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VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 12.9.2020 

 

1.  avataan kokous 

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja; 

Hallitus esittää puheenjohtajaksi Timo Erikäistä ja sihteeriksi Heini Hietamiestä. 

3.  valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 

4.  valitaan kaksi ääntenlaskijaa; 

5.  todetaan kokouksen laillisuus; 

6.  hyväksytään kokouksen työjärjestys; 

7.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus; 

8.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  

vastuuvelvollisille; 

9.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle 

toimintavuodelle; 

Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana eli 25 eurossa. 

10.  valitaan hallituksen puheenjohtaja 

Hallitukselle on määräaikaan mennessä toimitettu yksi ehdotus puheenjohtajaksi: 

Nina Immonen (ehdotti Hannele Luukkainen) 

valitaan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet 

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Tiina Larsson ja Tiina Kohtamäki (Kohtamäki valittu vuonna 

2019 Satu Kurjen tilalle vuodeksi).  Lisäksi valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä hallituksesta 

eronneen Sirpa Paakkolan jäljellä olevalle kahden vuoden ajalle sekä edellisen kohdan päätöksen 

jälkeen Nina Immosen tilalle yhden vuoden ajaksi. 

 Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on ehdotettu määräaikaan mennessä kolmea henkilöä: 

Hilkka Ekholm (ehdotti Nina Immonen) 

Tiina Kohtamäki (ehdotti Nina Immonen) 

Nina Virtanen (ehdotti Nina Immonen). 

Hallituksen varajäseniksi on tullut määräaikaan mennessä kaksi ehdotusta: 
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Tiina Larsson (ehdotti Nina Immonen) 

Hannele Luukkainen (ehdotti Nina Immonen)  

11.  valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja; 

12.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; 

 Käsitellään hallituksen esitys HESY-säätiön perustamisesta ja rahoittamisesta.  

 

13.  kokouksen päättäminen  
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Yhdistyksen toiminta vuonna 2019 

 

Yhdistyksen toimintaa sävytti toimintavuotena 2019 etenkin Uusi eläinsuojelukeskus -projekti. Uuden 

eläinsuojelukeskuksen remontoinnin suunnittelu ja toteutus, uusiin tiloihin muutto sekä toiminnan 

käynnistäminen uusissa tiloissa vaativat runsaasti resursseja ja näkyivät niin hallituksen toimissa, 

työntekijöiden työnkuvassa kuin yhdistyksen varainkeruu- ja tapahtumatoiminnoissa. Toimintavuotena 

juhlittiin myös yhdistyksen 145-vuotisjuhlaa ja julkaistiin yhdistyksen 145-vuotishistoriikki. 

 

Hallituksen toiminta 

 

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen, varapuheenjohtajana Tiina 

Larsson 6.5.2019 saakka ja siitä lähtien Nina Immonen. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet olivat Minna 

Lahti, Tiina Kohtamäki ja Kirsi Sharma. Varajäseninä olivat Olli-Pekka Ahola ja Nina Virtanen. Hallituksen 

sihteerin tehtäviä hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Onza.  

 

Hallituksen kokoukset 

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 17 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet 

osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Luukkainen 17/17, Immonen 15/17, Kohtamäki 8/11, Lahti 14/17, Larsson 

10/17, Paakkola 5/6 ja Sharma 17/17. Hallituksen varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Ahola 9/17 

ja ennen vuosikokousta 2019 varajäsenenä Aholan lisäksi Kohtamäki 2/6. Vuosikokouksen 2019 jälkeen 

uudeksi varajäseneksi tuli Virtanen 6/11. 

 

Yhdistyksen operatiivinen johtaminen 

 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta.  Yhdistyksen 

palveluksessa työskentelevistä henkilöistä on muodostettu johtoryhmä, joka käsittelee muun muassa 

työturvallisuusasioita, viestintää ja muita henkilöstöön vaikuttavia asioita . Myös yhdistyksen 

luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu käyvät keskusteluja toiminnanjohtajan kanssa. 

 

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 eläintenhoitaja. Koiratalon 

työnjohdosta huolehti koiratalon johtava eläintenhoitaja syksyyn 2019 saakka, 

jolloin koirat siirrettiin väliaikaisesti Riihimäen Onnentassuun HESY-keskuksen 

remontin viivästyessä alkuperäisestä suunnitelmasta. Edellä mainittujen 

työntekijöiden lisäksi eläintenhoidosta vastasi kolmesta viiteen 

kuukausipalkkaista eläintenhoitajaa sekä neljästä viiteen määräaikaista 

tuntityöntekijää. Palkattujen eläintenhoitajien lisäksi HESYllä työskenteli vuoden 

aikana 19 eläintenhoidon työharjoittelijaa, 3 viestinnän työharjoittelijaa ja 13 

työkokeilijaa eripituisissa jaksoissa. Myös monet vapaaehtoistyöntekijät 

auttoivat eläinten hoitamisessa. Toimintavuoden aikana yhdistyksen eläimiä 

hoiti eläinlääkäri HESYn omissa eläinlääkäritiloissa noin kerran viikossa. 

Erikoishoitoa ja kiireellisiä tapauksia varten eläinlääkäripalveluita ostettiin myös eri eläinlääkäriasemilta. 
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Yhteistoimintaneuvottelut 

 

Koska uuteen eläinsuojelukeskukseen siirryttäessä oli odotettavissa olennaisia muutoksia työtehtävissä, 

työmenetelmissä sekä töiden ja työtilojen järjestelyissä, HESYn hallitus päätti käynnistää yhdistyksessä 

yhteistoimintaneuvottelut elokuussa 2019. Yt-neuvotteluiden tuloksena päätettiin jatkossa palkata ainoastaan 

eläintenhoitajan tai klinikkaeläinhoitajan tutkinnon suorittaneita eläintenhoitajia. Pätevyysvaatimus 

kohdistettiin myös senhetkiseen henkilökuntaan. Eläintilojen ja myymälän aukioloaikoihin tehtiin muutoksia, 

joiden odotetaan entistä paremmin palvelevan asiakkaita. Eläinten päivittäistä hoitoaikaa päätettiin pidentää 

ja kaikki uusien kotien hankintaan liittyvät asiat keskittää eläinkoordinaattorille. Yhteistoimintaneuvottelujen 

yhteydessä päätettiin myös neljästä irtisanomisesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanottaville 

eläintenhoitajille annettiin kuitenkin mahdollisuus pätevöityä 6 kuukauden takaisinottovelvollisuusaikana. 

 

Jäsenistö ja jäsenjärjestöt 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.4.2019. Kokouksessa hyväksyttiin ehdotettu muutos 

yhdistyksen sääntöihin. Uudet säännöt tulivat voimaan 1.8.2019. 

 

Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli 2200 jäsentä. Jäsenistä 1 oli kunniajäsen, 39 ainaisjäsentä ja 1 

nuorisojäsen. Loput olivat varsinaisia jäseniä. Yhdistys jatkoi jäsenmaksulomakkeiden lähettämistä 

sähköpostitse sähköisiä laskuja suosiville jäsenille. Jäsenille järjestettiin vuoden aikana yksi jäsenilta. Jäsenille 

oli myös oma tutustumistilaisuus uuden eläinsuojelukeskuksen avajaisten yhteydessä. 

 

Yhdistyksellä oli kuusi eläinsuojelun parissa toimivaa jäsenjärjestöä: Kauhavalla toimiva Kehräämö ry, Kissojen 

alkukoti ja apu ry Öllölässä, Kissojen Katastrofiyhdistys Pirkanmaalla, Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, 

Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys. Jäsenyhdistyksille myönnettiin vuonna 

2019 toiminta-avustusta yhteensä 6500 euroa.  

 

Uusi Eläinsuojelukeskus -projekti 

 

Yhdistyksen hankkiman, Helsingin Pitäjänmäen kaupunginosassa, osoitteessa Muonamiehentie 7 sijaitsevan 

rakennuksen tilat remontoitiin eläinten pitoon sopiviksi vuoden 2019 aikana. Tilojen remontointia varten 

kerättiin vuoden aikana kohdennetusti lahjoitusvaroja Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin avustustilin kautta ja 

varainhankintakampanjan avustuksella.  

 

Uusi Eläinsuojelukeskus -projektin suunnitteluryhmän vetäjänä jatkoi yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo 

Onza. Suunnitteluryhmään kuuluivat henkilökunnan edustajana Eläinsuojelukeskuksen johtava eläintenhoitaja 

Marika Stillman sekä hallituksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen ja hallituksen jäsenet Nina Immonen, 

Minna Lahti ja Tiina Larsson sekä varajäsenet Olli-Pekka Ahola ja Tiina Kohtamäki. Suunnitteluryhmässä 

toimivat lisäksi Hannu Halme ja eläinlääkäri Jukka Marttila. Tilojen suunnittelun eri vaiheissa keskusteltiin 

ratkaisuista Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkäreiden kanssa. Myös henkilöstö osallistui tilojen 

käyttöratkaisujen ideointiin kahdessa työpajassa.  

 

Uuden eläinsuojelukeskuksen rakennuttajakonsulttina toimi Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy ja 

pääurakoitsijana Clewercon Oy. Rakennesuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Konstru Oy, LVIAJ -

suunnittelusta Viisicon Oy, sähkösuunnittelusta Hepacon Oy ja paloteknisestä suunnittelusta Paloässät Oy. 

Sokkeli Oy sponsoroi rakennusprojektissa tarvittavan projektipankin. Pääsuunnittelun hoiti pro bonona 

Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy (nyk. Ahlman Arkkitehdit Arkitekter). Sponsoreina toimivat lisäksi 

Geberit Oy, Kavika Oy, Knauf Oy, Pukkila Oy, Tremco-Illbruk Oy, Tarkett ja Väinö Korpinen Oy. 
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Kuva 1 Uusi HESY-keskus Muonamiehentiellä 

Muonamiehentie 7:n remontti valmistui syksyllä 2019. Kissapaikkoja uuteen toimitilaan tehtiin noin 200 ja 

koirapaikkoja 17. Kaneille paikkoja on 10 ja eksoottisille lemmikeille on varattu oma huone.  Itä-Pakilan 

eläimet ja toiminnot muutettiin uuteen eläinsuojelukeskukseen marraskuun toisella viikolla. HESYn koirat 

muuttivat uusin tiloihin Riihimäen Onnentassusta ulkotarhojen valmistuttua joulukuussa.  

 

Uudelle eläinsuojelukeskukselle etsittiin nimeä yleisökilpailun avulla kesällä 2019 ja voittajaksi valikoitui nimi 

HESY-keskus. Uuden HESY-keskuksen kutsuvierasavajaisia juhlittiin 22.11. ja yleisölle se avattiin 23.11. 

avoimien ovien merkeissä. Samalla juhlittiin yhdistyksen 145-vuotispäivää. 

 

Eläinten suojelu ja hoito 

 

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

kissat ja muut pienet lemmikkieläimet. Itä-Pakilan eläimet muuttivat uusiin tiloihin marraskuussa. Koirat 

hoidettiin väistötiloissa joulukuun puoliväliin saakka, jolloin nekin muuttivat uusiin tiloihin. Myös 

sijaiskodeissa hoidettiin yhdistyksen eläimiä.  

 

Vuonna 2019 yhdistyksen hoidettavaksi tuotiin yhteensä 222 eläintä, joista kissoja oli 186, koiria 20, kaneja 10 

sekä muita eläimiä kuten kanarialintuja yhteensä 6. Suurin osa eli 123 yhdistyksen hoidossa olevista eläimistä 

oli otettu huostaan eläinsuojelusyistä tai ne oli otettu yhdistyksen hoitoon omistajan vaikean elämäntilanteen 

takia eli sosiaalisista syistä. Toimintavuoden aikana yhdistys otti Viikin löytöeläintalolta vastaan 39 eläintä, 

joista kissoja oli 30, kaneja 3, koiria 4 ja muita eläimiä 2. Maakunnista yhdistys otti vastaan 104 eläintä, mikä 

oli vuoden 2019 eläinten kokonaismäärästä noin 47 prosenttia. Eniten eläimiä tuli Kouvolan 

eläinsuojeluyhdistykseltä, josta vastaanotettiin 49 eläintä. Muista eri maakunnista HESY otti vastaan yhteensä 

55 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. Yhdistyksellä oli myös voimassa oleva 

kuljetussopimus edellä mainittujen pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Siuntion kunnan kanssa HESYllä 
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oli sopimus irrallaan tavattujen pienten seuraeläinten kuljetuksesta ja  hoitamisesta. Sopimus ei kattanut 

koirien kuljettamista ja hoitoa. Eläinten kuljetuksista vastasi yhdistyksen kuljettaja.  

 

 
Taulukko 1 HESYn hoitamat eläimet 2019 

 

 

 
Taulukko 2 Eläinten tulosyyt 2019 

 

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; marraskuusta alkaen HESY-keskuksen 

HESY-puodissa.  

 

Uuden eläinsuojelukeskuksen remonttikustannuksien kattamista varten aloitettiin keväällä 2019 laaja 

varainkeruukampanja, johon saatiin ammattilaisten pro bono -apua. Kampanja näkyi näyttävästi yhdistyksen 

nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Näkyvyyttä saatiin myös yhteistyökumppanien avustuksella sekä 

esimerkiksi bussimainoskampanjan avulla. Loppukesän ja syksyn aikana kerättiin Facebook-keräyksillä varoja 

myös tietyille remonttikohteille, kuten kissojen salongeille ja koirien ulkotarhoille.   

 

Yhdistyksen toiminnan kannalta suuri merkitys on ollut 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 30 

490,69 euroa.  
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Yhdistyksen verkkokauppa, jonka kautta myydään yhdistyksen kannatustuotteita, siirrettiin marraskuussa 

Holvi-palvelusta yhdistyksen uuden verkkosivuston yhteyteen. Aineettomat lahjat, eli tiettyyn tarkoitukseen 

korvamerkityt lahjoitukset, olivat edelleen merkittävässä roolissa yhdistyksen varainkeruussa. Lahjoituksia on 

saatu runsaasti myös Facebookiin luotavista yksityisten ihmisten HESYlle kohdennetuista  

varainkeruukampanjoista. Varainhankinnassa työskentelivät toimiston työntekijät. Lisäksi lukuisat 

vapaaehtoiset ovat auttaneet varainkeruussa. Esimerkiksi joulutonkkakeräys toteutettiin lähes kokonaan 

vapaaehtoisvoimin. 

 

 
Kuva 2 Uuden eläinsuojelukeskuksen varainhankintakampanjan materiaalia 

 

Lipaskeräykset 

 

Yhdistyksellä oli keräyslippaita vuonna 2019 seuraavien yhteistyökumppanien liikkeissä: 

Catvet 

Eläinklinikka Karvakamut 

Eläinlääkäriasema Arkki 

Eläinlääkäriasema Hertta 

Espoon Eläinlääkäriasema 

Evidensia (Itäkeskus, Malmi, Finnoo, Tikkurila) 

Faunatar (Arabia, Jumbo, Myyrmanni) 

Herttoniemen eläinlääkäriasema 

Koiratrimmaamo Ainiku 

Käpylän eläinlääkäriasema 

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 

Savion eläinklinikka 

Soukan pieneläinklinikka 

Suomen lemmikkikulma 

Taitoa tassuihin 

The Body Shop (Forum, Iso Omena, Itäkeskus, Jumbo, Kaari, Kamppi, Kauppakeskus Ainoa, Sello)  

Tretton Tattoo 
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Testamentit 

 

HESY sai vuoden 2019 aikana varallisuutta yhteensä neljästä 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. 

 

Hautausmaata hoidetaan vapaaehtoisvoimin. HESY järjesti hautausmaan alueella kahdet talkoot. Muuna 

aikana yhdistys on saanut apukäsiä hautausmaan hoitoon muun muassa työpaikkojen vapaaehtoisporukoista. 

He ovat esimerkiksi haravoineet käytäviä, poistaneet rikkakasveja hautojen välistä ja keränneet roskia 

alueelta. Lisäksi hautojen omistajat ovat vapaaehtoisina siistineet aluetta. Puistoalueella, metsän reunassa 

sijaitseva hautausmaa halutaan säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena.  

 

Tapahtumat 

 

Yhdistys järjesti vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia. Tammikuussa yhdistyksen jäsenille järjestettiin 

jäsenilta IvanaHelsingin tiloissa. HESYn Eläinsuojelukeskuksessa järjestettiin löytöeläinpäivänä lauantaina 3.3. 

Avoimet ovet -tapahtuma, jossa yleisölle esiteltiin yhdistyksen toimintaa. 

 

Syyskaudella Eläinsuojelukeskuksessa järjestettiin Maailman eläinten päivän (4.10.) kunniaksi – ja viimeisen 

kerran Itä-Pakilan tiloissa – lauantaina 5.10. Avoimet ovet -tapahtuma tutulla formaatilla. Sekä kevään että 

syksyn Avoimet ovet -tapahtumat keräsivät kiitettävän määrän yleisöä yhdistyksen toimitiloihin. HESY järjesti 

lauantaiseminaarin 26.10. Pakilan nuorisotalolla. Seminaarissa kuultiin asiantuntijaluentoja koirien ja kissojen 

käytöksestä, koulutuksesta ja jalostuksesta. Vuoden kolmannet avoimet ovet pidettiin HESY-keskuksen 

avajaisten yhteydessä lauantaina 23.11. Tällöin yleisö pääsi ensimmäisen kerran tutustumaan uusiin tiloihin.  

Kävijöitä HESY-keskuksessa oli avajaisviikonlopun aikana yli 700. 

 

Yhdistys oli näytteilleasettajana Eläinystäväni-messuilla 13.–14.4. ja Koiramessuilla 15.–16.12. sekä esitteli 

pitkin vuotta toimintaansa lukuisissa lemmikkieläinliikkeiden ja kauppojen järjestämissä tapahtumissa.  

 

HESY-historiikki 

 

Vuosi 2019 oli HESYn 145-vuotisjuhlavuosi. Merkkipäivän 

kunniaksi HESY-keskuksen avajaisissa julkistettiin yhdistyksen 

historiikki HESY 145 vuotta eläinten äänenä. Hannele Luukkaisen 

ja Taina Uimosen kokoama historiikki valottaa Helsingin 

eläinsuojeluyhdistyksen taivalta 1800-luvun lopulta nykypäiviin. 

Historiikki on saatavilla HESYn verkkokaupasta ja HESY-puodista, 

ja sitä on myös toimitettu pääkaupunkiseudun kirjastoihin. 

 

 

Eläinsuojelun Topelius -palkinto 

 

Yhdistyksen vuonna 1998 perustama Eläinsuojelun Topelius -palkinto myönnettiin HESYn 145-vuotisjuhlan 

kunniaksi Suomen eläinoikeusjuristit ry:lle rohkeasta ja uraauurtavasta työstä eläinten perusoikeuksien 

puolesta. Eläinoikeusjuristien tavoitteena on saada perustavanlaatuisia muutoksia lainsäädäntöön ja muuttaa 
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ihmisen ja muiden eläinten välistä suhdetta kunnioittavampaan suuntaan. Palkinnonjakotilaisuus pidettiin 

HESY-keskuksen avajaisten yhteydessä 22.11. 

 

Tiedotustoiminta 

 

Yhdistyksen internetsivuilla julkaistiin vuoden aikana hallituksen tiedotteita. Toimistolta lähetettiin tietoa 

eläinsuojelusta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. HESYn kotia  etsivät eläimet päivitettiin 

yhdistyksen internetsivuille ja Facebook-sivulle. Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistiin blogia, jossa kerrottiin 

mm. kissan terveyteen liittyvistä huolista, sankarilemmikeistä ja pentutehtailusta. Blogijuttuja kirjoittivat 

yhdistyksen työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset. Yhdistyksen uudistettu verkkosivusto julkaistiin 

marraskuussa 2019.  

 

Eläinsuojelukeskuksessa kävi useita vierailijaryhmiä tutustumassa yhdistyksen toimintaan, ja myös uudessa 

HESY-keskuksessa ehti käydä muutama vierailijaryhmä jo joulukuun aikana .  

 

Yhdistys oli vuoden aikana esillä eri tiedotusvälineissä yli 100 kertaa. Tiedotusvälineissä julkaistiin muun 

muassa yhdistyksen medialle lähettämiä tiedotteita ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja yhdistyksen hoivissa 

olevia eläimiä. Yhdistys lähetti vuoden aikana 19 mediatiedotetta, jotka käsittelivät ajankohtaisia 

eläinsuojeluun tai yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Aiheina olivat mm. hevosten hyvinvointi, 

löytöeläinten jatkohoito ja droonien vaikutus luonnoneläimiin. Yhdistys toteutti keväällä Väärinymmärretty 

vemmelsääri -kampanjan kanien oikeaoppisen hoidon esiin nostamiseksi. Rajat räiskeelle -kampanja sai 

runsaasti medianäkyvyyttä loppuvuodesta.  

 

Yhdistys sai runsaasti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa etenkin HESY-keskuksen avajaisten yhteydessä. 

Avajaisista raportoineiden some-vaikuttajien seuraajia on noin 172000. 

 

Kesällä yhdistys julkaisi yhteistyössä ArtCloud Oy:n kanssa tehdyn esitteen HESYn historia – suomalaisen 

eläinsuojelun historiaa, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa sekä sen 145-vuotisen historian ajalta että 

nykypäivänä. Esite julkaistiin sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi 

perinteiseen tapaan kahdesti vuodessa.  

 

Yhdistys ylläpiti sosiaalisessa mediassa Facebook-sivua sekä 

Instagram-, Twitter- ja LinkedIn-tilejä. Videoiden julkaisuun 

yhdistys käytti YouTube-tiliään. HESYn Facebook-sivuilla oli 

vuoden 2019 joulukuussa reilut 18000 tykkääjää (vuonna 

2018 määrä oli 17000). Instagram-tilin seuraajajoukko 

kasvoi vuoden aikana usealla tuhannella lähes 7000:een. 

Edellä mainittuja sosiaalisen median kanavia ylläpitivät 

yhdistyksen työntekijät ja harjoittelijat.  

 

Tiedotuksen parissa työskenteli yhdistyksen tiedottaja. 

Markkinoinnillisten ja myynnillisten tehtävien parissa 

työskenteli yhdistyskoordinaattori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3 Yhdistyksen Instagram-tilillä esitellään 

kotia etsiviä eläimiä, kerrotaan tapahtumista ja se 

toimii myös varainkeruun apuvälineenä. 
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Rajat räiskeelle -kansalaisaloite 

 

Yhdistys oli pannut vuonna 2018 vireille kansalaisaloitteen ilotulitteiden 

eläimille ja ihmisille aiheuttamien terveys- ja hyvinvointihaittojen sekä 

ympäristökuormituksen vähentämiseksi.  Aloitteella haluttiin 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. Kansalaisaloite keräsi yhteensä reilut 

67500 allekirjoitusta. Aloite luovutettiin Väestörekisterikeskukselle 

allekirjoitusten tarkastusta varten kesäkuussa ja eduskunnalle marraskuun 7. päivä. Kansalaisaloite herätti 

loppuvuodesta vilkasta keskustelua mediassa. Se etenee eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn vuonna 

2020. 

 

Yhteistyö ja verkostotoiminta 

 

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

eläin-, luonnon- ja muiden alojen järjestöjen kanssa jatkui hyvässä hengessä. HESYn puheenjohtaja sekä 

toiminnanjohtaja ja tiedottaja edustivat yhdistystä Suomen Kennelliiton organisoimassa 

eläinsuojelutyöryhmässä. Yhdistys oli perinteiseen tapaan mukana yhdessä muiden eläin- ja 

luonnonsuojeluyhdistysten kanssa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja hänen puolisolleen Jenni 

Haukiolle luovutettavan jouluisen kasvisherkkukorin taustajoukoissa. 

 

Kansainvälinen yhteistyö jatkui entiseen tapaan. Ulkomaisista järjestöistä yhdistyksellä oli tiivein kontakti EU:n 

koira- ja kissaliittoon (EU Dog & Cat Alliance). HESY on tukenut vuoden 2019 aikana eri rescue-järjestöjä ja 

niiden yhteistyölöytöeläintarhoja välittämällä ruokaa, eläintarvikkeita ja alusia tarhojen eläimille. 

 

Vapaaehtoistyö 

 

HESYn vapaaehtoistoiminta oli aktiivista. Yhdistyksen yhdistyskoordinaattori hoiti vapaaehtoistoimintaan 

liittyvät järjestelyt ja yhteydenpidot. Vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana kuusi perehdytystilaisuutta 

Eläinsuojelukeskuksessa tapahtuviin 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 siistineet lemmikkien hautausmaata.  

 

Lopuksi 

 

Yhdistyksen hallitus haluaa kiittää kaikkia vuoden 2019 toimintaan osallistuneita. Jokaisen työpanos on 

osaltaan ollut mahdollistamassa eläinten pelastamista. Lämmin kiitos  osallistumisesta! 

 

Helsingissä 25.4.2020  

 

 

HALLITUS 
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Toimintasuunnitelma 2020–2021 
 

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

hyvinvointi ja mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Yhdistyksen hoiviin tulleita 

lemmikkieläimiä hoidetaan siten, että eläimelle etsitään mahdollisimman nopeasti uusi, juuri kyseiselle 

eläinyksilölle sopiva koti. Ennen uuteen kotiin siirtymistä kaikki kissat, koirat ja kanit kastroidaan tai 

steriloidaan; pentujen ja poikasten sterilointi ja kastrointi sovitaan vastaanottajan kanssa myöhemmälle 

ajankohdalle. Lisäksi eläimille 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 toiminnanjohtajan ja johtavan eläintenhoitajan lisäksi 

luottamusvaltuutettu sekä työsuojeluvaltuutettu. Tarpeen mukaan johtoryhmässä voi olla mukana myös 

muita HESYn henkilöitä henkilöstöstä tai hallituksesta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kehittämään 

työpaikan toimintoja ja edistämään organisaatiokulttuurin kehittymistä. Johtoryhmän kokouksissa käsitellään 

myös yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita.  

 

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, eläimiin liittyviin kuluihin, kiinteistöjen 

kuluihin, vuokriin, työvälineisiin yms. Rahankeräystuottoja käytetään rahankeräysluvan mukaisiin kohteisiin eli 

löytöeläinten hoitokulujen kattamiseen. Kulut koostuvat eläinlääkärikuluista, lääke- ja laitekustannuksista, 

hiekka- ja ruokakuluista sekä eläintenhoitajien henkilöstökuluista. Varoja käytetään myös valistus- ja 

kasvatustyöhön sekä tiedotusmateriaaleihin. Varoja kerätään lisäksi nykyisten eläintilojen ylläpito- ja 

korjauskustannuksiin.  
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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. 

 

5. Tapahtumat ja toiminta vuosille 2020–2021 

 

• 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, Twitterissä ja LinkedInissä. 

• Vuosien 2020 ja 2021 aikana yhdistys järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa Avointen ovien päivä - 

tapahtuman HESY-keskuksessa. Ne pyritään pitämään keväällä löytöeläinpäivän (maaliskuun ensimmäinen 

lauantai) ja syksyllä maailman eläinten päivän (4.10.) läheisyydessä. Yhdistys järjestää mahdollisuuksien 

mukaan myös muita erilaisia eläimiin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. 

• Yhdistys osallistuu tapahtumiin ja messuihin, joissa yhdistyksen toimintaa on mahdollista esitellä ja/tai joissa 

voidaan myydä yhdistyksen tuotteita. 

• Yhdistys järjestää kouluille ja oppilaitoksille sekä muille ryhmille mahdollisuuden tutustua  HESY-keskukseen 

ja yhdistyksen toimintaan. 

• Yhdistys järjestää varainhankintakampanjoita, kuten mm. joulutonkkakeräyksen ja varainkeruukampanjan 

kissojen ja kanien ulkotarhojen rakentamista varten. 

• Yhdistys toteuttaa vuonna 2020 laajan Katkaistaan kissojen kurjuuden kierre -kampanjan (4K), jonka 

tavoitteena on leikkauttaa mahdollisimman monta populaatiokissaa yhteistyössä muiden 

eläinsuojelujärjestöjen kanssa. 

• Pääkaupunkiseudun löytöeläintoiminta kilpailutettiin keväällä 2020, ja yhdistys jätti toiminnasta tarjouksen, 

jonka pohjalta Helsinki, Espoo ja Vantaa valitsivat HESYn hoitamaan seudun löytöeläintoiminnan seuraavan 

kaksi vuotta kestävän kauden ajaksi. Sopimus kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien 

sekä Kirkkonummen kunnan alueella irrallaan tavattujen ja ta lteen otettujen löytöeläinten tilapäisen hoidon 

järjestämisen eläinsuojelulain mukaisesti sekä tilapäisen hoidon järjestämisen huostaanotetuille eläimille.  

• Yhdistys jatkaa organisaation kehittämistä ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä.  

• Yhdistys ylläpitää eläinten hautausmaata, joka sijaitsee Keskuspuistossa Helsingissä. 

• Yhdistys järjestää vapaaehtoisille tarpeen mukaan perehdytyksiä sekä jäseniltoja jäsenille. 

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

edellyttämällä tavalla vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 



Tulo- ja menoarvio 2020

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Hesy ry Toteutunut 2019 BUDJETTI 2020

      Varsinaisen toiminnan tuotot 67 762 87 200

         300, Varsinaisen toiminnan tuotot 64 153 85 200

                  3000, Luovutusmaksut 27 020 48 000

                  3005, Hoitomaksut omistajilta 1 220 200

                  3006, Eläinlääkärikulut omistajilta 2 479 1 000

                  3010, Kuljetusmaksut 15 013 15 000

                  3015, Talteenottomaksut 1 911 2 000

                  3035, Hautausmaksut 14 960 18 000

                  3036, Haudanhoitomaksut -180 0

                  3040, Muut tuotot 1 730 1 000

                  3900, Palkkiot ja korvaukset 3 609 2 000

      Varsinaisen toiminnan kulut -74 109 -1 061 740

         Henkilöstökulut -499 944 -518 240

         500, Palkat ja palkkiot -409 956 -425 240

            500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot -410 196 -430 240

                  5000, Työssäoloajan normaalipalkat -342 193 -430 000

                  5100, Lisät ja korvaukset -28 842

                  5300, Lomapalkkajaksotus + sos. kulut -46 364

                  5400, Luontoisedut -240 -240

                  5470, Saadut korvaukset palkoista 7 443 5 000

            599, Luontoisetujen vastatili 240

                  5990, Luontoisetujen vastatili 240 240

         600, Henkilösivukulut -89 988 -93 000

            600, Eläkekulut -72 524 -75 000

                  6100, Eläkevakuutusmaksut -72 524 -75 000

            630, Muut henkilösivukulut -17 464 -18 000

                  6300, Sosiaaliturvamaksut -3 211 -4 000

                  6400, Pakolliset vakuutusmaksut -14 253 -14 000

         Poistot -141 803

         680, Suunnitelman mukaiset poistot -141 803

                  6820, Poistot rakennuksista ja rakennelmista -96 547 -96 000

                  6830, Poistot koneista ja kalustosta -1 477 -1 400

                  6850, Poistot muista pitkävaik. menoista -43 779 -44 000

         Muut kulut 567 638 -543 500

         400, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 680 0

            440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 2 680 0

                  4400, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 2 680 0

         445, Ulkopuoliset palvelut -263 688 -194 000

                  4451, Eläinlääkärikulut -26 554 -50 000

                  4452, Eläinlääkäri (ulkop) -49 616 -70 000

                  4453, Lääkekulut -12 743 -15 000



                  4454, Mikrosirut -1 170 -2 000

                  4456, Siivoustarvikkeet -18 878 -15 000

                  4457, Ruokakulut -6 785 -15 000

                  4458, Hiekkakulut -4 379 -6 000

                  4459, Muut hoitokulut -692 -1 000

                  4490, Muut ulkopuoliset palvelut -142 870 -20 000

                  7010, Kahvitarvikkeet -1 830 -1 800

                  7020, Koulutus -514 -2 000

                  7030, Henkilökunnan lahjat -306 -1 500

                  7050, Työterveys -9 790 -12 000

                  7200, Toimitilakulut -39 954 -5 000

                  7201, Maavuokra -24 473 -25 000

                  7390, Sähkö -22 157 -30 000

                  7391, Lämmitys -23 023 -24 000

                  7392, Vesi -5 442 -8 000

                  7393, Jätehuolto -16 938 -18 000

                  7394, Muut tilojen korjaukset 0 -50 000

                  7396, Kiinteistövero -4 689 -4 700

                  7500, Ajoneuvokulut -10 452 -15 000

                  7640, ITC-laite ja ohjelmakulut -15 467 -15 000

                  7710, Kone- ja kalustokulut -9 135 -4 000

                  7720, Käyttö- ja ylläpitokulut -6 583 -1 000

                  7800, Matkakulut -86 -150

                  7880, Kilometrikorvaukset -956 -1 000

                  8000, Myyntikulut -3 046 -3 000

                  8050, Markkinointikulut -9 589 -10 000

                  8051, Kampanjakulut 0 -30 000

                  8370, Katetuotto Oy -16 911 -17 000

                  8371, Procountor -4 706 -5 000

                  8390, Tilintarkastus -7 186 -10 000

                  8440, Viranomaismaksut -6 816 -1 000

                  8431, Painatukset ja kopiointi -4 943 -5 000

                  8451, Vakuutukset -8 349 -8 000

                  8452, Vuosikokouskulut -390 -150

                  8453, Saadut vakuutuskorvaukset 248 0

                  8460, Lehdet- ja ammattijulkaisut -218 -200

                  8480, Vuosimaksut-/jäsenmaksut -2 399 -2 000

                  8510, Puhelin-Tietoliikenne-Mobiili -6 044 -6 000

                  8540, Postikulut -10 127 -7 000

                  8560, Rahaliikenteen palvelumaksut -5 702 -6 000

                  8630, Historiikkikulut -12 362 0

                  8690, Lakiasiat -13 475 -20 000

                  8620, Toimistotarvikkeet -1 834 -1 000

                  8730, Myynnin luottotappiot -991 0

   -

   Tuotto-/Kulujäämä -1 134 216 -974 540

   -

   -

   Varainhankinta 373 165 242 500

      Varainhankinnan tuotot 379 822 278 000



                  9003, Vuokratuotot 21 912 22 000

                  9006, Eläinsuojelupuodin myynti 24 688 30 000

                  9007, Postimyynti 8 025 6 000

                  9016, Tilaisuuksien tuotot 4 350 5 000

                  9026, Lehti- ja ilmoitustuotot 345 0

                  9027, Lipaskeräys 13 074 15 000

                  9036, Jäsenmaksut 49 124 50 000

                  9037, Saadut lahjoitukset 140 444 150 000

                  9041, Testamenttilahjoitukset 117 860 0

      Varainhankinnan kulut -6 657 -35 500

                  9056, Ostot myyntivarastoon -466 -1 500

                  9076, Tilaisuuksien kulut -361 -1 000

                  9084, Muut kiinteistöön liittyvät kulut 0 -25 000

                  9086, Muut varainhankinnan kulut -5 830 -8 000

   -

   Tuotto-/Kulujäämä -768 457 -732 040

   -

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 414 560 130 000

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 387 919 100 000

                  9090, Osinkotuotot 105 756

                  9106, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 260 485

                  9160, Korko- ja muut rahoitustuotot 21 678

      Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 26 640 30 000

                  9400, Arvopapereiden arvonalennus tp 414 899

                  9440, Korko- ja muut rahoituskulut -39

                  9446, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -388 220

   -

   Tuotto-/Kulujäämä -353 898 -602 040

   -

   Yleisavustukset 15 563 23 000

                  9754, Annetut avustukset -6 500 -7 000

                  9755, Saadut avustukset 22 063 30 000

   -

   Tilikauden tulos -338 335 -579 040

   -

   -

   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -338 335 -579 040



TILINPÄÄTÖS

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Hesy ry

Y-tunnus: 0201239-8

01.01.2019-31.12.2019

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 asti



Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2019 - 31.12.2019

Sisällysluettelo

Tase............................................................................................................................................................... 3

Tuloslaskelma.................................................................................................................................................... 5

Tilinpäätöksen liitetiedot.................................................................................................................................... 6

Tilinpäätöksen allekirjoitus................................................................................................................................. 8

Tilinpäätösmerkintä............................................................................................................................................ 9

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista............................................................................................................... 10

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on

päättynyt.

Tilinpäätöksen laati:

Tili-ja markkinointitoimisto Katetuotto Oy

Osoite: Muonamiehentie 7, 00390 Helsinki Y-tunnus: 0201239-8
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TASE

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Maa-ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

Sijoitukset yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat Vastaavat

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Vaihto-omaisuus yhteensä

Saamiset

Pitkäaikaiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Saamiset yhteensä

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

Rahoitusarvopaperit yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31.12.2019 31.12.2018

831 810,06

831 810,06

201 825,51

1 834 387,53

4 430,82

2 040 643,86

1 846 477,26

1 846 477,26

4718931,18

5 150,00

5 150,00

0,00

0,00

319070,51

1 961 205,39

5 907,76

2286183,66

3153024,07

3153024,07

5 439 207,73

2 470,00

2 470,00

0,00 0,00

1 416,18

412,55

5 906,04

7 734,77

7 734,77

917717,14

917717,14

68 624,94

999 226,85

5718158,03

19508,04

4912,55

94 151,08

118571,67

118571,67

34607,14

34 607,14

430 605,51

586 254,32

6 025 462,05
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TASE

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Muut rahastot

Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden tulos

Oma pääoma yhteensä

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä

Pakolliset varaukset yhteensä

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2019 31.12.2018

1 110044,04

1 110044,04

4 747 759,07

-338 334,53

5 519 468,58

0,00

0,00

0,00

1 110044,04

1 110044,04

5101496,62

-353 737,55

5857803,11

0,00

0,00

0,00

94473,83

83 600,78

20614,84

198 689,45

198 689,45

5718158,03

90119,69

77 539,25

0,00

167 658,94

167658,94

6 025 462,05



Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Hesy ry
Y-tunnus: 0201239-8

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Täsmäytyserot

Tuotto./KuluJäämä

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

Varainhankinnan kulut

Tuotto-/Kulujäämä

Sijoitus-ja rahoitustoiminta

Sijoitus-ja rahoitustoiminnan tuotot

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut

Tuotto./Kulujäämä

Avustukset

Saadut avustukset

Annetut avustukset

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

01.01.2019-31.12.2019

-1 141 622,49

67 762,31

-1 209 384,80

-499 944,09

-141 803,13

-567 637,85

0,27

01.01.2018-31.12.2018

-910157,32

85 123,38

-995 280,70

-606 444,46

-6 664,27

-382 172,15

0,18

-1 141 622,49 -910 157,32

373 165,22

379821,77

-6 656,55

741 517,87

797 687,22

-56169,35

-768 457,27 -168 639,45

414 559,74

387919,38

26 640,36

-196 929,10

161 894,27

-358 823,37

-353 897,53 -365 568,55

15 563,00

22 063,00

-6 500,00

11 831,00

15831,00

-4 000,00

-338 334,53 -353 737,55



Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Hesy ry 6/10

0201239-8

Tilinpäätöksen liitetiedot

Yhdistyksen tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pien-ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä
esitettävistä tiedoista (1753/2015) pienyritystä koskevia säännöksiä noudattaen.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperitja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2

§:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien-ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3
momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Sijoitukset (muut -> ei rahastot/korkosijoitukset)

Rahoitusarvopaperit

2019 2018

Kirjanpitoarvo 1 846 477,26 3 153 024,07

Markkina-arvo _2183171,29 _3288014,56
Erotus -336694,03 -134990,49

Sijoitukset yhteensä (kirjanpitoarvo) 1 846 477,26 3 153 024,07

Rahastosijoitusten maksamattomatsijoitussitoumuksetper31.12.2019 ovat 56 250,00 euroa.
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Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset sekä eläkevastuut

Esineoikeudelliset vakuudet

Annetut vakuudet lajeittain

Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi)

Yhteensä

Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä

412,55 (Helen vakuus, talletustili)

412,55

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

Toimihenkilöt
31.12.2019

19
31.12.2018

20

Oman pääoman muutokset

Oma pääoman muutokset

Omakatteinen rahasto 01.01.,31.12.

Peruspääoma 01.01./31.12.

Loppusaldo

OsakerahastoOI.01./31.12.

Sidotut rahastot yhteensä

31.12.2019

3110,10
246470,14
249 580,24

860 463,80
1 110044,04

31.12.2018

3110,10
246470,14
249 580,24

860463,80
1 110044,04

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01
Edellisen tilikauden virheen oikaisu
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12

4 747 759,07

0,00

4 747 759,07

5153243,29
-51 746,67

5 101 496,62

Tilikauden alijäämä (ylijäämä)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-338 334,53

5519468,03

-353 737,55

5857803,11
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki / 2020

Paikkakunta, päiväys

Hannele Luukkainen

Hallituksen puheenjohtaja

Kirsi Sharma

Hallituksen jäsen

Tiina Larsson

Hallituksen jäsen

Tiina Kohtamäki

Hallituksen jäsen

Nina Immonen

Hallituksen vpj

Minna Lahti

Hallituksen jäsen

Nina Virtanen

Hallituksen varajäsen

Olli-Pekka Ahola

Hallituksen varajäsen
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki ^ l H 2020

Timo Tuokko, KHT

Oy Tuokko Ltd, tilintarkastusyhteisö
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Erikseen sidottuna
Erikseen sidottuna

Tositelajitja säilyttämistapa

Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka-ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutositteet
ALV-laskelmat

Kausiveroilmoitukset

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos
paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperitta massa arkistossa.

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjan pitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä
paperittomassa arkistossa.



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti sopimustieto.fi:n allekirjoituspalvelulla.

Paikka ja aika

Helsinki 06.04.2020

Hannele Luukkainen Nina Immonen

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja

Tiina Larsson Tiina Kohtamäki

Hallituksen varsinainen j äsen Hallituksen varsinainen j äsen

Minna Lahti Kirsi Sharma
Hallituksen varsinainen jäsen Hallituksen varsinainen jäsen

Nina Virtanen Olli Ahola
Hallituksen varajäsen Hallituksen varajäsen
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Name

Nina Johanna Virtanen

Identification

Aktia Ninajohanna Virtanen

Name

OLLI-PEKKA AHOLA

Identification

Date

2020-04-08

Date

2020-04-15

Minna Johanna Lahti OLLI-PEKKA AHOLA

Name

TIINA MARJUT KOHTAMÄKI

dentification

Date

2020-04-08

Name

TIINA ELISABETH LARSSON

Identification

Date

2020-04-07

Nordeo® TIINAMARJUTKOHTAMÄKI TIINA ELISABETH LARSSON

Name
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LUUKKAINEN
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Date
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Kirsi Helena Sharma

Identification

Date

2020-04-09

Nordeo® HANNELE MARJA-LIISA

LUUKKAINEN
Kirsi Helena Sharma
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Helsingin eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors djurskyddsförening HESY ry;n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Helsingin eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors djurskyddsförening HESY ry:n
(y-tunnus 0201239-8) kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen,
tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 338.334,53 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä.

Helsingissä, llf'. päivänä huhtikuuta 2020

Oy Tuokko Ltd
Tilintarkastusyhteisö

Timo Tuokko
KHT

Liite (s. 2-3) Liite on osa tilintarkastuskertomusta. Liitteessä on tarkempi kuvaus hallituksen velvollisuuksista
tilinpäätöksen laatimisessa sekä tilintarkastajan velvollisuuksista tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Oy Tuokko Ltd ^ PRAYITY
Paciuksenkatu 25, Fl-00270 Helsinki, '{^ ^po'»;^B';n:s'G'obon'

Y1731049-4, kotipaikka: Helsinki
www.tuokko.fi



LIITE

TARKEMPI KUVAUS HALLITUKSEN VELVOLLISUUKSISTA TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA SEKÄ TILINTARKASTAJAN
VELVOLLISUUKSISTA TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tämä kuvaus on osa tilintarkastuskertomusta.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätöksessä ole kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtava olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen
valvonnan sivuuttamista,

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusnäytön perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää
aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusnäyttöön. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.




