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VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 13.4.2019 

Ennen vuosikokouksen avausta palkitaan HESYn vapaaehtoisia. 

 

1. kokouksen avaus; 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; 
Hallitus esittää puheenjohtajaksi Timo Erikäistä ja sihteeriksi Karolina Pohjanoksa-Pereiraa. 
 

3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 
 

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. Nykyinen jäsenmaksu on 25 euroa ja nuorisojäsen 15 
euroa. 
 
Hallitus esittää, että hautamaksut pidetään ennallaan. 
Hautapaikka  160 euroa / 10 v. 
Haudan uusinta 110 euroa / 10 v. 
Haudan avaus 60 euroa 
 

10. valitaan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet 
Erovuorossa varsinaiset jäsenet Sharma ja Paakkola. Lisäksi valitaan yksi varsinainen jäsen yhdeksi 
vuodeksi Satu Kurjen tilalle.  
 
Kirsi Sharma ja Sirpa Paakkola ovat ehdolla varsinaisiksi jäseniksi (ehdottanut Hannele Luukkainen). 
Kohtamäki on ehdolla 1 vuoden paikalle (ehdottanut Hannele Luukkainen). 
 
Lisäksi: 
Olli-Pekka Ahola ja Tiina Kohtamäki ehdolle varajäseniksi (ehdottanut Hannele Luukkainen). 
Nina Virtanen ehdolle varajäseneksi (ehdottanut Hannele Luukkainen). 

 
11. valitaan yksi (1) KHT-tilintarkastaja tilintarkastajaksi ja hänelle KHT -tilintarkastaja varamieheksi; 

 
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; 

 
Hallitus esittää vuosikokoukselle uudet säännöt (sääntömuutosehdotus liitteenä). Yhdistyksen sääntöjen 11. 
§:n mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta. 
 

13. kokouksen päättäminen 
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Yhdistyksen toiminta vuonna 2018 

 

Hallituksen toiminta  

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen ja 
varapuheenjohtajana Tiina Larsson. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet olivat Nina Immonen, 
Satu Kurki (31.8.2018 asti), Minna Lahti, Sirpa Paakkola ja Kirsi Sharma. Varajäseninä olivat Olli-
Pekka Ahola ja Tiina Kohtamäki. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Pirjo Onza. Varainhoito siirrettiin helmikuun lopussa 2018 FIM Varainhoito Oy:lle.  

Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 17 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset 
jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Luukkainen 17/17, Immonen 11/11, Kurki 10/12 (erosi 
hallituksesta elokuussa 2018), Lahti 11/11, Larsson 15/17, Paakkola 10/17 ja Sharma 16/17. 
Hallituksen varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: ennen vuosikokousta 2018 
varajäseninä olleet Immonen 6/6 ja Lahti 5/6 sekä vuosikokouksen 2018 jälkeen varajäseniksi 
valitut Ahola 5/11 ja Kohtamäki 8/11.  

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 luonnonvaraishoitoloihin, viranomaisiin ja vapaaehtoisiin 
eläinsuojelutyöntekijöihin sekä vastasi tiedotusvälineiden yhteydenottopyyntöihin ja ohjasi niitä 
eteenpäin. Toimistohenkilöstö ylläpiti jäsenrekisteriä ja yhdistyksen eläintietokantaa, johon 
kerätään tiedot talteen otetuista ja luovutetuista elämistä sekä tatuointi-/mikrosirunumerot. 
Eläinten tiedot päivitettiin yhdistyksen oman rekisterin lisäksi Turvasiru.fi-palveluun.   
 
Yhdistyksen toimistossa toiminnanjohtajan lisäksi työskentelivät tiedottaja, yhdistyskoordinaattori 
ja puhelinpäivystäjä/asiakaspalvelija.  

Eläintenhoitotyö  

Eläinsuojelukeskuksen työnjohdosta huolehti johtava eläinten hoitaja. Koiratalon työnjohdosta 
huolehti koiratalon johtava eläintenhoitaja. Edellä mainittujen työntekijöiden lisäksi 
eläintenhoidosta vastasi kolmesta viiteen kuukausipalkkaista eläintenhoitajaa sekä neljästä viiteen 



3

määräaikaista tuntityöntekijää. Palkattujen eläintenhoitajien lisäksi 
Eläinsuojelukeskuksessa ja koiratalolla työskenteli vuoden aikana 46 
työharjoittelijaa tai työkokeilijaa. Myös monet vapaaehtoistyöntekijät 
auttoivat eläinten hoitamisessa. 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.  

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus ja yhteistoimintaneuvottelut  

Yhdistys liittyi 1.1.2018 Maaseudun työnantajaliittoon. Henkilökunnalle pidettiin asiasta 
tiedotustilaisuus 9.1., ja yhdistys käynnisti 16.1. lain vaatiman yhteistoimintamenettelyn. 
Alkuvuonna aloitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen henkilöstön 
edustajien kanssa ja HESYllä otettiin käyttöön maaseutuelinkeinojen työehtosopimus 1.3. alkaen. 
Kaikki aikaisemmat työsuhteen ehdot poistuivat, ja yhdistyksessä ryhdyttiin noudattamaan 
työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.  
 
Kesällä yhdistys aloitti yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 
Yhteistoimintaneuvottelut koskivat HESY-torin ja koiratalon toimitiloja sekä henkilökuntaa. Yt-
neuvotteluiden tuloksena HESY-torin toiminta päätettiin lakkauttaa 31.12. ja kaksi myymälän 
työntekijää irtisanottiin 1.9. Vuonna 2017 avattu HESY-tori oli tuottanut yhdistykselle tappiota yli 
3000 euroa kuukaudessa lähes koko toimintansa ajan, eikä hallitus katsonut yhdistyksen voivan 
käyttää eläinsuojelutyöhön tarkoitettuja lahjoitusvaroja tappiollisen toiminnan kulujen 
kattamiseen.   

Jo alkuvuoden 2018 yhteistoimintaneuvotteluissa oli todettu, että Espoossa sijaitseva koiratalo oli 
huonokuntoinen ja muodosti terveydellisen riskin sekä siellä työskentelevälle henkilöstölle että 
siellä hoidettaville eläimille. Tästä syystä koiratalon kunnosta päätettiin kesän yt-neuvotteluissa 
teettää työterveyshuollolla työpaikkaselvitys. Lisäksi Raksystems Oy:n 
rakennusterveysasiantuntijalta tilattiin talosta sisäilmaa koskeva kartoitus. Tutkimuksessa 
havaittiin, että koiratalon rakenteissa oli ylimääräistä kosteutta, mikrobikasvustoa ja 
hengitysilmassa oli mikrobiperäinen haju. Koska kartoitus osoitti, että rakennuksessa 
työskentelevät altistuvat todennäköisesti kosteusvaurioperäisille epäpuhtauksille ja heidän 
terveytensä voi olla siellä vaarassa, päätettiin koiratalo sulkea ja koirat ja henkilöstö siirtää 
välittömästi väistötiloihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa ei tässä kohtaa vähennetty koiratalon 
työntekijöiden määrää eikä työtunteja.  
  
Jäsenistö ja jäsenjärjestöt 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.4.2018. 
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Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli 2093 jäsentä. Jäsenistä 1 oli kunniajäsen ja 2
nuorisojäsentä. Loput olivat aikuisjäseniä. Yhdistys jatkoi jäsenmaksulomakkeiden lähettämistä
sähköpostitse sähköisiä laskuja suosiville jäsenille. Jäsenille järjestettiin vuoden aikana kaksi
infoiltaa. Jäsenetuina olivat kahdesti vuodessa ilmestyvä jäsenlehti, jäsenalennukset Lush- ja Ivana 
Helsinki -liikkeisiin sekä 10 prosentin alennus Itä-Pakilan Eläinsuojelupuodissa myytävistä 
eläintarvikkeista.

HESY käynnisti vuoden aikana jäsenhankintakampanjan, jossa ne jäsenet, jotka saivat kolme 
uuttaa henkilöä liittymään yhdistyksen jäseneksi, saivat ilmaiseksi yhden yhdistyksen t-paidan. 
Lisäksi jokainen HESYltä lemmikin hankkinut sai liittyä yhdistyksen jäseneksi 10 euron hintaan.

Yhdistyksellä oli kuusi eläinsuojelun parissa toimivaa 
jäsenjärjestöä. HESYn tuorein jäsenyhdistys on Kauhavalla 
toimiva Kehräämö ry (liittymisvuosi 2018). Muut 
jäsenyhdistykset olivat Kissojen alkukoti ja apu ry Öllölässä, 
Kissojen Katastrofiyhdistys Pirkanmaalla, Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, Mikkelin 
Eläinsuojeluyhdistys ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys. 

Uusi Eläinsuojelukeskus -projekti

Yhdistys osti Helsingin Pitäjänmäen kaupunginosassa, osoitteessa Muonamiehentie 7 sijaitsevan 
rakennuksen Uudeksi Eläinsuojelukeskukseksi. Uudessa Eläinsuojelukeskuksessa on neliöitä 
kahdessa kerroksessa yhteensä 2000, ja se sijaitsee puistoon rajautuvalla tontilla, jonka koko on 
2.601 neliötä. Tilat päätettiin remontoida 
eläinten pitoon sopiviksi ja avata yleisölle 
vuoden 2019 aikana. Kissapaikkoja uuteen 
toimitilaan päätettiin varata noin 200 
kissalle ja koirapaikkoja 15–20 koiralle. 
Kaneille, kilpikonnille, jyrsijöille ja muille 
eläimille tehdään omat osastot. 

Uusi Eläinsuojelukeskus maksoi 1,8 
miljoonaa euroa. Sen remontointia varten 
alettiin kerätä kohdennetusti lahjoitusvaroja 
Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin 
avustustilin kautta. Kattaakseen uuden rakennuksen hankintakuluja yhdistys päätti laittaa 
Espoossa sijaitsevan koiratalon myyntiin. Myös yhdistyksen nykyinen Eläinsuojelukeskuksena 
tunnettu kiinteistö Itä-Pakilassa on päätetty myydä, kun toiminta siirtyy sieltä uusiin tiloihin. 

Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin suunnitteluryhmän vetäjänä jatkoi yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Pirjo Onza. Suunnitteluryhmään kuuluvat henkilökunnan edustajana
Eläinsuojelukeskuksen johtava eläintenhoitaja Marika Stillman sekä hallituksen puheenjohtaja 
Hannele Luukkainen ja hallituksen jäsenet Nina Immonen, Minna Lahti ja Tiina Larsson sekä 



5

varajäsenet Olli-Pekka Ahola ja Tiina Kohtamäki. Suunnitteluryhmässä toimivat lisäksi Hannu 
Halme ja eläinlääkäri Jukka Marttila.  

Eläinten suojelu ja hoito  

Eläinsuojelukeskuksessa Itä-Pakilassa hoidettiin suurin osa yhdistyksen hoiviin päätyneistä 
eläimistä, kuten esimerkiksi kissat ja muut pienet lemmikkieläimet. Koirat hoidettiin koiratalolla 
marraskuun alkuun asti ja loppuvuoden väistötiloissa. Myös sijaiskodeissa hoidettiin yhdistyksen 
eläimiä. Vuonna 2018 yhdistyksen hoidettavaksi tuotiin yhteensä 347 eläintä, joista kissoja oli 260, 
koiria 34, kaneja 23 sekä muita eläimiä kuten käärmeitä, marsuja ja hamstereita yhteensä 30. 
Suurin osa eli 216 yhdistyksen hoidossa olevista eläimistä oli otettu huostaan eläinsuojelusyistä tai 
ne oli otettu yhdistyksen hoitoon omistajan vaikean elämäntilanteen takia eli sosiaalisista syistä. 
Pääosa eläimistä tuli HESYlle löytöeläintaloilta tai yksityisiltä ihmisiltä, jotka eivät enää kyenneet 
huolehtimaan niistä.  

Toimintavuoden aikana yhdistys otti Viikin löytöeläintalolta vastaan 96 eläintä, joista kissoja oli 67, 
kaneja 10, koiria 9 ja muita eläimiä 10. Maakunnista yhdistys otti vastaan 134 eläintä, mikä oli 
vuoden 2018 eläinten kokonaismäärästä noin 39 prosenttia. Eniten eläimiä tuli Kouvolan 
eläinsuojeluyhdistykseltä, josta vastaanotettiin 69 eläintä. Muista eri maakunnista HESY otti 
vastaan yhteensä 65 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.   
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Varainhankinta  

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu lahjoituksilla, jäsenmaksuilla, jäsentuotteiden myynnillä, 
hautausmaan tuotoilla sekä valtiolta ja Helsingin kaupungilta saaduilla avustuksilla. 
Varainhankintaa tapahtui myös Eläinsuojelukeskuksen yhteydessä toimivassa 
Eläinsuojelupuodissa. Yhdistyksen toiminnan kannalta suuri merkitys on ollut vuoden aikana 
saaduilla testamenttilahjoituksilla.  

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 38421 euroa.  

Yhdistykselle perustettiin alkuvuodesta 
verkkokauppa, jonka kautta myydään 
yhdistyksen kannatustuotteita. 
Verkkokaupan valikoimaan lisättiin 
aineettomat lahjat eli tiettyyn 
tarkoitukseen korvamerkityt 
lahjoitukset, jotka ovat tehostaneet 
merkittävällä tavalla yhdistyksen 
varainkeruuta. Loppuvuodesta yhdistys 
järjesti Facebookissa ”Huuda hyvää 
HESYn eläimille” -tapahtumia. Niissä 
yhdistyksen Facebook-seuraajat 
pystyivät ostamaan Huutokauppa 
Helanderin kautta arvotuotteita, jotka on lahjoitettu yhdistyksen eläinsuojelutyöhön. Lahjoituksia 
on saatu runsaasti myös Facebookiin luotavista yksityisten ihmisten HESYlle kohdennetuista 
varainkeruukampanjoista.  

Varainhankinnassa työskenteli päätoimisesti varainhankkija kesään asti. Lisäksi lukuisat 
vapaaehtoiset ovat auttaneet varainkeruussa. Esimerkiksi joulutonkkakeräys toteutettiin lähes 
kokonaan vapaaehtoisvoimin.  

Lipaskeräykset  

Yhdistyksellä oli keräyslippaita vuonna 2018 seuraavien yhteistyökumppanien liikkeissä:  

Catvet 
Eläinklinikka Karvakamut  
Eläinlääkäriasema Arkki 
Eläinlääkäriasema Hertta 
Espoon Eläinlääkäriasema  
Evidensia (Itäkeskus, Malmi, Finnoo, Tikkurila) 
Faunatar (Arabia, Jumbo, Myyrmanni) 
Koiratrimmaamo Ainiku 
Käpylän eläinlääkäriasema 
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Lemmikkitaivas 
Länsi-Vantaan eläinlääkäriasema 
Megaeläin (Itäkeskus) 
Murren Murkina (Pukinmäki) 
Musti ja Mirri (Espoontori, Mankkaa, Kannelmäki/Kaari, Petikko) 
Onnen askel 
Punainen Pallo 
Robert’s Coffee Arabia 
Runskin Pesu ja Ompelupalvelut Oy 
Savion eläinklinikka 
Soukan pieneläinklinikka 
Suomen lemmikkikulma 
Taitoa tassuihin 
The Body Shop (Forum, Iso Omena, Itäkeskus, Jumbo, Kaari, Kamppi, Kauppakeskus Ainoa, Sello)  
Tretton Tattoo 
 
Testamentit  
 
HESY sai vuoden 2018 aikana varallisuutta yhteensä 10 kuolinpesästä, joissa HESY oli testamentin 
edunsaajana.  

Eläinten hautausmaa  

HESYn pieneläinhautausmaalle on haudattu kissoja, koiria ja 
muita pieneläimiä. Hautausmaan hautapaikkojen varauksista, 
laskutuksesta ja tietokannan ylläpidosta vastasi yhdistyksen 
työntekijä, joka käytti tehtävään sesonkiaikoina pari työpäivää 
viikossa muun työn ohella. Hautaukset hoiti yhdistyksen 
kuljettaja. Hautausmaan pohjakartan päivitystyö käynnistyi 
kahden yhdistyksen työntekijän toimesta.   

Vuoden 2017 Kiira-myrsky kaatoi alueella puita ja vaurioitti 
alueen vanhan aidan. Koska aita oli entuudestaan 
huonokuntoinen ja osin kaatunut, HESY poisti sen talkoolaisten 
voimin ja rakennutti alueelle uuden aidan loka-marraskuun 
vaihteessa 2018. Muut myrskyn jäljet HESY korjasi jo vuonna 
2017.  
 
HESY järjesti hautausmaan alueella kahdet talkoot. Muuna aikana yhdistys on saanut apukäsiä 
hautausmaan hoitoon muun muassa Keskuspuiston ammattiopiston (Live) opiskelijaryhmistä ja 
Helsingin kansanopiston vapaaehtoistyön kurssilaisista. He ovat muun muassa haravoineet 
käytäviä ja poistaneet rikkakasveja hautojen välistä. Lisäksi hautojen omistajat ovat vapaaehtoisina 
siistineet aluetta. 
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Tapahtumat 

Yhdistys järjesti vuoden aikana useita erilaisia 
tapahtumia. Helmikuussa yhdistys järjesti 
yhdessä Animalian, Oikeutta eläimille -järjestön 
ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton 
kanssa Eläinten ääni -mielenosoituksen, jossa 
lausuntokierroksella olevaa esitystä laiksi 
eläinten hyvinvoinnista vaadittiin palautettavaksi 
valmisteluun. Mielenosoituskulkue matkasi 
Rautatientorilta Kansalaistorille, ja siihen otti 
osaa noin tuhat ihmistä. 

Helmikuussa HESYn Eläinsuojelukeskuksessa järjestettiin kissojen leikkaustempaus ja 
valtakunnallisena löytöeläinpäivänä 3.3. Avoimet ovet -tapahtuma, jossa yleisölle esiteltiin 
yhdistyksen toimintaa. Löytöeläinpäivä sai jatkoa 7.3. järjestetystä Kissamainen viestintä -
luennosta, jossa eläintenhoitaja Nita Leinonen kertoi lemmikkien käyttäytymisestä ja sen syistä.
Helatorstaina yhdistys tempaisi yhdessä Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringa ry:n 
ja Seurasaarisäätiön kanssa Seurasaaressa, jossa yleisö pääsi tutustumaan saaren lintuihin ja 
osallistumaan samalla ympäristötekoon keräämällä alueen maastosta roskia. 

Syyskaudella Eläinsuojelukeskuksessa pidettiin rokotus- ja mikrosirutuspäivä koirille ja kissoille.
Maailman eläinten päivän (4.10.) kunniaksi Eläinsuojelukeskuksessa järjestettiin toistamiseen 6.10. 
Avoimet ovet -tapahtuman tutulla formaatilla. Sekä kevään että syksyn Avoimet ovet -tapahtumat 
keräsivät kiitettävän määrän yleisöä yhdistyksen toimitiloihin. Lisäksi HESY osallistui 20.11. 
Helsingin seudun kennelpiirin joulusiunaukseen Senaatintorilla ja keräsi yhdessä Kuono ry:n kanssa 
varoja kodittomien eläinten hyväksi järjestämällä 1.12. joulumyyjäiset Maunula-talolla. 

Yhdistys oli näytteilleasettajana Koiramessuilla 15.–16.12. ja esitteli pitkin vuotta toimintaansa 
lukuisissa lemmikkieläinliikkeiden ja kauppojen järjestämissä tapahtumissa. 

Eläinsuojelun Topelius -palkinto

Yhdistyksen vuonna 1998 perustama Eläinsuojelun Topelius -palkinto myönnettiin 24.11. Haltialan 
tilalle, joka on esimerkillinen osoitus siitä, että eläintila voi olla tuottava ja pitää eläimiä 
huomattavasti eläinsuojelulain minimivaatimuksia paremmissa oloissa. Haltialan tilalla eläimet 
pääsevät esimerkiksi jaloittelemaan ulkona keväästä syksyyn. Palkinnonjakotilaisuus 
pidettiin Lasipalatsin aukiolla kansainvälisten joulumarkkinoiden avajaisten yhteydessä, ja se oli 
osa joulumarkkinoiden ohjelmaa.

Tiedotustoiminta
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Yhdistyksen internetsivuilla julkaistiin vuoden aikana seitsemän hallituksen tiedotetta. Toimistolta 
lähetettiin tietoa eläinsuojelusta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. HESYn kotia 
etsivät eläimet päivitettiin yhdistyksen internetsivuille. Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistiin blogia, 
jossa kerrottiin mm. kissan aktivoinnista, kissan viruksista ja ruokahalun menetyksestä ja annettiin 
vinkkejä siitä, miten toimia, kun lemmikki karkaa. Blogijuttuja kirjoittivat yhdistyksen työntekijät, 
harjoittelijat ja vapaaehtoiset.      

Eläinsuojelukeskuksessa kävi useita vierailijaryhmiä tutustumassa yhdistyksen toimintaan. Lisäksi 
yhdistyksen toimintaa esiteltiin kysyttäessä kouluilla. Yhdistys oli vuoden aikana esillä eri 
tiedotusvälineissä yli 260 kertaa. Tiedotusvälineissä julkaistiin muun muassa yhdistyksen medialle 
lähettämiä tiedotteita ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja Eläinsuojelukeskuksen hoidokkeja. 
Yhdistys lähetti vuoden aikana 29 mediatiedotetta, jotka käsittelivät ajankohtaisia eläinsuojeluun 
tai yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Aiheina olivat mm. koira-ajokortin käyttöönotto 
Suomessa, uuden eläinten hyvinvointilain vaikutukset löytöeläinten asemaan, äyriäisten 
hyvinvointi ja kohtelu ruoanvalmistuksessa sekä esitys ilotulitteiden kuluttajakäytön 
rajoittamisesta lemmikkien stressin vähentämiseksi.  
 
Yhdistys toteutti keväällä Jäitä hattuun koirakuumeessa -kampanjan vastuullisesta koiran 
hankinnasta yhdessä Laurean ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden kanssa. Kampanja 
huipentui 7.4. Sellon kirjastossa järjestettävään yleisötilaisuuteen, jossa kuultiin 
asiantuntijapuheenvuoroja mm. koiran hankinnan vaaranpaikkojen välttämisestä. Kesällä yhdistys 
muistutti Eläimen mittainen sitoumus -viestintäkampanjalla, että lemmikkiin tulee sitoutua sen 
koko eliniän ajaksi.  

HESYltä ilmestyi yhteistyössä JS Suomi Oy:n kanssa opas uuden 
lemmikin omistajalle. Loppuvuodesta yhdistys julkaisi 
yhteistyössä Median Dynamo Oy:n kanssa tehdyn Koiruudet 
kuntoon -esitteen, jossa annetaan vinkkejä koira-arjen 
käytöshaasteisiin. Molemmat esitteet julkaistiin sekä sähköisessä 
että paperisessa muodossa. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi 
perinteiseen tapaan kahdesti vuodessa.  

Sosiaalisessa mediassa ylläpidettiin HESYn Facebook-sivua sekä 
Instagram-, Twitter- ja LinkedIn-tilejä. Videoiden julkaisuun 
yhdistys käytti YouTube- ja Vimeo-tilejään. Yhdistyksen Facebook-sivuilla oli vuoden 2018 
joulukuussa 17000 tykkääjää (vuonna 2017 määrä oli 14500). Edellä mainittuja sosiaalisen median 
kanavia ylläpitivät yhdistyksen työntekijät ja harjoittelijat. Tiedotuksen parissa työskenteli 
yhdistyksen tiedottaja. Markkinoinnillisten ja myynnillisten tehtävien parissa työskenteli 
yhdistyskoordinaattori.  

Rajat räiskeelle -kansalaisaloite  
 
Yhdistys pani toimintavuonna vireille kansalaisaloitteen ilotulitteiden eläimille ja ihmisille 
aiheuttamien terveys- ja hyvinvointihaittojen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. 

Tiedotustoiminta
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Aloitteella halutaan rajata luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden 
käyttö siirtymäajalla vain ammattilaisille. Yhdistys kutsui 
kansalaisaloitteeseen mukaan 14 muuta eläin-, terveys-, 
potilas- ja vammaisjärjestöä, jotka ovat Allergia-, iho- ja 
astmaliitto, Etsijäkoiraliitto, Kuuloliitto, Näkövammaisten 
liitto, Opaskoirayhdistys, SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, 
Suomen Eläinoikeusjuristit, Suomen Hippos, Suomen 
Kennelliitto, Suomen Kissaliitto, Suomen Lääkäriliitto, 
Suomen Palovammayhdistys ja Suomen Ratsastajainliitto.   

Rajat räiskeelle -kansalaisaloite ja sitä tukeva kampanja 
avattiin eduskunnan kansalaisinfossa 4.12. Kansalaisaloite sai paljon mediahuomiota ja keräsi jo 
29.12. mennessä tarvittavat 50 000 äänioikeutetun suomalaisen allekirjoitukset ja etenee 
eduskunnan käsiteltäväksi vuonna 2019. 
 
Lausunnot  

Yhdistys antoi 23-sivuisen lausunnon esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista. Keskeisinä vaateina 
lausunnossa olivat mm. löytöeläinten talteenottoajan säilyttäminen nykyisessä 15 vuorokaudessa, 
kissojen ja koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, jatkuvan juomaveden tarjoaminen 
kaikille eläimille sekä turkistarhauksen, parsinavettojen ja porsitushäkkien kieltäminen. Yhdistys 
lähetti lausunnossa esitetyistä keskeisistä kannanotoista tiivistelmän myös maa- ja 
metsätalousvaliokunnalle, jonka tehtävänä oli valmistella eläinten hyvinvointilain esityksestä 
mietintö. Sama tiivistelmä välitettiin myös kaikille kansanedustajille.  

 
Yhteistyö ja verkostotoiminta  
 
Yhdistys oli vuoden aikana yhteydessä kotimaan eri viranomaisiin eläinsuojeluasioissa. Yhteistyö 
suomalaisten eläin-, luonnon- ja muiden alojen järjestöjen kanssa jatkui hyvässä hengessä. Myös 
kadonneisiin eläimiin liittyvä yhteistyö Etsijäkoiraliiton kanssa on jatkunut entiseen tapaan. HESYn 
puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja ja tiedottaja edustivat yhdistystä 
Suomen Kennelliiton organisoimassa eläinsuojelutyöryhmässä. 
Yhdistys luovutti joulun alla yhdessä muiden eläin- ja 
luonnonsuojeluyhdistysten kanssa tasavallan presidentti Sauli 
Niinistölle ja hänen puolisolleen Jenni Haukiolle korillisen jouluisia 
kasvisherkkuja. Tällä kertaa korin sisällöstä vastasi HESY ja 
joulutervehdyksen Mäntyniemeen vei yhdistyksen puheenjohtaja.  

HESY toteutti toimintavuoden aikana yhteistyöprojektin 
Palomieskalenterin 2019 kanssa. Palomieskalenterin 2019 ympärille 
luotiin vastuullisesta lemmikin pidosta ja kesäkissoista kertova 
valistuskampanja. Kampanjaa varten otettiin kuvia yhdistyksen 

Kuva: KVPhoto 
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hoidossa olevista hylätyistä kissoista yhdessä palomiesten kanssa. Muutama kuva päätyi myös itse 
Palomieskalenteriin. HESYn edustajat olivat kutsuvieraina Palomieskalenterin 2019 
julkaisutilaisuudessa, jonne myös HESYn jäsenet pääsivät ilmaiseksi.   

Kansainvälinen yhteistyö jatkui entiseen tapaan. Ulkomaisista järjestöistä yhdistyksellä oli tiivein 
kontakti EU:n koira- ja kissaliittoon (EU Dog & Cat Alliance). HESY on tukenut vuoden 2018 aikana 
eri rescue-järjestöjä ja niiden yhteistyölöytöeläintarhoja välittämällä ruokaa, eläintarvikkeita ja 
alusia tarhojen eläimille.  
 
Marraskuussa HESY lahjoitti perinteiseen tapaansa yksityishenkilölle 100 kiloa kauraa sorsien 
talviruokintaan.  

Vapaaehtoistyö  

HESYn vapaaehtoistoiminta oli aktiivista. Yhdistyksen yhdistyskoordinaattori hoiti 
vapaaehtoistoimintaan liittyvät järjestelyt ja yhteydenpidot. Vapaaehtoisille järjestettiin vuoden 
aikana kahdeksan perehdytystilaisuutta Eläinsuojelukeskuksessa tapahtuviin työtehtäviin ja kolme 
koulutusta koiratalon työtehtäviin.  
 
Vuoden mittaan HESYllä tekivät vapaaehtoistyötä lukuisat 
työporukat eri yrityksistä, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus 
antaa työpanoksensa vuosittain yhdeksi työpäiväksi 
yleishyödyllisille yhdistyksille. Työporukat ovat mm. 
järjestäneet HESYn eläinten hyväksi ruokakeräyksiä, siivonneet 
eläintiloja ja kellareita sekä järjestelleet liinavaatevarastoa. 
Myös oppilaitosten kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä. 
Esimerkiksi HEOn opiskelijat suorittivat vapaaehtoistoiminnan 
kursseja HESYllä siistimällä eläinten hautausmaata, 
järjestelemällä liinavaatevarastoa ja Eläinsuojelupuotia, 
seurustelemalla kissojen kanssa ja tekemällä yhdistyksen 
käyttöön videon.   
 
Lopuksi  

Yhdistyksen hallitus haluaa kiittää kaikkia vuoden 2018 toimintaan osallistuneita. Jokaisen 
työpanos on osaltaan ollut mahdollistamassa eläinten pelastamista. Lämmin kiitos 
osallistumisesta!  

Helsingissä 2.4.2019  

HALLITUS 
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Toimintasuunnitelma 2019 - 2020 
 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening - HESY ry. on valtakunnallinen 
eläinsuojeluyhdistys, jonka kotikunta on Helsinki. HESYllä on useita jäsenyhdistyksiä eri puolilta Suomea.  

1. Yhdistyksen tarkoitus – Missio 
Teemme yhdessä kaikkemme, jotta eläimet voivat hyvin. 

”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 
Jokainen eläin ansaitsee hyvä elämän. 

Eläinten hyvinvointi yhteiskunnassa paranee, eikä eläimiä kohdella kaltoin tai jätetä hoitamatta. 
Jokaiselle eläimelle taataan hyvä elämä, joka mahdollistaa lajityypillisten tarpeiden toteutumisen. 

3. Arvot 
Ollaan ystäviä ja eläinten ystäviä. 
 
Yhdistyksen tavoitteena on suojella kaikkia eläimiä resurssiensa mukaan.  
 
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. 
 
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. 

 

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.  

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.   
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Yhdistyksen hoiviin tulleita lemmikkieläimiä hoidetaan siten, että eläimelle etsitään mahdollisimman 
nopeasti uusi, juuri kyseiselle eläinyksilölle sopiva koti. Ennen uuteen kotiin siirtymistä kaikki kissat sekä 
koirat kastroidaan tai steriloidaan, lisäksi niille annetaan loishäädöt ja rokotukset. 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 esimiesten kesken. 

4.1. Jäsenet 
Yhdistyksen tavoitteena on saada lisää henkilöjäseniä sekä jäsenyhdistyksiä eri puolilta Suomea. 

 

4.2. Yhdistyksen henkilökunta 
Yhdistyksellä on palkattua henkilökuntaa eri tehtävissä. Yhdistyksessä apuna toimivat myös 
perehdytetyt vapaaehtoiset sekä työharjoittelijat ja työkokeilijat. Yhdistys pyrkii tarjoamaan 
mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja mm. eläintenhoitajiksi kouluttautuville opiskelijoille 
sekä toimii yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. HESY tarjoaa harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien 
mukaan myös 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. 
Jäsenrekisteriä ylläpidetään 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 Eläinsuojelukeskuksen rakennus- ja korjauskuluihin. Rahankeräyksin saatuja varoja ei 
sijoiteta eikä käytetä 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. 
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5. Uusi eläinsuojelukeskus 
Yhdistys on ostanut uudeksi eläinsuojelukeskukseksi 2000 m² rakennuksen Helsingin Konalasta 
osoitteesta Muonamiehentie 7. Rakennuksessa on aloitettu muutostyöt, jotta HESYn kaikki toiminnot 
voivat siirtyä uusiin tiloihin vuoden 2019 aikana.  

 

6. Tapahtumat ja toiminta vuosille 2019–2020 
 

• 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 ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka liittyvät eläimiin tai eläintenpitoon. 
Yhdistys voi myös käynnistää hankkeita ja kampanjoita näihin liittyen. 
 

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

• Vuosien 2019 ja 2020 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. Vuonna 2019 
kansainvälinen eläinten päivä viettää 110. juhlavuotta. Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan 
muita erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia eläimiin liittyen. 
 

• Yhdistys täyttää vuonna 2019 (25.11.) 145 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi HESYn toiminnasta 
julkaistaan historiikki. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään 145 vuotisjuhlat. 
 

• Yhdistys osallistuu mahdollisimman moniin tapahtumiin ja messuihin, joissa yhdistyksen toimintaa on 
mahdollista esitellä ja joissa voidaan myydä yhdistyksen tuotteita.  
 

• Yhdistys järjestää kouluille ja oppilaitoksille sekä muille ryhmille mahdollisuuden tutustua 
Eläinsuojelukeskukseen ja yhdistyksen toimintaan.  
 

• Yhdistys järjestää varainhankintakampanjoita mm. joulutonkkakeräys sekä uuteen 
eläinsuojelukeskukseen liittyen. 
 

• Yhdistys jatkaa organisaation kehittämistä ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä. 
 

• Yhdistys ylläpitää eläinten hautausmaata, joka sijaitsee Keskuspuistossa Helsingissä.  
 

• Yhdistys järjestää vapaaehtoisille perehdytysiltoja sekä jäseniltoja jäsenille. 
 

• Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen 
edellyttämällä tavalla vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 



15

Tulo- ja menoarvio 2019
BUDJETTI 2019 1/2018 - 12/2018

         300, Varsinaisen toiminnan tuotot 92 700 85 123
                  3000, Luovutusmaksut 45 000 40 083
                  3005, Hoitomaksut omistajilta 200 0
                  3006, Eläinlääkärikulut omistajilta 1 000 780
                  3010, Kuljetusmaksut 14 000 13 119
                  3015, Talteenottomaksut 2 500 2 525
                  3035, Hautausmaksut 27 000 26 272
                  3036, Haudanhoitomaksut 0 160
                  3040, Muut tuotot 1 000 0
                  3900, Palkkiot ja korvaukset 2 000 2 186

      Varsinaisen toiminnan kulut -1 857 334 -995 281

         Henkilöstökulut -775 480 -606 444
         500, Palkat ja palkkiot -525 000 -492 219
            500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot -525 240 -492 459
                  5000, Työssäoloajan normaalipalkat -530 000 -396 642
                  5010, Sairasajan palkat -9 739
                  5020, Lomapalkat ja -korvaukset -75 531
                  5100, Lisät ja korvaukset -28 821
                  5300, Lomapalkkajaksotus + sos. kulut 10 932
                  5400, Luontoisedut -240 -240
                  5470, Saadut korvaukset palkoista 5 000 7 583
            599, Luontoisetujen vastatili 240
                  5990, Luontoisetujen vastatili -240 240
         600, Henkilösivukulut -120 000 -114 226
            600, Eläkekulut -95 856
                  6100, Eläkevakuutusmaksut -110 000 -95 856
            630, Muut henkilösivukulut -20 000 -18 369
                  6300, Sosiaaliturvamaksut -6 000 -4 427
                  6400, Pakolliset vakuutusmaksut -14 000 -13 943

         Poistot -96 664 -6 664
         680, Suunnitelman mukaiset poistot -6 664
                  6820, Poistot rakennuksista ja rakennelmista -94 695 -4 695
                  6830, Poistot koneista ja kalustosta -1 969 -1 969

         Muut kulut -985 190 -382 172
         400, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 285
            440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 285
                  4400, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 285
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         445, Ulkopuoliset palvelut -283 000 -165 011
                  4451, Eläinlääkärikulut -50 000 -41 231
                  4452, Eläinlääkäri (ulkop) -70 000 -62 781
                  4453, Lääkekulut -18 000 -14 111
                  4454, Mikrosirut -2 000 -1 131
                  4456, Siivoustarvikkeet -15 000 -17 960
                  4457, Ruokakulut -20 000 -15 604
                  4458, Hiekkakulut -7 000 -7 332
                  4459, Muut hoitokulut -1 000 -840
                  4490, Muut ulkopuoliset palvelut -100 000 -4 020

                  7000, Vapaaehtoiset henkilösivukulut 0 0
                  7010, Kahvitarvikkeet -1 500 -1 491
                  7020, Koulutus -2 000 0
                  7030, Henkilökunnan lahjat -1 500 -1 214
                  7050, Työterveys -23 000 -20 586
                  7200, Toimitilakulut -27 000 -9 883
                  7201, Maavuokra -19 000 -135
                  7390, Sähkö -30 000 -9 133
                  7391, Lämmitys -24 000 -9 079
                  7392, Vesi -8 000 -859
                  7393, Jätehuolto -20 000 -28 146
                  7394, Muut tilojen korjaukset -400 000 -12 648
                  7396, Kiinteistövero -4 690 -1 998
                  7500, Ajoneuvokulut -10 000 -8 597
                  7640, ITC-laite ja ohjelmakulut -15 000 -14 572
                  7710, Kone- ja kalustokulut -4 000 -2 198
                  7720, Käyttö- ja ylläpitokulut -10 000 -919
                  7800, Matkakulut -300 -230
                  7880, Kilometrikorvaukset -2 000 -2 295

                  8000, Myyntikulut -1 000 -962
                  8050, Markkinointikulut -10 000 -966
                  8370, Katetuotto Oy -16 000 -14 847
                  8371, Procountor -4 500 -4 290
                  8390, Tilintarkastus -10 000 -12 114
                  8440, Viranomaismaksut -1 000 -727
                  8431, Painatukset ja kopiointi -5 000 -5 688
                  8451, Vakuutukset -3 000 -2 670
                  8452, Vuosikokouskulut -500 -1 302
                  8460, Lehdet- ja ammattijulkaisut -200 0
                  8480, Vuosimaksut-/jäsenmaksut -2 500 -1 286
                  8510, Puhelin-Tietoliikenne-Mobiili -8 000 -7 658
                  8540, Postikulut -6 000 -5 231
                  8560, Rahaliikenteen palvelumaksut -6 500 -6 018
                  8690, Lakiasiat -25 000 -23 116
                  8620, Toimistotarvikkeet -1 000 -391
                  8730, Myynnin luottotappiot -6 200

   Tuotto-/Kulujäämä -1 764 634 -910 157
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   Varainhankinta 616 500 741 519

      Varainhankinnan tuotot 629 000 797 687
                  9003, Vuokratuotot 22 000 5 353
                  9006, Yhdyskunnantien myynti - Eläinsuojelukeskuksen myynti 30 000 25 950
                  9007, Postimyynti 6 000 4 207
                  9008, Hesy Tori -myynnit 0 62 989
                  9016, Tilaisuuksien tuotot 5 000 3 186
                  9026, Lehti- ja ilmoitustuotot 1 000 795
                  9027, Lipaskeräys 15 000 13 287
                  9036, Jäsenmaksut 50 000 46 775
                  9037, Saadut lahjoitukset 500 000 108 921
                  9041, Testamenttilahjoitukset 0 431 046
                  9046, Muut varainhankinnan tuotot 0 95 180

      Varainhankinnan kulut -12 500 -56 169
                  9056, Ostot myyntivarastoon -2 500 -2 413
                  9076, Tilaisuuksien kulut -2 000 -1 959
                  9084, Muut kiinteistöön liittyvät kulut 0 -10 312
                  9086, Muut varainhankinnan kulut -8 000 -7 963
                  9087, Vuokra 0 -32 715
                  9088, Sähkö 0 -806

   Tuotto-/Kulujäämä -1 148 134 -168 639

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 165 000 -196 929
      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 196 000 161 894
                  9090, Osinkotuotot 120 000 105 994
                  9106, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 10 000 0
                  9160, Korko- ja muut rahoitustuotot 66 000 55 900
      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -31 000 -358 823
                  9400, Arvopapereiden arvonalennus tp -311 231
                  9440, Korko- ja muut rahoituskulut -1 000 -214
                  9446, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -30 000 -47 378

   Tuotto-/Kulujäämä -983 134 -365 569
   -
Yleisavustukset 11 000 11 831
                 9754, Annetut avustukset -4 000 -4 000
                9755, Saadut avustukset 15 000 15 831

   Tilikauden tulos -972 134 -353 738

   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -972 134 -353 738
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Liite vuosikokouksen 13.4.2019 esityslistaan § 12 Muut asiat, sääntömuutosehdotus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.§ Nimi, kotipaikka ja toimialue. 
 
Yhdistyksen nimi on Helsingin 
eläinsuojeluyhdistys Helsingfors 
djurskyddsförening HESY ry. Sen kotikunta on 
Helsingin kaupunki ja toimintaalue koko Suomi. 
 
 
 
2. § TARKOITUS ja TOIMINNAN LAATU 
 
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. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä 
jäseniltään jäsenmaksua, toimeenpanna 
rahankeräyksiä, vastaanottaa avustuksia, 
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää 
myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myydä omia 
tuotteitaan, eläimiä, eläinhoitoja 
eläinsuojelutarvikkeita ja harjoittaa eläinten 
täysihoitolatoimintaa kuitenkin siten, ettei se 
muodostu yhdistyksen pääasialliseksi 
toiminnaksi. Tarvittaessa yhdistys hankkii 
asianomaisen viranomaisen luvan. Yhdistys voi 
myös omistaa kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi 
myös ylläpitää eläinten hautausmaata ja periä 
maksun hautapaikoista. Hautausmaksun 
suuruudesta päättää yhdistyksen 
vuosikokous. 

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue 

Yhdistyksen nimi on Helsingin 
eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors 
djurskyddsförening HESY ry. Sen kotipaikka on 
Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

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. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

• periä jäseniltään jäsenmaksua 
• järjestää varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia 
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 

testamentteja 
• omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta 
• myydä eläimiä, eläinhoito ja –suojeluvälineitä ja 

omia tuotteitaan 
• harjoittaa eläinten täysihoitolatoimintaa, 

kuitenkin siten, ettei se muodostu yhdistyksen 
pääasialliseksi toiminnaksi 

• ylläpitää eläinten hautausmaata ja periä 
maksun hautapaikoista, haudanhoidosta sekä 
hautauksesta. Hautausmaksun suuruudesta 
päättää yhdistyksen hallitus. 
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3. § KIELI 
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. 
 
4. § JÄSENET 
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen 
henkilö, yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet 
ovat vuosi ja ainaisjäseniä sekä nuorisojäseniä. 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla 
yhdistyksen toimistoon. 
 
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen 
hallitus. 
 
Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka on 
maksanut kerrallaan viisitoista (15) 
jäsenmaksua. Vuosijäseneltä ja 
nuorisojäseneltä perittävän 
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen 
vuosikokous. 
 
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen 
ehdotuksesta kutsua yhdistyksen 
kunniajäseneksi eläinsuojelussa ansioituneen 
henkilön. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa 
jäsen, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun 
maksamatta kahdelta (2) vuodelta; 
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä; ei enää täytä laissa mainittuja 
jäsenyyden ehtoja; on toiminut vastoin 
yhdistyksen toimintaperiaatteita. 
 
Erottamispäätöksessä on mainittava 
erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen 
tekemistä asianomaisella jäsenellä on oikeus 
antaa 

 

 

3 § jäsenet 

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, 
yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- 
tai ainaisjäseniä. 

 

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen 
hallitus. 

Vuosijäseneltä kalenterivuosittain perittävän 
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen 
vuosikokous. Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, 
joka on maksanut kerrallaan viisitoista (15) 
jäsenmaksua. 

 

 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, kun 
jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 
yhdeltä (1) vuodelta. Yhdistyksen hallitus tekee 
päätöksen jäsenen katsomisesta eronneeksi. 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, 
jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä, ei enää täytä laissa mainittuja 
jäsenyyden ehtoja tai on toiminut vastoin 
yhdistyksen toimintaperiaatteita. 

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen 
syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä 
asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa. 
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5.§ Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
yhdistyksen vuosikokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä 
sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan 
toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen 
jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. 
Varajäsen valitaan yhdeksi (1) vuodeksi 
kerrallaan. 
 
Varsinaisista hallituksen jäsenistä eroaa 
vuosittain kolmannes (1/3). Jos kaikki jäsenet 
ovat olleet yhtä kauan hallituksessa, arpa 
ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa. Ehdotukset 
hallituksen jäseniksi on esitettävä kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle viimeistään helmikuun 
loppuun mennessä. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, 
varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt 
ja toimikunnat. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta 
tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä 
kirjallisesti vaatii. Kokouskutsussa on mainittava 
käsiteltävät asiat. Kutsu hallituksen kokoukseen 
on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää 
ennen kokousta. 
 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä 
(4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.  
 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. Hallituksen päätöstä on neljän (4) 
jäsenen kannatettava. 
 
Hallitus voi kokouksessaan päättää lainan 
ottamisesta ja vakuuden antamisesta, 
yhdistyksen omaisuuden myymisestä, 
ostamisesta, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. 
 
Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolle on 
uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, 
ei saa äänestää vuosikokouksessa päätettäessä 
tilintarkastajan valitsemisesta, tilinpäätöksen 
vahvistamisesta taikka vastuuvapauden 
myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta 
hän on vastuussa. 
 
Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, 
joka tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa 
hallituksen kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan 
allekirjoittavat hallituksen kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri. 

4 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) 
varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) 
vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) 
vuotta. Varajäsen valitaan yhdeksi (1) vuodeksi 
kerrallaan.  

 

Varsinaisista hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain 
kolmannes (1/3). Jos kaikki jäsenet ovat olleet yhtä 
kauan hallituksessa, arpa ratkaisee, ketkä ovat 
erovuorossa. Ehdotukset hallituksen jäseniksi on 
esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 
viimeistään helmikuun loppuun mennessä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
sekä valitsee sihteerin, varainhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun neljä 
(4) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. 
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava 
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) 
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaanluettuna on läsnä. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Hallituksen päätöstä on neljän 
(4) jäsenen kannatettava. 

 

Hallitus voi kokouksessaan päättää lainan 
ottamisesta sekä lainan ja vakuuden antamisesta, 
yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, 
vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. 

Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolle on uskottu 
yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa 
äänestää yhdistyksen kokouksessa päätettäessä 
tilintarkastajan valitsemisesta, tilinpäätöksen 
vahvistamisesta taikka vastuuvapauden 
myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän 
on vastuussa. 

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka 
tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat 
hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
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Hallituksen varajäsenet voidaan kutsua 
kokoukseen, mutta heillä ei ole äänioikeutta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen 
jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin 
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä 
ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus. 
Yhdistyksen jäsen voi sitä halutessaan tutustua 
jäsenluettelossa oleviin häntä koskeviin 
merkintöihin. 
 
 
6. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja jompikumpi yksinään. 
 
 
 
 
 
 
7. § TILIT 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava 
vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi 
kerrallaan valitulle KHT tilintarkastajalle 
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
 
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta. 

Hallituksen varajäsenet voidaan kutsua 
kokoukseen, mutta heillä ei ole äänioikeutta. 
Hallituksen varajäsenillä on kuitenkin äänioikeus 
siinä tapauksessa, mikäli varsinaiset jäsenet ovat 
estyneitä. 

Hallitus voi tehdä päätöksiä yksittäisissä asioissa 
kokouksessa, joka järjestetään 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla, joka mahdollistaa hallituksen 
jäsenten yhteydenpidon kokouksen aikana. 
Tällaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Hallituksen päätöstä on neljän (4) jäsenen 
kannatettava. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi 
kokoustapa sekä käsiteltävät asiat. Tällainen 
kokous katsotaan päättyneeksi, kun neljä (4) 
hallituksen jäsentä on ilmoittanut kannattavansa 
päätösesityksiä.  

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen 
jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin 
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava 
tilaisuus tutustua jäsenluettelossa oleviin häntä 
koskeviin merkintöihin. Jäsenluettelossa olevien 
tietojen luovuttamisesta päättää hallitus. 

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja jompikumpi yksinään. 

Yhdistyksen hallitus voi antaa kirjallisen 
valtuutuksen perusteella nimenkirjoitusoikeuden 
lisäksi myös yhdistyksen toimihenkilölle, joka 
kirjoittaa nimen yksinään. 

6 § Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava 
vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan 
valitulle tilintarkastusyhteisölle viimeistään 
kuukautta ennen vuosikokousta. 

Tilintarkastusyhteisön tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista 
(14) päivää ennen vuosikokousta. 
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9. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 
hallituksen päättämänä päivänä huhtikuun 
loppuun mennessä. 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, 
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii tai kun yhdistyksen kokous 
niin päättää. 
 
Hallituksen on viipymättä vaatimuksen 
saatuaan kutsuttava kokous koolle. 
 
 
 
 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
viisitoista (15) vuotta täyttäneellä, 
jäsenmaksunsa vuosikokousta edeltävältä 
kalenterivuodelta tai vuosikokousvuodelta 
viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen 
kokousta maksaneella jäsenellä yksi (1) ääni. 
Valtakirjalla äänestäminen ei ole 
sallittua. Asiat ratkaistaan avoimella 
äänestyksellä ellei joku vaadi äänestystä 
suljetuilla lipukkeilla. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä lukuunottamatta 11. 
§:ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä 
tasan ratkaistaan 
vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee 
päätökseksi puheenjohtajan mielipide. 
 
Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) 
vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet, jotka 
ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuosikokousta 
edeltävältä kalenterivuodelta tai 
vuosikokousvuodelta viimeistään kaksi (2) 
kuukautta ennen vuosikokousta. 

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
julkaisemalla kutsu yhdistyksen omilla kotisivuilla. 
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat 
sekä kokouksen aika ja paikka. 

Jäsenen ehdottama asia voidaan ottaa 
käsiteltäväksi vuosikokouksessa, jos siitä on 
ilmoitettu kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 
viimeistään helmikuun loppuun mennessä. 

 

8 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 
hallituksen päättämänä päivänä huhtikuun 
loppuun mennessä. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii tai kun yhdistyksen kokous niin päättää. 
Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan 
kutsuttava kokous koolle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista 
(15) vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa 
vuosikokousvuonna viimeistään helmikuun 
loppuun mennessä maksaneella jäsenellä yksi (1) 
ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. 
Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei 
joku vaadi äänestystä suljetuilla lipukkeilla. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 11 §:ssä 
mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan 
ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa 
tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. 

Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) vuotta 
täyttäneet, jäsenmaksunsa vuosikokousvuonna 
viimeistään helmikuun loppuun mennessä 
maksaneet jäsenet.  
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10. § VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat: 
 
1. kokouksen avaus; 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; 
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, tuloja 
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja 
hautapaikan hinta seuraavalle 
toimintavuodelle; 
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka 
toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet 
11. valitaan yksi (1) KHTtilintarkastaja 
tilintarkastajaksi ja hänelle KHTtilintarkastaja 
varamieheksi; 
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat; 
13. hyväksytään hallituksen esityksestä 
kunniajäsenet. 
 

9 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus; 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; 

3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa; 

5. todetaan kokouksen laillisuus; 

6. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 

 

• esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
tilintarkastajan lausunto; 

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille; 

• vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
seuraavalle toimintavuodelle; 

• valitaan hallituksen puheenjohtaja joka 
toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet; 

      Hallitukseen ei voida valita sellaista henkilöä, 
joka on edellisen viiden vuoden aikana 
tuomittu eläimiin kohdistuneesta rikoksesta 
tai talousrikoksesta vankeusrangaistukseen. 

• valitaan yksi (1) tilintarkastusyhteisö, jonka 
päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-
tilintarkastaja; 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. 
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11. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA 
YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja 
yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan 
tarkoitukseen. 
 
12. §  
 
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei 
ole erityisesti mainittu, noudatetaan 
yhdistyslain määräyksiä. 
 
13. §  
 
Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi 
sen jälkeen, kun ne on merkitty 
yhdistysrekisteriin. 
 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen 
purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen 
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen 
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

11 § 

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole 
erityisesti mainittu, noudatetaan yhdistyslain 
määräyksiä. 

12 §  

Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi sen 
jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 

 

 

 


