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Vuosikokouksen esityslista 22.4.2017 
 

1. kokouksen avaus; 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; 
 
Hallitus esittää puheenjohtajaksi Timo Erikäistä ja sihteeriksi Simo Ellilää. 

 
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

 
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa; 

 
5. todetaan kokouksen laillisuus; 

 
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 

 
7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto; 

(liitteenä) 
 

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; 
(toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio liitteenä) 
 
Hallitus esittää, että jäsenmaksut sekä hautapaikan hinnat pidetään ennallaan. Nykyiset maksut ovat 
seuraavat: jäsenmaksu 25 euroa, nuorisojäsenmaksu 15 euroa, hautapaikka 120 euroa / 10 v, haudan 
uusinta 80 euroa /10 v, haudanhoitomaksu 20 euroa /v. 
 

10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet; 
(erovuorossa Tiina Larsson sekä Satu Kouvalainen. Ehdotukset hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi alla). 
 

Ehdolla hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ovat (ehdottaja suluissa):  
 

Tiina Larsson, Satu Kouvalainen (Hannele Luukkainen)  
Satu Kouvalainen, Tiina Larsson, Minna Lahti (Minna Lahti)  
Mika Välipirtti, Samuel Susilinna (Martti From) 

 
Ehdolla hallituksen varajäseniksi ovat (ehdottaja suluissa): 

 
Minna Lahti, Nina Immonen (Hannele Luukkainen)  
Satu Kouvalainen, Tiina Larsson, Minna Lahti (Minna Lahti)  
Nina Immonen, Mika Välipirtti, Samuel Susilinna (Martti From) 
 

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

12. kokouksen päättäminen 
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Yhdistyksen toiminta vuonna 2016 
 
Hallituksen toiminta 
 
Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen vuoteen 2016 sisältyi paljon dramatiikkaa ja se huipentui siihen, että koko 
hallituskokoonpano vaihtui, kun edeltävä hallitus erotettiin 30.4.2016 pidetyssä vuosikokouksessa. Siitä lähtien 
puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen. Varapuheenjohtajana toimi Tiina Larsson. Hallituksen muut 
varsinaiset jäsenet olivat Martti From, Jarmo Kelo, Satu Kouvalainen, Tiina Larsson, Sirpa Paakkola ja Kirsi Sharma. 
Varajäseninä olivat Minna Lahti ja Seija Paakkola-Kuusinen (22.9.2016 asti). Sihteerin tehtäviä hoiti 
vuosikokouksesta elokuuhun Tiina Larsson ja sen jälkeen elokuussa yhdistykselle palkattu toiminnanjohtaja Pirjo 
Onza. Toiminnanjohtajan rekrytoinnin myötä monet hallituksen jäsenille aikaisemmin kuuluneet vastuualueet 
tehtävineen ovat siirtyneet toiminnanjohtajalle. Yhdistyksen varainhoito siirrettiin syyskuussa Oy Ahola & 
Maliniemi Partners Ab:lle.  
 

Hallituksen kokoukset  
Edellinen hallitus kokoontui tammi- huhtikuun aikana yhteensä 10 kertaa Roine 10/10, Ruuskanen 6/10, Back 
8/10, Leyser-Kopra 7/10, Lundell 10/10, Liukkonen 7/10, Nyberg 6/10.  
 
Huhtikuun vuosikokouksessa valittu uusi hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset 
jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Luukkainen 12/13, From 11/13, Kelo 7/13,  Kouvalainen 12/13, 
Larsson 12/13, Paakkola 10/13  ja Sharma 11/13. Hallituksen varajäsen Lahti 12/13. 
 
Erityistilintarkastus vuosilta 2014 ja 2015 
Hallituksen vaihduttua huhtikuussa, uusi hallitus teetti eritystilintarkastuksen vuosille 2014 ja 2015, joille 
yhdistyksen vuosikokous ei ollut myöntänyt vastuuvapautta. Erityistilintarkastus oli perusteltua tilata, jotta 
yhdistyksen toimintaa voitiin arvioida näiltä vuosilta puolueettomasti. Erityistilintarkastuksessa todettiin, että 
hallituksen työskentely oli ollut huolimatonta. Huolimattouus aiheutti yhdistykselle taloudellista vahinkoa, jonka 
arvo on arviolta 40.000 euroa. Vahingot johtuivat seuraavista toimenpiteistä:  
 

• Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle tehty avustushakemus vuoden 2016 osalta hylättiin, 
yhdistyksen toiminnan epäselvyyksien johdosta. Vuodelle 2017 ympäristölautakunnalle ei jätetty 
avustushakemusta lainkaan.   
 

• Valtionavustusta ei haettu vuodelle 2016. 
 

• Yhdistys oli huolimattomuuttaan sitoutunut myymään asunnon, jonka osakekirjoja sillä ei ollut 
hallussaan, mistä syystä asuntokauppa jouduttiin perumaan ja peruuntumisesta maksamaan 
sopimussakkoa.  
 

Yhdistyksen johto ja hallinto 
 
Yhdistyksen operatiivinen johtaminen 
Yhdistykselle palkattiin toiminnanjohtaja, joka aloitti työnsä 8.8.2016. Toiminnanjohtajan tehtävänä oli vastata 
yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta. Työt aloitettuaan toiminnanjohtaja uudisti yhdistyksen 
työyhteisön rakenteita ja toimintakulttuuria. Yhdistyksen palveluksessa työskentelevistä esimiehistä koottiin 
loppuvuodesta johtoryhmä, joka kokoontui toimintakauden aikana säännöllisesti. Johtoryhmän tavoitteiksi 
asetettiin sisäisen viestinnän parantaminen, yhdenmukaisten käytänteiden kehittäminen, työntekijöiden 
toimenkuvien selkiyttäminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen.  
 
Johtoryhmätyöskentelyn todettiin parantavan johtamisen johdonmukaisuutta ja linjaukset selkiytyivät koko 
työyhteisössä. Esimiehet alkoivat kantamaan vastuuta yhdessä koko työyhteisön hyvinvoinnin kehittymisestä. 
Yhdistyksen työntekijät valitsivat syyskuussa keskuudestaan luottamusvaltuutetut (2 kpl) sekä 
työsuojeluvaltuutetun, jotka myös kokoontuivat säännöllisesti yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 
 
Eläinsuojelukeskuksessa sijaitsevan yhdistyksen toimiston henkilökunta huolehti asiakaspalvelun lisäksi 
yhteyksistä viranomaisiin ja vapaaehtoisiin eläinsuojelutyöntekijöihin sekä ohjasi tiedotusvälineiden sekä eläin- ja 
luonnonsuojeluyhdistysten yhteydenottopyyntöjä eteenpäin.  
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Toimisto 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 ja 
taloussihteeri.  

 
Vuoden 2016 aikana yhdistys siirtyi käyttämään taloushallinnon sähköistä Procountor –järjestelmää, joka oli 
käytössä myös yhdistyksen tilitoimistolla. Taloushallinnon sähköinen järjestelmä on oleellisesti parantanut 
yhdistyksen taloustilanteen seuraamista ja erilaisten raporttien saatavuutta. 
 
Eläintenhoitotyö 
Eläintenhoidon työnjohdosta huolehti Eläinsuojelukeskuksen vs. johtava eläintenhoitaja ja koiratalon johtava 
eläintenhoitaja kesään asti. Tämän jälkeen Eläinsuojelukeskuksen johtava eläintenhoitaja palasi työtehtäväänsä ja 
hänen viransijaisenaan Eläinsuojelukeskuksessa toiminut työntekijä palasi omaan tehtäväänsä koiratalon 
johtavaksi eläintenhoitajaksi. Edellä mainittujen työntekijöiden lisäksi eläintenhoidosta vastasi seitsemän 
kuukausipalkkaista eläintenhoitajaa, kolme tuntityöntekijää sekä määräaikaisia vuosi- ja sairaslomasijaisia. 
 
Palkattujen eläintenhoitajien lisäksi Eläinsuojelukeskuksessa ja koiratalolla työskenteli työharjoittelijoita. 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 kolmena 
päivänä kahdessa viikossa. Erikoishoitoa ja kiireellisiä tapauksia varten eläinlääkintäpalveluita ostettiin myös eri 
eläinlääkäriasemilta. 
 
Henkilöstön hyvinvointi 
Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota toimintavuoden jälkipuoliskolla uuden hallituksen 
toimesta. Hyvinvointia parannettiin yhteistyössä aluehallintoviraston ja työterveyshuollon kanssa. 
Henkilökunnalle tehtiin syksyllä 2016 suunnattu hyvinvointiselvitys työterveyshuollon kanssa. Toimintavuoden 
aikana HESY työnantajana teki aktiivisesti toimenpiteitä henkilökunnan psykososiaalisen kuormituksen 
vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Aluehallintovirasto valvoi tilanteen kehittymistä 
tarkastuskäynnein. Ennen tarkastuskäyntiä se teki henkilöstölle Valmeri-työntekijäkyselyn, josta saatujen tulosten 
mukaan jatkuvien keskeytysten ja suorituskyvyn äärirajoilla työskentelemisen koettiin olevan suurimpia 
henkilöstön kuormitustekijöitä. Ruuhkahuippujen tasaamiseksi henkilöstöä lisättiin. Työpaikalle luotiin mm. 
menettelytapaohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle ja työyksiköissä mahdollisesti terveyttä vaarantavat 
häirintäkokemukset ohjeistettiin tuomaan välittömästi toiminnanjohtajan tietoon, jotta niihin voitiin puuttua. 
Häirintäkokemukset ja ilmoitukset häirinnästä vähenivät toimintakauden loppua kohden.  
 
Työterveyshuollon tekemässä selvityksessä tuli esille myös sosiaalisen median työntekijöille aiheuttama 
kuormitus, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esiintyvät kiivaat keskustelut, jotka liittyivät yhdistykseen ja 
joiden taustatiedot eivät perustuneet todellisuuteen. Sosiaalisen median kautta tapahtunut viestintä aiheutti 
hämmennystä ja kuormitusta työntekijöiden keskuudessa.  
 
HESY:n hallituksen tehtävänä oli turvata henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työntekijöiden 
kuormituksen syiden selvittyä hallitus ohjeisti hallituksen jäsenten toimintaa ja päätti, että kaikkien hallituksen 
jäsenten tuli pidättäytyä kommentoimasta yhdistyksen henkilökuntaa tai yhdistystä koskevaa kirjoittelua ja heidän 
tuli olla esittämättä yhdistystä koskevia kannanottoja sosiaalisessa mediassa. Hallitusta edellä mainituissa 
menettelytavoissa ohjeisti ja konsultoi työterveyshuolto sekä yhdistystoimintaan erikoistunut juristi. Edelleen 
hallitus päätti sulkea Facebookissa olleen ”Hesy keskustelee” – ryhmän. Yhdistyksen virallinen Facebook-sivu 
otettiin aktiivisemmin käyttöön yhdistyksen omien asioiden ja tiedotteiden esittämistä varten. Yhdistyksen 
sivustoa voitiin moderoida tarvittaessa.  
 
Jäsenistö ja jäsenjärjestöt 
 
Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 2472. Jäsenistä 1 oli kunniajäsen ja 18 nuorisojäseniä. Loput 
olivat aikuisjäseniä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.4.2016. Yhdistyksellä oli viisi 
jäsenjärjestöä: Kissojen katastrofiyhdistys Pirkanmaalla, Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys, Mikkelin 
eläinsuojeluyhdistys, Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistys sekä Kissojen alkukoti ja apu ry Öllölässä. 
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Varainhankinta  
 
Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu lahjoituksilla, jäsenmaksuilla, jäsentuotteiden myynnillä sekä Perintöpuodin, 
Kirpputori SaunaKatin ja hautausmaan tuotoilla. Yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävää apua toivat vuoden 
aikana saadut testamenttilahjoitukset. Varainhankintaa toteutettiin mm. Kirpputori SaunaKatin Vallilan 
Perintöpuodin sekä Pakilan Eläinsuojelupuodin avulla.  
 

 
Diagrammi 1. Perintöpuodin myynti 2015 ja 2016 

 

 
Diagrammi 2. Saunakatin myynti 2015 ja 2016 

 

                          
    
 
Joulukuussa järjestettiin eläinten hyväksi joulukeräys, johon ihmiset toivat lahjoituksina rahaa, tavaraa ja ruokaa. 
Yhdistykselle lahjoitettiin keräyksen aikana varoja myös suoraan tileille. Joulukeräyksen kokonaistuotto oli 17 536 
euroa.  
 
Varainhankinnassa on työskennellyt varainhankkijan lisäksi kolme muuta palkattua työntekijää sekä lukuisa joukko 
vapaaehtoisia auttajia. Esimerkiksi joulukeräys toteutettiin kokonaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset ovat 
auttaneet myös mm. lahjoitustavaroiden myynnissä. 
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Uusi eläinsuojelukeskus 
 
Uuden eläinsuojelukeskuksen toteuttamiseksi perustettiin työryhmä ja sen projektipäälliköksi nimettiin 
yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Onza. Työryhmän muut jäsenet olivat eläinlääkärit Jukka Marttila ja Johanna 
Sulonen sekä Eläinsuojelukeskuksen johtava eläintenhoitaja Titta Koukkunen ja koiratalon johtava eläintenhoitaja 
Anette Kare sekä lisäksi hallituksesta Jarmo Kelo.   
 
Uusi eläinsuojelukeskus -projekti aloitettiin tekemällä tarvesuunnitelma, jossa kuvataan hankkeen laajuus ja 
tarpeet. Yhdistyksen sääntöjen mukaan uuden eläinsuojelukeskuksen on sijaittava Helsingissä.  
 
Aikaisemmin yhdistys on ollut kiinnostunut Vuosaaressa sijaitsevasta Skatan tilasta, mutta kaupungilta saadun 
tiedon mukaan alueelle ei ole tulossa ainakaan kymmeneen vuoteen kunnallistekniikkaa kaupungin 
budjettivaroilla. Kaupunki ei ole myöskään kiinnostunut myymään tonttia, vaan vuokraamaan sen maksimissaan 
30 vuodeksi. Kunnallistekniikan puute aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia ja koska kyseessä on vuokratontti 30 
vuoden vuokrasopimuksella, yhdistys päätti luopua Skatan tilaan liittyvistä suunnitelmista. 
 
Muita eläinsuojelukeskukseksi sopivia kohteita etsittiin Helsingin alueelta ja niiden käyttökelposuutta 
kartoitettiin. Lisäksi yhdistyksen hallitus ja eläinsuojelukeskuksen työryhmä on selvittänyt yhdistyksen 
tosiasiallisia taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa, hankkia tai vuokrata uudet eläinsuojelukeskuksen tilat. 
Taloudelliset reunaehdot yhdistyksen kannalta tulee vielä selvittää tarkemmin. 
 
Eläinten suojelu ja hoito 
 
Eläinsuojelukeskuksessa Itä-Pakilassa hoidettiin suurin osa yhdistyksen hoiviin päätyneistä eläimistä, kuten 
esimerkiksi kissat ja muut pienet lemmikkieläimet. Koirat hoidettiin koiratalolla. Myös sijaiskodeissa hoidettiin 
yhdistyksen eläimiä. 
 
Vuonna 2016 yhdistyksen hoidettavaksi tuotiin yhteensä 421 eläintä; kissoja 374, koiria 17, kaneja 20 sekä muita 
eläimiä kuten kilpikonnia, hamstereita ja käärmeitä yhteensä 10. Suurin osa turvaan otetuista eläimistä oli 
kodittomia. Pääosa eläimistä, tuli HESY:lle löytöeläintaloilta tai yksityisiltä ihmisiltä, jotka eivät enää kyenneet 
huolehtimaan niistä. 
 
Toimintavuoden aikana yhdistys otti Viikin löytöeläintalolta vastaan 96 eläintä; Kissoja 86, kaneja 7 ja koiria 3. 
Maakunnista yhdistys otti vastaan 170 eläintä, mikä oli vuoden 2016 eläinten kokonaismäärästä 40 prosenttia. 
Eniten eläimiä tuli Kouvolan eläinsuojeluyhdistykseltä, josta vastaanotettiin 99 eläintä. Toiseksi eniten, 37 yksilöä, 
vastaanotettiin Porin kunnaneläinlääkärin kautta. Muista eri maakunnista HESY otti vastaan 34 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 HESY:llä oli sopimus irrallaan tavattujen pienten seuraeläinten 
kuljetuksesta ja hoitamisesta. Sopimus ei kattanut koirien kuljettamista ja hoitoa. Yhdistyksen kuljettaja vastasi 
eläinten kuljetuksista.   
 
Kissojen ja kissanpentujen luovutusmaksuja muutettiin kattamaan paremmin hoitokustannuksia. Aikuisen kissan 
hinta nostettiin 50 eurosta 75 euroon, kahden aikuisen kissan yhteishinta nostettiin 120 eurosta 150 euroon ja 
kissanpennun hinta nostettiin 120 eurosta 150 euroon. 
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Diagrammi 3. Vastaanotetut eläimet kaupungeittain. 
 
 
Eläinten hautausmaa  
 
HESYn pieneläinhautausmaalle on haudattuna joukko kissoja, koiria ja muita pieneläimiä. Yhdistyksen 
myyntipuolen työntekijät myivät hautapaikkoja hautausmaalle ja ylläpitivät tietokantaa hautapaikoista. 
Hautauksista vastasi yhdistyksen kuljettaja. 
 
Hautausmaa oli saanut kritiikkiä siitä, että aluetta ei hoideta riittävästi ja se on epäsiisti. HESY on alueella vuokralla 
ja Helsingin kaupungin kanssa on syksyllä 2016 sovittu alueella tehtävistä suurten huonokuntoisten puiden 
kaadosta. Tämä toteutuu vuoden 2017 puolella. Muutoin hautausmaasta huolehtivat vapaaehtoiset ja hautojen 
haltijat. Alueelle Helsingin kaupungin suunnittelemat kerrostalot eivät uhkaa eläinten hautausmaan 
olemassaoloa.  
 
Tapahtumat  
 
Yhdistys järjesti 21.1. Toivolan koululla jäsenistölleen avoimen keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin, miten 
HESYstä saisi rakennettua vankan toimijan pääkaupunkiseudulle, ja jossa luodattiin yhdistyksen tulevaisuuden 
näkymiä ja uuden eläinsuojelukeskuksen hankintaa. Tilaisuudessa haluttiin kuulla jäsenistön ajatuksia ko. asioista.  

 
HESY järjesti 12.3. yhdessä Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kanssa Turvasiru 
Tutuksi -kiertueen tempauksen yhdistyksen Eläinsuojelukeskuksessa. 
Tapahtumassa eläimille laitettiin turvasiru ja ne rekisteröitiin Turvasiru-palveluun 
normaalihintoja huokeammin.  
 
Kesällä yhdistys järjesti pienimuotoisen kampanjan kerätäkseen kissanruokaa ja -
hiekkaa sekä tarvikkeita vietäväksi Viroon ns. Alliklepan kissoille. Alueelta 
löydettiin maan tähän asti suurin hylätty kissapopulaatio, jonka pelastamiseksi 
Viron paikalliset eläinsuojeluyhdistykset tarvitsivat apua. Keräystavaraa kertyi 
HESYlle yli odotusten, ja avustuskuorma lähti Viroon elokuussa.  
 
 

Yhdistys oli näytteilleasettajana Lemmikkimessuilla ja Voittaja 2016 -koiranäyttelyssä Helsingin 
messukeskuksessa. Koiranäyttelyssä HESYn osaston toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon 
assistenttityön opiskelijat osana opintojaan. Lisäksi yhdistys esitteli toimintaansa lukuisissa 
lemmikkieläinliikkeiden ja kauppojen järjestämissä tapahtumissa.  
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Eläinsuojelun Topelius-palkinto  
 

 
Yhdistyksen vuonna 1998 perustama Eläinsuojelun Topelius -palkinto myönnettiin 
Annikki Aaltoselle hänen elämänmittaisesta eläinsuojelutyöstään. Aaltonen on 
toiminut vapaaehtoisessa eläinsuojelutyössä liki 40 vuotta. Hän aloitti eläinsuojelu-
uransa HESYssä jo 80-luvulla, ja viimeiset kaksikymmentä vuotta hän on asunut 
Lahdessa ja vaikuttanut Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksessä. Hän on mm. 
vetänyt HESYn kolmen eläintalon (Vuosaaren Käärmeniemen, Länsi-Pakilan 
mummonmökin ja nykyisen Itä-Pakilassa sijaitsevan eläinsuojelukeskuksen) 
saneeraus- ja remonttiprojektit, johtanut kissajaostoa, työskennellyt 
varainhankkijana, ideoinut eläinten joulupatakeräykset sekä toiminut myös 
hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.  
 

 
Lipaskeräykset 
 
Yhdistyksellä oli keräyslippaita vuonna 2016 seuraavien yhteistyökumppanien liikkeissä: 

Body Shop (Forum, Iso Omena, Itäkeskus, Jumbo, 
Kaari, Kamppi, Kauppakeskus Ainoa, Kluuvi, 
Myyrmanni, Sello) 
Catvet 
Divari Viiskulma 
Eläinkauppa 4-Pets 
Eläinklinikka Karvakamut 
Eläinlääkäriasema Apex 
Eläinlääkäriasema Arkki 
Eläinlääkäriasema Hertta 
Espoon Eläinlääkäriasema 
Espoon eläinsairaala 
Faunatar (Arabia, Entresse, Itäkeskus, Jumbo, 
Myyrmanni, Sello) 
Herttoniemien eläinlääkäriasema 
Itä-Helsingin Eläinlääkäriasema 
Jata Pet Oy 

Keskustan eläinkauppa 
Koiratrimmaamo Ainiku 
Käpylän eläinlääkäriasema Vetek 
Lemmikkiliike Punainen Pallo 
Lippulaivan eläinpuoti 
Länsi-Vantaan eläinlääkäriasema 
Megaeläin (Itäkeskus) 
Murren Murkina (Pukinmäki) 
Musti ja Mirri (Kamppi, Kannelmäki/Karri, Kerava, 
Malmi, Petikko, Puotinharju) 
Robert’s Coffee 
Runskin Pesu ja Ompelupalvelut Oy 
Soukan pieneläinklinikka 
Suomen lemmikkikulma  
Tikkurilan eläinlääkäriasema 
Univet Mankkaa  

 
Testamentit 
 
HESY sai vuoden 2016 aikana varallisuutta yhteensä 7:stä kuolinpesästä, joissa HESY oli testamentin 
edunsaajana. 
 
Tiedotustoiminta  
 
HESY joutui myrskyn silmään, kun yhdistyksen asioita käsiteltiin julkisesti viestimissä ja sosiaalisessa mediassa 
loppuvuodesta 2015 kevääseen 2016 asti. Kun HESYn koko hallitus vaihtui kevään vuosikokouksessa, uusi hallitus 
päätti muuttaa tiedotuslinjaa ja hallituksen kokouksessa käsitellyistä aiheista alettiin julkaista tiedotteita 
yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen internetsivuilla julkaistiin vuoden aikana viisi 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. Eläinsuojelukeskuksessa kävi useita vierailijaryhmiä tutustumassa yhdistyksen 
toimintaan.  
 
Yhdistys oli vuoden aikana esillä eri tiedotusvälineissä yli sata kertaa. Tiedotusvälineissä esiteltiin muun muassa 
yhdistyksen toimintaa ja Eläinsuojelukeskuksen hoidokkeja sekä julkaistiin yhdistyksen medialle lähettämiä 
tiedotteita. Myös yhdistykseen liitetyt epäselvyydet, kuten esimerkiksi aluehallintoviraston toimenpiteet, olivat 
esillä viestimissä. Yhdistys lähetti vuoden aikana 13 lehdistötiedotetta, jotka käsittelivät ajankohtaisia 
eläinsuojeluun tai yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Aiheina olivat mm. koirien koulutuksessa käytetyt 
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pakottamiseen perustuvat kaulaimet, löytöeläinten hoidolle valtakannallisesti säädettävät minimistandardit ja 
Särkänniemen delfinaarion delfiinien siirto Kreikan Attican eläinpuistoon. 
 
Yhdistykseltä ilmestyi lemmikkieläimen hyvinvoinnista kertova esite, jossa esitellään lemmikin koko elämänkaari 
pentuiästä seniorivuosiin ja jossa annetaan neuvoja eläimen hyvinvoinnin tukemiseen sen kulloisessakin 
elinvaiheessa.  
 
Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi perinteiseen tapaan kahdesti vuodessa. Tiedotuksen parissa työskenteli 
yhdistyksen tiedottaja. Sosiaalisessa mediassa ylläpidettiin HESYn Facebook-sivua, Instagram-tiliä ja Twitter-tiliä. 
 
Yhdistyksen internetsivujen ulkoasu uusittiin ja internetsivut muutettiin responsiiviseksi yhteistyössä startup-
yritys Designerbearin kanssa. Saman yhteistyön tuloksena myös yhdistyksen logo uusittiin ja HESYn visuaaliselle 
ilmeelle laadittiin graafinen ohjeistus, joka on määritelty brändikirjassa.    
 
Yhteistyö ja verkostotoiminta 
 
Yhdistys oli vuoden aikana yhteydessä kotimaan eri viranomaisiin eläinsuojeluasioissa. Yhteistyö suomalaisten 
eläin- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa jatkui hyvässä hengessä.   
 
Yhdistys aloitti yhteistyön ammattitaitoisia lemmikinhoitajia välittävän start-up yritys Oupetin kanssa. Myös 
kadonneisiin eläimiin liittyvä yhteistyö Etsijäkoiraliiton kanssa on jatkunut entiseen tapaan. HESY erosi 
Kodittomat.info-palvelusta, koska lemmikin hankintaa harkitsevat löytävät yhdistyksen sivuille ilman ko. 
maksullista palveluakin. Kansainvälinen yhteistyö vahvistui, kun yhdistys liittyi EU:n koira ja kissaliittoon (EU Dog 
& Cat Alliance), joka ajaa yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä koirien ja kissojen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi, kuluttajien suojelemiseksi sekä laittoman lemmikkieläinkaupan ja zoonoosien ehkäisemiseksi.  
 
HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen, toiminnanjohtaja Pirjo Onza ja yhdistyksen tiedottaja Erja Veivo 
edustivat yhdistystä Suomen Kennelliiton organisoimassa eläinsuojelutyöryhmässä.  
 
HESY on tukenut vuoden 2016 aikana eri rescue-järjestöjä ja niiden yhteistyölöytöeläintarhoja välittämällä 
ruokaa, eläintarvikkeita ja alusia tarhojen eläimille.  

 
Yhdistys luovutti joulun alla yhdessä kymmenen muun 
eläin- ja luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tasavallan 
presidentti Sauli Niinistölle ja hänen puolisolleen Jenni 
Haukiolle korillisen jouluisia kasvisherkkuja.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lopuksi  
 
Yhdistyksen hallitus haluaa kiittää kaikkia vuoden 2016 toimintaan osallistuneita. Jokaisen työpanos on osaltaan 
ollut mahdollistamassa eläinten pelastamista.  
 
Lämmin kiitos osallistumisesta! 
 
Helsingissä 19.3.2017 
 
HALLITUS 

 
 
 

http://www.dogandcatwelfare.eu/
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Toimintasuunnitelma 2017 – 2018 
 
Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening - HESY ry. on valtakunnallinen 
eläinsuojeluyhdistys, jonka kotikunta on Helsinki. Jäsenyhdistyksiä on useita eripuolilta Suomea.  
 
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 tiedostusmateriaalia ja 
järjestää yleisötilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteisöjen kanssa.”  - 
Yhdistyksen säännöt 
 
Visio 
 
Eläinten hyvinvointi yhteiskunnassa paranee, eikä eläimiä kohdella kaltoin tai jätetä hoitamatta. Jokaiselle 
eläimelle taataan hyvä elämä, jossa se voi toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan. 
 
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. 
 
Jäsenistöä palvellen 
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on edistää eläinsuojelua jäsenistön tahdon mukasiesti. 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. 
 
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. 
 
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 tehokasvatustuotannossa, 
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, joissa on otettu huomioon kunkin eläimen hyvinvointi sille 
lajityypillisellä tavalla.  
 
Yhdistyksen hoiviin tulleita lemmikkieläimiä hoidetaan siten, että eläimelle etsitään mahdollisimman nopeasti 
uusi, juuri kyseiselle eläinyksilölle sopiva koti. Ennen uuteen kotiin siirtymistä sekä kissat että koirat 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 yhteistyössä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa tekee tiedotteet. Yhdistyksen 
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toiminnasta, tapahtumista ja kuulumisista kerrotaan lisäksi internet-sivulla, Facebook-sivuilla, Instagramissa sekä 
Twitterissä. Sosiaalisen median kanavien näkyvyydessä auttavat merkittävässä määrin myös vapaaehtoiset. 
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja yhdistyksen sääntöjen, hallituksen päätösten sekä ohjesääntöjen 
ja lakien pohjalta. Toiminnanjohtajan ohjeina toimivat yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä budjetti.  
 
Yhdistyksessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat esimiehet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kehittämään 
työpaikan toimintoja ja edistämään organisaatiokulttuurin kehittymistä. 
 
Jäsenet 
Yhdistyksen tavoitteena on saada lisää jäseniä ja jäsenyhdistyksiä eri puolita Suomea. Yhdistyksellä on 
varsinaisiajäseniä, nuorisojäseniä ja kunniajäseniä. 
 
Yhdistyksen henkilökunta 
Yhdistyksellä on palkattua henkilökuntaa seuraavissa tehtävissä: toiminnanjohtaja, eläintenhoitajat ja johtavat 
eläintenhoitajat, tiedottaja, toimistotyöntekijät sekä myyjät. Lähes päivittäin toiminnassa on mukana 
vapaaehtoisia muun muassa yhdistyksen jäsenlehden ja kuukausikirjeen tekemisessä ja varainkeruutapahtumissa. 
Eläintenhoitotyössä auttavat myös tehtävään erikseen perehdytetyt vapaaehtoiset sekä työharjoittelijat. Yhdistys 
pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan harjoituspaikkoja mm. eläintenhoitajiksi kouluttautuville 
opiskelijoille. 
 
Talous ja varallisuus 
Yhdistyksen päivittäistä taloutta hoitaa tilitoimisto. Yhdistyksen käytössä on Procountor taloushallinto-ohjelmisto 
ja yhdistykselle osoitetut laskut toimitetaan sähköisesti. Jäsenrekisteri toimii Yhdistysavain.fi palvelussa ja 
jäsenrekisteriä kehitetään niin, että myös jäsenmaksujen sähköpostilaskutus on mahdollista.  
Yhdistyksen varallisuudesta huolehtii omaisuudenhoitoyhtiö, joka sijoittaa yhdistyksen varallisuuden siten, että se 
on turvattu mahdollisimman hyvin ja jotta sen avulla voidaan pitää yhdistyksen toimintaa yllä. Yhdistys käyttää 
varallisuuttaan yhdistyksen kuluihin kuten henkilöstökuluihin, eläinten kuluihin, kiinteistöjen kuluihin, vuokriin, 
työvälineisiin yms. Rahankeräystuottoja käytetään ainoastaan eläinten hyvinvointiin ja niillä hankitaan eläinten 
ruokia sekä hiekkaa sekä maksetaan eläinlääkärikuluja. Rahankeräyksin saatuja varoja ei investoida, vaan ne 
käytetään suoraan välittömiin eläinten kuluihin.      
Yhdistyksen hallitus on tehnyt talousohjesäännön, jota yhdistyksen toimihenkilöt noudattavat. 
Yhdistyksen taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Hankinnat tehdään harkitusti ja isommissa hankinnoissa 
toimittajat kilpailutetaan. 
 
Uusi Eläinsuojelukeskus 
Yhdistys on pitkään tavoitellut uusia tiloja. Eläinsuojelukeskuksen tulee sijaita Helsingin kaupungin alueella 
yhdistyksen kotikunnan ollessa Helsinki. Yhdistys etsii 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. Vuokratontille rakentaminen syö 
yhdistyksen varallisuutta jatkuvasti, eikä jälleenmyyntiarvo ole niin hyvä kuin omalla tontilla olevassa 
rakennuksessa.  
 
Yhdistyksen varallisuudesta vuonna 2017 on mahdollisuus käyttää 3 M € uusien tilojen hankintaan ja/tai 
rakentamiseen. Projektia varten on perustettu työryhmä, joka on tehnyt tarvekartoituksen ja etsii aktiivisesti 
soveltuvaa kiinteistöä. Kun soveltuva tontti tai kiinteistö löytyy, projekti etenee arkkitehdin suunnitelmilla sekä 
lupaprosessilla. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti. 
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Tapahtumat ja toiminta vuosille 2017 – 2018 
 
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 vähintään kerran kuussa ottaa kantaa 
eläimiin liittyviin asioihin ja tiedottaa merkittävistä asioista. Lisäksi yhdistyksen nettisivuilla julkaistaan mm. 
kuukausikirje sekä hallituksen tiedotteita. 
 
Yhdistys on aktiivinen Facebookissa, Instagramissa sekä Twitterissä.  Näiden kanavien käyttöä kehitetään edelleen. 
 
Vuosien 2017 ja 2018 aikana yhdistys järjestää vähintään kahdesti vuodessa avointen ovien tapahtuman 
Eläinsuojelukeskuksessa. 
 
Yhdistys osallistuu mahdollisimman moniin tapahtumiin ja messuihin, joissa yhdistyksen toimintaa on mahdollista 
esitellä ja myydä yhdistyksen tuotteita.  
 
Yhdistys järjestää kouluille ja oppilaitoksille sekä muille ryhmille mahdollisuuden tutustua Eläinsuojelukeskuksen 
toimintaan.  
 
Yhdistys kehittää tehokkaasti kampanjatoimintaa, varainhankintaa sekä vapaaehtoistyötä. 
 
Osallistutaan vuonna 2017 Suomi 100 -ohjelmiin ja pyritään järjestämään tilaisuuksia ja kampanjoita tällä 
teemalla. 
 
Yhdistys jatkaa organisaation kehittämistä ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä. 
 
Yhdistys ylläpitää eläinten hautausmaata, joka sijaitsee Keskuspuistossa Helsingissä.  
 
Uuden eläinsuojelukeskuksen hankinta ja rakentaminen. 
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Tulo- ja menoarvio 
 Toteutunut 2016   Budjetti 2017 

      

      Varsinaisen toiminnan tuotot 63 774,81   65 100 

         300, Varsinaisen toiminnan tuotot 61 301,30   64 100 

                  3000, Luovutusmaksut 27 085,00   28 000 

                  3016, Varsinaisen toiminnan tuotot 2 454,15     

                  3005, Hoitomaksut omistajilta 265,00   300 

                  3006, Eläinlääkärikulut omistajilta 1 190,23   1 500 

                  3010, Kuljetusmaksut 7 780,00   9 000 

                  3015, Talteenottomaksut 2 546,75   3 000 

                  3020, Palautusmaksut 50,00     

                  3036, Haudanhoitomaksut 4 086,00   4 000 

                  3040, Muut tuotot 3 364,17   1 500 

                  3035, Hautausmaksut 12 480,00   16 800 

                  3900, Palkkiot ja korvaukset 2 473,51   1 000 

      

         Henkilöstökulut -621 204,36   -704 200 

         500, Palkat ja palkkiot -484 885,15     

            500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot -484 980,75   -545 000 

                  5000, Työssäoloajan normaalipalkat -484 749,00   -550 000 

                  5100, Lisät ja korvaukset -8 616,27     

                  5300, Lomapalkkajaksotus + sos. kulut -2 732,67     

                  5400, Luontoisedut -95,60   -240 

                  5470, Saadut korvaukset palkoista 14 773,37   5 000 

                  5010, Sairasajan palkat -3 560,58     

            599, Luontoisetujen vastatili      

                  5990, Luontoisetujen vastatili 95,60   240 

         600, Henkilösivukulut -136 319,21   -159 200 

            600, Eläkekulut      

                  6100, Eläkevakuutusmaksut -105 309,44   -128 200 

            630, Muut henkilösivukulut      

                  6300, Sosiaaliturvamaksut -10 499,67   -12 000 

                  6400, Pakolliset vakuutusmaksut -20 510,10   -19 000 

      

         Poistot -8 328,13   10 816 

         680, Suunnitelman mukaiset poistot -8 323,13     

                  6800, Suunnitelman mukaiset poistot -5 202,23   8 472 

                  6830, Poistot koneista ja kalustosta -3 125,90   2 344 

      

                  4400, Varastojen lisäys tai vähennys 149,69     

      

         445, Eläinsuojelukeskus -163 823,04   -171 000 

                  4451, Eläinlääkärikulut -46 355,65   -50 000 

                  4452, Eläinlääkäri (ulkop) -57 971,70   -60 000 

                  4453, Lääkekulut -19 550,67   -20 000 

                  4454, Mikrosirut -267,74   -2 000 
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                  4456, Siivoustarvikkeet -9 006,89   -10 000 

                  4457, Ruokakulut -17 609,62   -18 000 

                  4458, Hiekkakulut -4 196,19   -5 500 

                  4459, Muut hoitokulut -3 714,46   -3 000 

                  4480, Vuokrattu työvoima -540,12   -1 500 

                  4490, Muut ulkopuoliset palvelut -4 610,00   -1 000 

         700, muut henkilöstökulut      

                  7000, Vapaaehtoiset henkilösivukulut -2 051,71   -2 000 

                  7010, Kahvitarvikkeet -1 331,14   -1 500 

                  7020, Koulutus -704,80   -2 500 

                  7030, Henkilökunnan lahjat -1 025,43   -1 500 

                  7050, Työterveys -45 009,18   -25 000 

         720, kiinteistökulut      

                  7201, Maavuokra -706,39   -720 

                  7390, Sähkö -8 098,15   -9 000 

                  7391, Lämmitys -2 660,38   -3 000 

                  7392, Vesi -4 505,69   -5 000 

                  7393, Jätehuolto -24 064,90   -25 000 

                  7394, Muut tilojen korjaukset -12 508,74   -10 000 

                  7396, Kiinteistövero -1 909,81   -2 230 

         750, ajoneuvokulut      

                  7500, Ajoneuvokulut -8 893,61   -9 000 

         760-770, ICT-kulut, käyttö- ja ylläpitokulut      

                  7640, ICT-laite ja -ohjelmakulut -24 257,98   -5 000 

                  7710, Kone- ja kalustokulut -2 845,98   -3 500 

                  7720, Käyttö- ja ylläpitokulut -6 275,64   -7 000 

         780-800, matkakulut, markkinointikulut      

                  7800, Matkakulut -20,33   -50 

                  7880, Kilometrikorvaukset -3 268,09   -4 000 

                  8050, Markkinointikulut -5 814,34   -1 000 

        830-840, muut hallintokulut      

                  8370, Katetuotto Oy -19 661,36   -18 000 

                  8371, Procountor -1 328,62   -4 800 

                  8390, Tilintarkastus -9 825,76   -10 000 

                  8391, Erityistilintarkastus -10 602,00     

                  8431, Painatukset ja kopiointi -6 305,57   -7 000 

                  8451, Vakuutukset -11 021,89   -11 000 

                  8452, Vuosikokouskulut -3 428,91   -1 000 

        850, 860, 870, muut hallintokulut      

                  8510, Puhelin-Tietoliikenne-Mobiili -10 966,68   -12 000 

                  8540, Postikulut -8 409,30   -9 000 

                  8560, Rahaliikenteen palvelumaksut -5 933,86   -6 000 

                  8616, Varsinaisen toiminnan kulut 1 712,57     

                  8690, Lakiasiat -37 010,99   -35 000 

                  8620, Toimistotarvikkeet -1 337,09   -1 000 

                  8700, Muut liikekulut -242,10     

         Täsmäytyserot      

                  8890, Täsmäytyserot 3,03     

   -      

   Tuotto-/Kulujäämä -1 009 741,85     -1 031 084 
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   -      

   -      

   Varainhankinta 821 155,42   311 683 

      Varainhankinnan tuotot 883 387,35   373 283 

                  9003, Vuokratuotot 39 962,79   39 783 

                  9006, Myyntituotot 150 356,05   155 000 

                  9007, Postimyynti 5 432,50   6 000 

                  9015, Messut/tilaisuudet 2010-2015 12 609,95     

                  9016, Tilaisuuksien tuotot 428,90   3 000 

                  9026, Lehti- ja ilmoitustuotot 1 671,15   2 000 

                  9027, Lipaskeräys 8 130,21   10 000 

                  9036, Jäsenmaksut 47 074,00   50 000 

                  9037, Saadut lahjoitukset 84 792,31   100 000 

                  9038, Eläinkummit 2 863,00   3 500 

                  9039, Koirakummit 1 994,00   2 500 

                  9040, Perusparannus 1 196,00   1 500 

                  9041, Testamenttilahjoitukset 517 697,94   0 

                  9046, Muut varainhankinnan tuotot 9 178,55   0 

      

      Varainhankinnan kulut -62 231,93   -61 600 

                  9056, Ostot myyntivarastoon -4 236,15   -2 500 

                  9076, Tilaisuuksien kulut -88,00   -600 

                  9084, Muut kiinteistöön liittyvät kulut -813,57   -500 

                  9086, Muut varainhankinnan kulut -7 440,32   -8 000 

                  9087, Vuokra -47 655,67   -48 000 

                  9088, Sähkö -1 998,22   -2 000 

   -      

   Tuotto-/Kulujäämä -188 586,43     -719 401 

   -      

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 374 696,92   396 000 

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 375 883,12   440 000 

                  9090, Osinkotuotot 27 275,59   140 000 
                  9106, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
tuotot 348 607,53   300 000 

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -1 186,20     

                  9440, Korko- ja muut rahoituskulut -123,99     
                  9446, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
kulut -1 062,21   -44 000 

   -      

   Tuotto-/Kulujäämä 186 110,49     -323 400,58 

      

Saadut avustukset      

                     Helsingin kaupungin avustus 2017 0,00   0 

                     Valtion avustus 0,00   15 000 

Annetut avustukset -9 000,00   -9 000 

      

   Tilikauden tulos 177 110,49     -332 400,58 

      
 


































