vakuutusmaksut -2 016

         Poistot -7 568 -6 664

         680, Suunnitelman mukaiset poistot -7 568 -6 664

                  6820, Poistot rakennuksista ja rakennelmista -4 942 -4 695

                  6830, Poistot koneista ja kalustosta -2 626 -1 969

         Muut kulut -412 054 -419 700

         400, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 876

            440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -1 876

                  4400, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -1 876

         445, Ulkopuoliset palvelut -197 601 -185 000

                  4451, Eläinlääkärikulut -44 930 -50 000

                  4452, Eläinlääkäri (ulkop) -74 249 -60 000



                  4453, Lääkekulut -23 658 -24 000

                  4454, Mikrosirut -1 375 -1 500

                  4456, Siivoustarvikkeet -17 405 -15 000

                  4457, Ruokakulut -25 728 -22 000

                  4458, Hiekkakulut -5 180 -5 500

                  4459, Muut hoitokulut -2 433 -2 000

                  4480, Vuokrattu työvoima -2 642 -2 000

                  4490, Muut ulkopuoliset palvelut 0 -3 000

                  7000, Vapaaehtoiset henkilösivukulut -591 -1 000

                  7010, Kahvitarvikkeet -1 675 -1 500

                  7020, Koulutus -626 -1 000

                  7030, Henkilökunnan lahjat 0 -1 500

                  7050, Työterveys -31 700 -25 000

                  7200, toimitilakulut -600 0

                  7201, Maavuokra -420 -600

                  7390, Sähkö -8 822 -9 500

                  7391, Lämmitys -6 990 -7 000

                  7392, Vesi 3 164 -2 500

                  7393, Jätehuolto -25 441 -25 000

                  7394, Muut tilojen korjaukset -6 215 -25 000

                  7396, Kiinteistövero -2 332 -2 400

                  7500, Ajoneuvokulut -7 177 -8 000

                  7640, ITC-laite ja ohjelmakulut -29 441 -12 000

                  7710, Kone- ja kalustokulut -4 621 -4 000

                  7720, Käyttö- ja ylläpitokulut -499 -2 000

                  7800, Matkakulut -1 247 -300

                  7880, Kilometrikorvaukset -3 432 -3 000

                  8000, Myyntikulut -90,34

                  8050, Markkinointikulut -950 -2 500

                  8370, Katetuotto Oy -15 370 -17 000

                  8371, Procountor -4 771 -4 900

                  8390, Tilintarkastus -6 454 -10 000

                  8440, Viranomaismaksut -455 -1 000

                  8431, Painatukset ja kopiointi -4 831 -5 500

                  8451, Vakuutukset -6 645 -8 000

                  8452, Vuosikokouskulut -1 290 -1 500

                  8453, Saadut vakuutuskorvaukset 12 500

                  8460, Lehdet- ja ammattijulkaisut -242

                  8510, Puhelin-Tietoliikenne-Mobiili -13 075 -12 000

                  8540, Postikulut -8 540 -9 000

                  8560, Rahaliikenteen palvelumaksut -5 306 -6 000

                  8690, Lakiasiat -27 348 -25 000

                  8620, Toimistotarvikkeet -1 044 -1 000

         Täsmäytyserot 0

                  8890, Täsmäytyserot 0,87

   -

   Tuotto-/Kulujäämä -1 027 288 -1 074 924

   -

   -



   Varainhankinta 885 811 259 300

      Varainhankinnan tuotot 981 448 313 000

                  9002, Perintöpuodin myynti 30 742

                  9003, Vuokratuotot 31 240 15 000

                  9004, Maunulan myynti 42 409

                  9006, Yhdyskunnantien myynti 22 068 10 000

                  9007, Postimyynti 5 891 6 000

                  9008, HESY-tori myynnit 38 111 108 000

                  9016, Tilaisuuksien tuotot 3 254 3 000

                  9026, Lehti- ja ilmoitustuotot 225 1 000

                  9027, Lipaskeräys 8 502 20 000

                  9036, Jäsenmaksut 47 563 50 000

                  9037, Saadut lahjoitukset 62 774 100 000

                  9038, Eläinkummit 533

                  9039, Koirakummit 80

                  9041, Testamenttilahjoitukset 588 193 0

                  9046, Muut varainhankinnan tuotot 99 865 0

      Varainhankinnan kulut -80 956 -53 700

                  9056, Ostot myyntivarastoon -2 436 -2 500

                  9076, Tilaisuuksien kulut -1 147 -1 000

                  9084, Muut kiinteistöön liittyvät kulut -19 135 -8 000

                  9086, Muut varainhankinnan kulut -13 305 -6 000

                  9087, Vuokra -43 663 -34 700

                  9088, Sähkö -1269,44 -1 500

   Tuotto-/Kulujäämä -126 796 -815 624

   -

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 70 153 255 000

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 228 337 300 000

                  9090, Osinkotuotot 147 525 140 000

                  9106, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 80 813 160 000

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -158 184 -45 000

                  9400, Arvopapereiden arvonalennus tp -106 342

                  9440, Korko- ja muut rahoituskulut -14 743 -15 000

                  9446, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -37 100 -30 000

   -

   Tuotto-/Kulujäämä -56 643 -560 624

                 9754, Annetut avustukset -6 571 -4 000

                 9755, Saadut avustukset

                     Helsingin kaupungin avustus 2017 0 3 000

                     Valtion avustus 5 864 9 000

   Tilikauden tulos -57 350 -555 624

   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -57 350 -555 624




























