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VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 23.4.2022
Ennen vuosikokouksen avausta palkitaan HESYn vapaaehtoisia.
1.

avataan kokous

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja;

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 (joka toinen vuosi) varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien
tilalle sekä varajäsenet;

Hallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi on määräaikaan mennessä seuraavalle kahdelle vuodelle ehdotettu:
Nina Immonen (ehdotti Kirsi Sharma)

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Erovuorossa ovat: Tiina Kohtamäki ja Kirsi Sharma 3 vuoden paikat. Lisäksi yksi hallituspaikka
eronneen Hilkka Ekholmin tilalle 1 vuodeksi.
Varsinaisiksi jäseniksi on määräaikaan mennessä ehdotettu:
Miira Ojanen (ehdotti Hannele Luukkainen)
Kirsi Sharma (ehdotti Nina Virtanen)
Marja Flink (ehdotti Nina Immonen)
Nina Haverinen (ehdotti Nina Immonen)
Sirpa Paakkola (ehdotti Nina Immonen)
Nina Immonen (ehdotti Kirsi Sharma)

Hallituksen varajäsenet
Valitaan vuosittain kaksi varajäsentä vuodeksi.
Varajäseniksi on määräaikaan mennessä ehdotettu:
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Miira Ojanen (ehdotti Hannele Luukkainen)
Kirsi Sharma (ehdotti Nina Virtanen)
Marja Flink (ehdotti Nina Immonen)
Nina Haverinen (ehdotti Nina Immonen)
Sirpa Paakkola (ehdotti Nina Immonen)
Nina Immonen (ehdotti Kirsi Sharma)

11.

valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

12.

Muut asiat
Jäsen Mika Haikosen esittämät asiat vuosikokoukselle:
1)

HESYn strategia ja siitä johdettu pidemmän aikavälin (2-3 vuoden) ylätason
toimenpidesuunnitelma?

2) Nyt kun valitettavasti toimittajaksi itseään luulevat tekevät hömppäiltalehtiin
kohuhakuisia, huhupuheisiin perustuvia artikkeleita, mielestäni HESYn on vastattava
tähän myös pidemmän tähtäimen viestintästrategialla. Toki yksittäiset mediakohut
tulee pyrkiä taklaamaan, mutta roskajournalismilla on pitkät jäljet ja ruskeaa tavaraa
roiskuu niistä tuulettimeen pitkän aikaa. Kyseessä ei ole pelkästään maine, mutta
kohteena on myös useamman ihmisen työpaikka, pääkaupunkiseudun
löytöeläinliiketoiminta ja HESYn toiminnan ydin, eläinten suojelu. Tämän vuoksi
toivoisin vuosikokouksessa käsiteltävän asiaa millaisin pitkäjänteisemmin toimenpitein
HESYn maine julkisuudessa saadaan sen arvoiselle tasolle.
13.

kokouksen päättäminen
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Yhdistyksen toiminta vuonna 2021
Hallituksen toiminta
HESYn puheenjohtajana toimi Nina Immonen. Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 17.4.2021.
Vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Minna Lahti ja Eeva-Kaisa
Johnson. Hallituksen varajäseniksi valittiin uudelleen Tiina Larsson ja Hannele Luukkainen. Hallituksen
sihteerin tehtäviä hoiti yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet
osallistuivat kokouksiin seuraavanlaisesti.
Immonen 12/12, Ekholm 5/12, Johnson 9/12, Kohtamäki 9/12, Lahti 11/12, Sharma 12/12, Virtanen
10/12. Hallituksen varajäsenet: Larsson 1/12 ja Luukkainen 6/12.

Yhdistyksen operatiivinen johtaminen ja henkilöstö
Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja henkilökunnasta.
Yhdistyksen palveluksessa työskentelevistä henkilöistä muodostettu johtoryhmä käsitteli muun muassa
työturvallisuusasioita, sisäistä viestintää ja muita henkilöstöön vaikuttavia asioita. Myös yhdistyksen
luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu kävivät 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.fipalveluun. Lisäksi toimiston henkilökunta hoiti yhdistyksen ylläpitämään pieneläinten hautausmaahan
liittyvää asiakaspalvelua ja ylläpiti sen asiakasrekisteriä.
Yhdistyksen toimistossa toiminnanjohtajan lisäksi työskentelivät tiedottaja ja yhdistyskoordinaattori.
Varainhankkija palkattiin yhdistyksen palvelukseen syksyllä 2021. HESY-keskuksen puodissa
työskentelivät puhelinpäivystäjä/asiakaspalvelija ja yksi osa-aikainen asiakaspalvelija.

Henkilöstön hyvinvointi
Yhdistyksen työntekijöille järjestettiin tyhy- eli
työhyvinvointipäivä 5. j a 8.10.2021. Työntekijät oli
jaettu kahteen ryhmään, jotta työt jatkuisivat HESYkeskuksessa normaalisti myös tyhy-päivien aikana.
Päivän ohjelmaan kuului liikuntaa Lahnajärven
rannalla sekä tutustuminen Somerolla sijaitsevan
eläinsuojelukeskus Tuulispään toimintaan ja eläimiin.
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Eläintenhoitotyö
HESY-keskuksen eläintenhoidon työnjohdosta huolehti johtava eläintenhoitaja. Hänen lisäkseen HESYkeskuksen eläintenhoidosta vastasi kuluneen vuoden aikana kolme kuukausipalkkaista
eläintenhoitajaa, sekä noin 10 tuntityöntekijää. Palkattujen eläintenhoitajien lisäksi eläintenhoidon
parissa työskenteli vuoden aikana 43 eläintenhoidon työharjoittelijaa ja 10 työkokeilijaa eripituisissa
jaksoissa.
Toimintavuoden aikana yksi eläinlääkäri hoiti yhdistyksen eläimiä HESY-keskuksen omissa
eläinlääkäritiloissa noin kerran viikossa. Eläinlääkäripalveluita ostettiin runsaasti myös eri
eläinlääkäriasemilta erikoishoitoa ja kiireellistä apua vaativissa tilanteissa.

Eläinten suojelu ja hoito
HESY-keskuksessa Pitäjänmäessä hoidettiin kaikki yhdistyksen
hoiviin päätyneet eläimet eli niin kissat, koirat, kanit kuin muut
pienet lemmikkieläimet. Vuonna 2021 yhdistyksen hoidettavaksi
tuotiin yhteensä 481 eläintä, joista kissoja oli 266, koiria 74,
kaneja 42 ja muita eläimiä yhteensä 97. Eläimistä suurin osa eli
266 oli eläinsuojeluviranomaisten huostaanottamia.
Sosiaalisista syistä eli omistajan vaikean elämäntilanteen takia
yhdistyksen hoitoon tuli 6 eläintä. Eläimistä 168 oli ulkoa
löydettyjä löytöeläimiä. Palautuseläinten määrä oli 17.
Palautuseläimet ovat HESYn aiempina vuosina uusiin koteihin
sijoittamia, mutta eri syistä takaisin yhdistyksen hoitoon
päätyneitä eläimiä.
Yhdistyksen hoidossa olevien eläinten lajijakauma on
muuttunut selvästi sen jälkeen, kun se alkoi hoitaa Viikin löytöeläintalon toimintaa. Vaikka kissoja on
edelleen eniten, noin 55 prosenttia eläimistä, niiden osuus HESYn eläinten kokonaismäärästä oli
aikaisempina vuosina selvästi suurempi: noin 75–85 prosenttia. Kissojen suhteellista määrää ei
vähentänyt niinkään kissojen lukumäärän vähentyminen, vaan muiden eläinlajien määrien nousu.
Koiria otettiin HESYn hoiviin vuonna 2021 enemmän kuin edeltävinä kolmena vuonna yhteensä.
Valtaosa koirista on viranomaisten eläinsuojelullisista syistä huostaanottamia. Kanien määrä
kaksinkertaistui edeltävästä vuodesta, ja lintujen määrä peräti kahdeksankertaistui.
Yhdistyksen hoitoon tuotavista eläimistä 219 oli peräisin Helsingistä, 80 Vantaalta, 77 Espoosta ja 22
Kirkkonummelta. Muista kaupungeista ja kunnista yhdistys vastaanotti 39 eläintä. HESYllä oli sopimus
Siuntion kunnan kanssa irrallaan tavattujen seuraeläinten hoitamisesta koiria lukuun ottamatta, ja
yhdistyksen hoitoon tuli alueelta 3 löytöeläintä.
Yhdistyksellä oli myös voimassa oleva kuljetussopimus Helsingin, Espoon (sis. Kauniainen) ja Vantaan
sekä Kirkkonummen ja Siuntion kanssa. Siuntion kunnan kanssa tehty sopimus ei kattanut koirien
kuljettamista. Eläinten kuljetuksista vastasi yhdistyksen kuljettaja.
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Pk-seudun löytöeläintoiminta Viikin löytöeläintalolla
Yhdistys on huolehtinut pääkaupunkiseudun löytöeläintoiminnasta Viikin löytöeläintalolla 1.10.2020
alkaen. Sopimus kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen
kunnan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen löytöeläinten tilapäisen, 15 vuorokautta
kestävän hoidon järjestämisen eläinsuojelulain mukaisesti sekä tilapäisen hoidon järjestämisen
huostaanotetuille eläimille. HESY hoitaa lisäksi eläinten kuljetukset löytöpaikasta löytöeläintaloon
Viikkiin. Mikäli löytöeläimiä ei noudeta määräajassa Viikin löytöeläintalolta, ne siirtyvät HESYn
omistukseen ja niille aletaan etsiä uusia koteja yhdistyksen HESY-keskuksessa. HESY hoitaa myös
huostaanotettujen eläinten jatkohoidon.
Viikin löytöeläintalolla eläintenhoidosta vastasi tiiminvetäjä yhdessä 3–4 eläintenhoitajan kanssa.
Viikissä hoidettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 1156 eläintä yhteensä 5065 hoitopäivän verran.

Eläinten luovutus
Yhdistykseltä voi hakea eläintä täyttämällä verkkolomakkeen. Hakemusten käsittelyn jälkeen
yhdistyksen työntekijät ovat yhteydessä kotiehdokkaisiin ja kutsuvat heidät paikan päälle tutustumaan
eläimiin.
Yhdistys vastaanotti toimintavuoden 2021 aikana 2640 eläinhakemusta, mikä oli 120 hakemusta
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Nähtäväksi jää, vaikuttiko koronan aiheuttama lemmikkibuumi
edelleen hakemusmäärään, vai vakiintuuko hakemusten määrä tulevina vuosina samankaltaisiin
lukuihin.
Koronatilanteen takia yhdistyksen eläintilat pysyivät suljettuina valtaosan vuotta, mutta eläinten
luovutuksia uusiin koteihin jatkettiin edelliseltä vuodelta tutuin erityisjärjestelyin: asiakkaiden kanssa
käydyt alkukeskustelut hoidettiin pääasiassa sähköpostitse sekä puhelimitse, jonka jälkeen
kotiehdokkailla oli mahdollisuus tutustua eläimiin yhdistyksen tiloissa porrastetusti yksityiskäynnein.
Myös eläinten luovutukset uusiin koteihin järjestettiin porrastetusti.

Yhteistoimintaneuvottelutoimikunta
Yhteistoimintaneuvottelukunnan palaveri järjestettiin toukokuussa. Palaverissa käytiin läpi
yhteistoiminnassa sovitut asiat ja päivitettiin HESYn yhteistoimintakäsikirjaan muun muassa
työsuojelun toimintaohje kuluvalle vuodelle, työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2021–2025 sekä
henkilöstön koulutussuunnitelma 2021–2022.

Jäsenistö ja jäsenjärjestöt
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 17.4.2021 HESY-keskuksessa. Etänä kokoukseen
pääsi osallistumaan Teams-linkin kautta. Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli 2131 jäsentä.
Jäsenistä 45 oli ainaisjäseniä. Loput olivat varsinaisia jäseniä. Yhdistys jatkoi jäsenmaksulomakkeiden
lähettämistä sähköpostitse sähköisiä laskuja suosiville jäsenille.
Yhdistyksellä oli kahdeksan eläinsuojelun parissa toimivaa jäsenjärjestöä: Etelä-Kymenlaakson
eläinsuojeluyhdistys EKEY, Kankaanpään Eläinsuojeluyhdistys, Kauhavalla toimiva Kehräämö ry,
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Kissojen alkukoti ja apu ry Öllölässä, Kissojen Katastrofiyhdistys Pirkanmaalla, Kouvolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistys, Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys.
Jäsenyhdistyksille myönnettiin vuonna 2021 toiminta-avustusta yhteensä 7000 euroa.

Varainhankinta
Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu lahjoituksilla, jäsenmaksuilla, jäsentuotteiden myynnillä,
hautausmaan tuotoilla sekä valtiolta ja Helsingin kaupungilta saaduilla avustuksilla. Varainhankintaa
tapahtui myös HESY-keskuksen HESY-puodissa. Yhdistyksen palvelukseen palkattu varainhankkija aloitti
työnsä syyskuussa 2021 ja keskittyi HESY-lehden mainosmyyntiin ja yritysyhteistyöhön.
Yhdistyksen verkkokaupasta ostettavat aineettomat lahjat – eli tiettyyn tarkoitukseen korvamerkityt
lahjoitukset – olivat edelleen merkittävässä roolissa yhdistyksen varainkeruussa. Lahjoituksia saatiin
runsaasti myös Facebookiin luotavista yksityisten ihmisten HESYlle kohdennetuista
varainkeruukampanjoista.
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 34 619 euroa.
Yksityishenkilöihin kohdistuvassa varainhankinnassa työskentelivät toimiston työntekijät. Lisäksi
lukuisat vapaaehtoiset ovat auttaneet varainkeruussa. Esimerkiksi joulutonkkakeräys toteutettiin lähes
kokonaan vapaaehtoisvoimin.

Lipaskeräykset
Yhdistyksellä oli keräyslippaita vuonna 2021 seuraavien yhteistyökumppanien liikkeissä:
Aito Hyvän Olon Kauppa Malmi
Aito Hyvän Olon Kauppa Mankkaa
CatVet Kissaklinikka
Ekolo
Eläinklinikka Hertta
Eläinklinikka Karvakamut
Eläinlääkäriasema Arkki
Eläinlääkäriasema Evidensia Finnoo
Eläinlääkäriasema Evidensia Itäkeskus
Eläinlääkäriasema Evidensia Malmi
Eläinlääkäriasema Evidensia Tikkurila
Eläinlääkäriasema Evidensia Vallila
Eläinlääkäriasema Tassu
Eläinlääkäriasema Veteira
Eläinlääkärikeskus SoVet
Eläintarvike Doggis Oy
Espoon eläinlääkäriasema
Faunatar Arabia
Faunatar Jumbo
Faunatar Myyrmanni
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Faunatar Ristikko
Herttoniemen eläinlääkäriasema
Koiratrimmaamo Ainiku
Käpylän eläinkauppa
Käpylän eläinlääkäriasema VETEK
Lemmikkikulma
Lemmikkitaivas
Länsi-Vantaan eläinklinikka
Megaeläin, Iso Omena
Megaeläin, Itäkeskus
Murren Murkina, Mankkaa
Murren Murkina, Roihupelto
Murren Murkina, Tammisto
Musti ja Mirri, Ainoa
Musti ja Mirri, Espoontori
Musti ja Mirri, Herttoniemi
Musti ja Mirri, Iso Omena
Musti ja Mirri, Kaari
Musti ja Mirri, Kaivopiha
Musti ja Mirri, Kamppi
Musti ja Mirri, Mankkaa
Musti ja Mirri, Munkkivuori
Musti ja Mirri, Myyrmanni
Musti ja Mirri, Petikko
Musti ja Mirri, Ruoholahti
Musti ja Mirri, Stockmann
Musti ja Mirri, Sörnäinen
Musti ja Mirri, Tripla
NaturaZone
Onnen Askel, Vantaa
Roberts Coffee, Arabia
Ruohonjuuri, Iso Omena
Ruohonjuuri, Kaari
Sanvet - Eläinlääkäripalvelut
Savion eläinklinikka
Sopulitien eläinlääkäriasema
Sorry Mom Tattoo
Stadin Lemmikit
The Body Shop Ainoa
The Body Shop Forum
The Body Shop Iso Omena
The Body Shop Itäkeskus
The Body Shop Jumbo
The Body Shop Kaari
The Body Shop Kamppi
The Body Shop Sello
Willi Espoo
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Testamentit
HESY sai vuoden 2021 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 kolmet talkoot.
Talkoissa vapaaehtoiset 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.

Kampanjat
Maaliskuussa 2020 aloitettu, valtakunnallinen Katkaistaan kissojen kurjuuden kierre (4K) -kampanja
jatkui kevääseen 2021 saakka. Sen tavoitteena oli kastroida ja steriloida mahdollisimman monta
populaatiokissaa sekä muistuttaa ihmisiä kissojen leikkaamisen tärkeydestä. Kampanjan avulla saatiin
leikattua kaiken kaikkiaan yhteensä 754 kissaa. Näistä sterilisaatioita oli 389 ja kastraatioita 365.
Kampanjavaroja kerättiin somekeräysten lisäksi myös järjestämällä taide- ja arvoesinemyyntitapahtuma helmikuussa 2021. Myytäviin teoksiin ja esineisiin pystyi tutustumaan Facebookin
myyntikuvakansioissa, joissa haluamansa teoksen pystyi myös varaamaan. Teokset käytiin ostamassa
HESY-puodista. Maaliskuussa 4K-kampanjan hyväksi järjestettiin, niin ikään internetissä,
arvoesinehuutokauppa. Varoja kerättiin myös Kissamuseon kirpputorimyynnillä, mikä tuotti
kampanjalle kokonaisuudessaan 8200 €.
Yhdistyksen kampanjakumppaneita olivat Alajärven Tassutiimi ry, Dewi ry (Turku), Etelä-Kymenlaakson
eläinsuojeluyhdistys EKEY ry (Kotka), Kankaanpään eläinsuojeluyhdistys ry, Kehräämö ry (Kauhava),
Kissankulma ry (Hämeenkyrö), Kissojen Katastrofiyhdistys ry (Tampere), Kouvolan seudun
eläinsuojeluyhdistys KSEY ry, Mikkelin eläinsuojeluyhdistys MESY ry, Mirrirescue ry (Uusikaupunki) ja
Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki- ja sijaiskotiyhdistys PoPoPet ry (Oulu).
Pääsiäisen 2021 aikaan toteutettiin sosiaalisen median kanavissa HESYn, SEY Suomen eläinsuojelun ja
kanitietokirjailija Sari Mäyränpään yhteinen kanikampanja, joka oikoi kaneihin liitettyjä virheellisiä
käsityksiä ja pyrki ennaltaehkäisemään kanien joutumista kiertoon.
Lokakuussa HESY julkaisi sosiaalisen median kanavissa ja sivustollaan Eläintenhoitajat esiin! kampanjan. Kampanjassa esiteltiin kuvin ja tekstein eläintenhoitajien vaativaa ja vastuullista työtä.

Tapahtumat
Koronapandemia ja maassa toimeenpannut koronatoimet kokoontumisrajoituksineen vaikuttivat
merkittävästi yhdistyksen mahdollisuuksiin järjestää tapahtumia vuonna 2021. Esimerkiksi maaliskuun
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ensimmäisenä lauantaina vietettävän löytöeläinpäivän aikaan ei pystytty järjestämään perinteistä
tapahtumaa ja avoimia ovia.
Koronatauon jälkeen ensimmäinen yleisötapahtuma järjestettiin elokuussa. Tuolloin HESY-keskuksessa
pidettiin kirpputori. HESYn lisäksi kirpputoritapahtumaan osallistuivat Kulkurit, Rekku Rescue,
Aurinkokoirat ja Rin Tin Tin.
Marraskuun 27. ja 28. päivänä yhdistys kokosi löytöeläin- ja rescuetoimijat yhteen järjestämällä HESYkeskuksessa Rescue-joulutorin, jossa oli tarjolla paketteja pukinkonttiin ja pikkujouluihin. Joulutorille
osallistuivat Auringonkoirat ry, Carpe-projekti, Embla Rescue, Gayda’s Animal Aid ry, Koirakoti ry,
Kulkurit ry, Los Perros de Andalucia en Finlandia, Onnentassut ry, Pet Rescue Finlan, Rekku Rescue ry,
RinTinTin ry, Rodoksen kodittomat eläimet ry, The Souda Shelter Project, Vainu etsijäkoirat ja Viipurin
koirat ry. Paikalla oli myös perinteiseen tapaan herkkubuffet, ja yleisöllä oli mahdollisuus tutustua
yhdistyksen toimitiloihin ja käydä katsomassa kotia etsiviä eläimiä.

Eläinsuojelun Topelius -palkinto
Yhdistyksen vuonna 1998 perustama Eläinsuojelun
Topelius -palkinto myönnettiin HESYn 147vuotissyntymäpäivän kunniaksi eläin- ja ympäristöetiikan
dosentti, eläinfilosofi Elisa Aaltolalle ja Suomen Susi ry:n
perustaja ja puheenjohtaja Carina Lintulalle. He pyrkivät
vuoden aikana tarmokkaasti auttamaan
pienpetoraudoista loukkaantuneita niin sanottuja
rautakarhuja ja toivat vahvan eläineettisen näkökulman
loukkaantuneiden suurpetojen pelastamista ja
metsästystä koskevaan julkiseen keskusteluun.
Palkinnonjakotilaisuus pidettiin HESY-keskuksessa
25.11.2021.

Tiedotustoiminta
Toimistolta lähetettiin tietoa eläinsuojelusta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. HESYn kotia
etsivät eläimet päivitettiin yhdistyksen internetsivuille ja Facebook-sivulle. Yhdistyksen verkkosivuilla
julkaistiin yhdistyksen tiedotteita ja blogia, jossa kerrottiin mm. eläimen eroahdistuksesta ja
sisäkissojen virikkeistämisestä. Blogijuttuja kirjoittivat yhdistyksen työntekijät, harjoittelijat ja
vapaaehtoiset.
Yhdistys oli vuoden aikana esillä eri tiedotusvälineissä lähes 130 kertaa. Tiedotusvälineissä julkaistiin
muun muassa yhdistyksen medialle lähettämiä tiedotteita ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja
yhdistyksen hoivissa olevia eläimiä. Yhdistys lähetti vuoden aikana 32 mediatiedotetta, jotka käsittelivät
ajankohtaisia eläinsuojeluun tai yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Aiheina olivat mm. koronan
aiheuttaman lemmikkibuumin vaikutukset eläinsuojeluun, roskaamisten haitat eläimille ja
tunnistusmerkintäsirun rekisteröimisen tärkeys.
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Yhdistys otti myös kantaa ajankohtaisiin, esiin nousseisiin eläinsuojelukysymyksiin, kuten
Aluehallintoviraston julkaisuun kissapopulaatioiden hävittämisestä ja hevos(t)en välivaltaiseen
kohteluun olympialaisten viisiottelun ratsastusosuudella.
Yhdistys ylläpiti sosiaalisessa mediassa Facebook-sivua sekä Instagram-, Twitter- ja LinkedIn-tilejä.
Videoiden julkaisuun yhdistys käytti YouTube- ja Vimeo-tilejään. HESYn Facebook-sivuilla oli vuoden
2020 joulukuussa lähes 25650 tykkääjää (vuonna 2020 määrä oli reilut 23500). Instagram-tilin
seuraajajoukko kasvoi vuoden aikana muutamalla tuhannella lähes 12000:een. Edellä mainittuja
sosiaalisen median kanavia ylläpitivät yhdistyksen työntekijät ja harjoittelijat.
Tiedotuksen parissa työskenteli yhdistyksen tiedottaja. Markkinoinnillisten ja myynnillisten tehtävien
parissa työskenteli yhdistyskoordinaattori.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloite
HESYn ja 14 muun järjestön vuonna 2018 alulle panema
kansalaisaloite luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden käytön
rajaamiseksi vain ammattilaisille eteni vuoden 2019 lopulla
eduskuntakäsittelyn kautta talousvaliokuntaan. Aloite ei kuitenkaan
edennyt valiokunnan käsittelyyn saakka vielä viime vuodenkaan
aikana. Rajat räiskeelle -kansalaisaloitekampanja tiedotteineen sai
jälleen – neljäntenä uutenavuotena peräkkäin – paljon
mediahuomiota loppuvuodesta. Etenkin aloitteen kohtuuttoman
pitkään käsittelyaikaan otettiin julkisuudessa aktiivisesti kantaa.
Kansalaisaloitteessa ovat HESYn lisäksi mukana Allergia-, iho- ja astmaliitto, Etsijäkoiraliitto, Kuuloliitto,
Näkövammaisten liitto, Opaskoirayhdistys, SEY Suomen eläinsuojelu, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen
Eläinoikeusjuristit, Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Kissaliitto, Suomen Lääkäriliitto,
Suomen Palovammayhdistys ja Suomen Ratsastajainliitto.

Yhteistyö ja verkostotoiminta
Yhdistys oli vuoden aikana yhteydessä eri viranomaisiin eläinsuojeluasioissa. Yhteistyö suomalaisten
eläin-, luonnon- ja muiden alojen järjestöjen kanssa jatkui hyvässä hengessä. 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. Tänäkin vuonna kasviskorin ja muiden joulutervehdysten
luovutukset presidenttiparille toteutettiin virtuaalisesti.
Kansainvälinen yhteistyö jatkui entiseen tapaan. Ulkomaisista järjestöistä yhdistyksellä oli tiivein
kontakti EU:n koira- ja kissaliittoon (EU Dog & Cat Alliance). HESY on tukenut vuoden 2021 aikana eri
rescue-järjestöjä ja niiden yhteistyölöytöeläintarhoja välittämällä ruokaa, eläintarvikkeita ja alusia
tarhojen eläimille.

Vapaaehtoistyö
HESYn vapaaehtoistoimintaa päästiin taas hiljalleen käynnistämään koronasulun jälkeen
loppuvuodesta. Kissojen ja kanien sosiaalistamisessa auttavat, vapaaehtoiset ihmisystävät palasivat
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töihinsä marraskuussa. Toiminta on osoittautunut hyvin suosituksi ja ihmisystäväpaikat on varattu jo
pitkälle vuoden 2022 puolelle.
HESY-keskuksessa kävi vuoden aikana muutaman kerran pieni vapaaehtoisten ryhmä lajittelemassa ja
hyllyttämässä lahjoituksia siten, että turvaväleistä pidettiin huolta. Vapaaehtoiset auttoivat myös
puodin järjestelyssä, myyntityössä, tapahtumajärjestelyissä ja kesäkaudella eläinten hautausmaan
kunnossapidossa. Yhdistyksen joulutonkkakeräys järjestettiin tuttuun tapaan vapaaehtoisten
tonkkavahtien avulla.
Lisäksi vapaaehtoiset auttoivat etänä monissa tehtävissä, kuten esimerkiksi blogien ja lehtijuttujen
kirjoittamisessa, IT-ongelmien ratkomisessa ja graafisissa töissä. Vapaaehtoistoimintaa hoiti pääasiassa
yhdistyskoordinaattori.

Lopuksi
HESYn hallitus haluaa kiittää kaikkia vuoden 2021 aikana yhdistyksen toimintaan osallistuneita. Jokaisen
työpanos on osaltaan ollut mahdollistamassa eläinten pelastamista. Lämmin kiitos osallistumisesta!
Helsingissä 11.4.2022

HALLITUS
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Toimintasuunnitelma 2022–2023
Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening - HESY ry. on valtakunnallinen
eläinsuojeluyhdistys, jonka kotikunta on Helsinki. HESYllä on useita jäsenyhdistyksiä eri puolilta
Suomea.
1. Yhdistyksen tarkoitus – Missio
Teemme yhdessä kaikkemme, jotta eläimet voivat hyvin.

”Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eläinten oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkäyttöä ja
rääkkäystä. Yhdistys pyrkii auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia eläimiä mahdollisuuksiensa
mukaan. Käytännön eläinsuojelutyön lisäksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, tuottaa
tiedotusmateriaalia ja järjestää yleisötilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä sekä kotimaisten että
ulkomaisten yhteisöjen kanssa.” - Yhdistyksen säännöt
2. Visio
Jokainen eläin ansaitsee hyvä elämän.
Eläinten hyvinvointi yhteiskunnassa paranee, eikä eläimiä kohdella kaltoin tai jätetä hoitamatta.
Jokaiselle eläimelle taataan hyvä elämä, joka mahdollistaa lajityypillisten tarpeiden toteutumisen.
3. Arvot
Ollaan ystäviä ja eläinten ystäviä.
Yhdistyksen tavoitteena on suojella kaikkia eläimiä resurssiensa mukaan.
Jokainen HESYn jäsen ja työntekijä toimii rehellisesti ja oikeudenmukaisesti, arvostaa toisten tekemistä
ja osaamista. Hyväksymme erilaisuuden ja kunnioitamme niin eläimiä kuin ihmisiä. Eläinten ystävinä
olemme empaattisia myös toisia ihmisiä kohtaan.
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on edistää eläinsuojelua. Hallitus palvelee jäsenistöä parhaalla
mahdollisella tavalla yhdistyksen hengen mukaisesti. Hallitus tiedottaa jäsenistölle merkittävistä
päätöksistä ja tapahtumista avoimesti. Henkilökunta ja hallitus toteuttavat työssään HESYn missiota ja
arvoja sekä työskentelevät yhdessä kohti visiota noudattaen yhdistyksen ohjesääntöjä.
4. Strategia
Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening - HESY ry:n säännöt ohjaavat
yhdistyksen toimintaa. Jäsenet valitsevat yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan yhdistyksen
sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksen tehtävänä on kaikkien eläinten suojelu ja eläinten hyvinvoinnin sekä arvostuksen
edistäminen. Yhdistys myös neuvoo ja opastaa eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys
toteuttaa missiotaan tekemällä konkreettista eläinsuojelutyötä eläintaloilla. Lisäksi yhdistys tiedottaa ja
ottaa kantaa eläimiin liittyvissä asioissa.
Yhdistys vastustaa eläinten väärinkäyttöä, jota esiintyy muun muassa tehotuotannossa,
turkistarhauksessa, metsästyksessä, eläinkokeissa, sirkuksissa ja viihteessä.
Yhdistys haluaa tarjota parhaan mahdollisen hoidon niille eläimille, jotka tulevat sen hoidettaviksi.
Eläinsuojelukeskuksen henkilökunta on ammattitaitoista, ja eläinten hyvinvointi on heille kunnia-asia.
Yhdistyksellä on tarkoitukseen sopivat tilat, joiden suunnittelussa on otettu huomioon kunkin eläimen
hyvinvointi ja mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.
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Yhdistyksen hoiviin tulleita lemmikkieläimiä hoidetaan siten, että eläimelle etsitään mahdollisimman
nopeasti uusi, juuri kyseiselle eläinyksilölle sopiva koti. Ennen uuteen kotiin siirtymistä kaikki kissat
sekä koirat kastroidaan tai steriloidaan, lisäksi niille annetaan loishäädöt ja rokotukset. Jos eläimellä on
sairauksia, ne hoidetaan mahdollisuuksien mukaan ennen luovuttamista.
Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Yhdistyksen toimistolla
työskentelee tiedottaja, joka tekee yhteistyössä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa
mediatiedotteet. Yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja kuulumisista kerrotaan lisäksi
internetsivuilla, Facebook-sivuilla, Instagramissa, Twitterissä sekä LinkedInissä. Sosiaalisen median
kanavien näkyvyydessä auttavat merkittävässä määrin myös vapaaehtoiset. Yhdistyskoordinaattori
vastaa markkinoinnillisesta ja myynnillisestä näkyvyydestä sekä koordinoi vapaaehtoisia.
Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja yhdistyksen sääntöjen, hallituksen päätösten sekä
ohjesääntöjen ja lakien pohjalta. Toiminnanjohtajan ohjeina toimivat lisäksi yhdistyksen
toimintasuunnitelma sekä budjetti.
Yhdistyksessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat esimiehet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti
kehittämään työpaikan toimintoja ja edistämään organisaatiokulttuurin kehittymistä.
Yhteistoimintapalavereita järjestetään luottamusvaltuutetun ja esimiesten kesken.
4.1.
Jäsenet
Yhdistyksen tavoitteena on saada lisää henkilöjäseniä sekä jäsenyhdistyksiä eri puolilta Suomea.
4.2.
Yhdistyksen henkilökunta
Yhdistyksellä on palkattua henkilökuntaa eri tehtävissä. Yhdistyksessä apuna toimivat myös
perehdytetyt vapaaehtoiset sekä työharjoittelijat ja työkokeilijat. Yhdistys pyrkii tarjoamaan
mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja mm. eläintenhoitajiksi kouluttautuville opiskelijoille sekä
toimii yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. HESY tarjoaa harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan
myös työkokeilijoille ja kuntouttavaan työtoimintaan.
4.3.
Talous ja varallisuus
Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto. Yhdistyksen käytössä on Talenom
Online taloushallintajärjestelmä. Yhdistykselle osoitetut laskut toimitetaan sähköisesti. Jäsenrekisteriä
ylläpidetään Yhdistysavain.fi-palvelussa.
Yhdistyksen varallisuudesta huolehtii varainhoitotiimi yhdessä FIM sijoituspankin kanssa. Yhdistyksen
varallisuutta hoidetaan siten, että se on turvattu mahdollisimman hyvin ja tuoton avulla pystytään
kattamaan yhdistyksen kuluja.
Yhdistys käyttää varallisuuttaan yhdistyksen kuluihin kuten henkilöstökuluihin, eläinten 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 eläinhoitajien henkilöstökuluista. Varoja
käytetään myös valistus- ja kasvatustyöhön sekä tiedotusmateriaaleihin. Varoja kerätään lisäksi
nykyisten eläintilojen ylläpito – ja korjauskustannuksiin.
Yhdistyksen hallitus on tehnyt hallinto-ohjesäännön sekä talousohjesäännön, joita yhdistyksen
toimihenkilöt noudattavat. Ohjesääntöjä päivitetään tarpeen mukaan.
Yhdistyksen taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Hankinnat tehdään harkitusti ja isommissa
hankinnoissa toimittajat kilpailutetaan.
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5. Tapahtumat ja toiminta vuosille 2022–2023
➢

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 tarvittaessa.

➢

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

➢

Eläimiä koskevien säädösten ja lakien muutosten aktiivinen seuraaminen ja eläinten hyvinvoinnin
edistäminen sekä lausuntojen laatiminen eläinsuojeluasioista kuuluvat olennaisena osana
yhdistyksen toimintaan.

➢

Yhdistys on aktiivinen Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

➢

Yhdistys pyrkii järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa avointen ovien päivä tyyppisen
tapahtuman HESY-keskuksessa. Ne pyritään pitämään keväällä löytöeläinpäivän (maaliskuun
ensimmäinen lauantai) ja syksyllä maailman eläinten päivän (4.10.) läheisyydessä.

➢

Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja webinaareja
eläimiin liittyen.

➢

Yhdistys pyrkii järjestämään Maj Förening -tapahtuman, jossa teemana pikkulinnut.

➢

Yhdistys pyrkii järjestämään kissojen sterilointi/kastrointikampanjan.

➢

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 HESYkeskukseen ja yhdistyksen toimintaan.

➢

Yhdistys
järjestää
varainhankintakampanjoita
mm.
arvotavaramyyntejä ja muita varainkeruutapahtumia.

➢

Yhdistys järjestää testamentti-iltoja.

➢

Yhdistys hoitaa Viikin löytöeläintalon toimintaa pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tehdyn
sopimuksen pohjalta.

➢

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.

➢

Yhdistys jatkaa organisaation kehittämistä ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä.

joulutonkkakeräys,

taulu-

ja
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HESY ry
TULO- JA MENOARVIO 2022
2022
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Tuotot
3900 Luovutusmaksut
3902 Hoitomaksut omistajilta
39020 Hoitomaksut omistajilta YL%
39050 Kuljetusmaksut YL%
39060 Talteenottomaksut YL%
3908 Hautausmaksut
3910 Muut tuotot
3911 Palkkiot ja korvaukset
3912 Edelleenlaskutettavat tuotot
39120 Edelleenlaskutettavat tuotot YL%
39122 Edelleenlaskutettavat tuotot A2%
Kulut
Henkilöstökulut
4900 Kuukausipalkat
4901 Tuntipalkat
4905 Lisät
4910 Vuosilomapalkat
4911 Lomaltapaluurahat
4912 Vuosilomakorvaukset
4920 Saadut korvaukset
4926 Puhelinedut
4929 Luontoisetujen vastatili
4930 Lomapalkkojen jaksotus
4935 Tyel-maksut
4940 Tapaturmavakuutusmaksut
4941 Työttömyysvakuutusmaksut
4943 Ryhmähenkivakuutusmaksut
4944 Sava-maksut
4945 Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus
Poistot
4970 Poisto rakennuksista ja rakennelmista
4980 Poisto koneista ja kalustosta
Muut kulut
5900 Eläinlääkärikulut
5901 Eläinlääkärikulut ulkop.
59010 Eläinlääkärikulut ulkop. YL%
5902 Lääkekulut
59020 Lääkekulut YL%
59022 Lääkekulut A2%
5903 Mikrosirut
5904 Siivoustarvikkeet
59040 Siivoustarvikkeet YL%
5905 Ruokakulut
59051 Ruokakulut A1%
5906 Hiekkakulut
5907 Eläinten hoitotarvikkeet
59070 Eläinten hoitotarvikkeet YL%
5908 Muut hoitokulut
59080 Muut hoitokulut YL%
5917 Ulkopuoliset palvelut
5921 Työterveys
5922 Henkilösivukulut
5923 Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut
59230 Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut YL%
5928 Toimitilakulut
59280 Toimitilakulut YL%
5929 Maavuokra
5930 Sähkö
5931 Lämmitys
5932 Vesi
5933 Jätehuolto
5934 Tilojen korjaukset

392 700
90 000
33 000
22 200
210 000
19 000
5 000
8 000
2 500
3 000
-1 566 241
-855 940
-290 000
-290 000
-42 000
-50 000
-25 000
-20 000
-440

-110 000
-15 000
-3 000
-500
-10 000
-123 601
-121 560
-2 041
-586 700
-25 000
-100 000
-10 000
-21 000
-2 000
-2 000
-2 500
-5 000
-4 000
-10 000
-2 000
-1 000
-2 000
-500
-500
-500
-5 000
-10 000
-2 000
-2 000
-17 000
-20 000
-33 000
-27 000
-6 000
-20 000
-50 000

2021
-988 233
-988 233
395 965
81 020
120
33 356
22 200
210 000
18 065
9 800
11 821
5 399
3 990
195
-1 384 198
-700 586
-236 403
-237 697
-38 450
-40 003
-20 403
-19 183
37 856
-300
300
-13 433
-102 881
-14 689
-2 973
-439
-9 067
-2 821
-130 679
-127 958
-2 722
-552 932
-22 967
-108 217
-6 753
-19 397
-2 025
-1 784
-2 673
-4 629
-3 931
-8 313
-1 604
-922
-2 923
-226
-314
-76
0
-10 107
-700
-6 781
-390
-17 536
-30
-19 853
-29 396
-24 374
-3 095
-22 623
-20 710

5935 Kiinteistövero
5938 Ajoneuvokulut
59380 Ajoneuvokulut YL%
5939 Kone- ja kalustokulut
5942 Kone- ja kalustohankinnat <3v.
5943 ICT-laite ja -ohjelmistokulut
59430 ICT-laite ja -ohjelmistokulut YL%
5944 Käyttö- ja ylläpitokulut
5946 Matkakulut
5947 Kilometrikorvaukset
5948 Päivärahat
5952 Mainos- ja markkinointikulut
5953 Kampanjakulut
5958 Taloushallintopalvelut
59580 Taloushallintopalvelut YL%
5959 Lakipalvelut
59590 Lakipalvelut YL%
5960 Tilintarkastuspalvelut
5961 Muut hallintokulut
5964 Puhelin- ja tietoliikennekulut
59640 Puhelin- ja tietoliikennekulut YL%
5965 Postikulut
5966 Rahaliikenteen kulut
5967 Vakuutukset
5968 Toimistotarvikkeet
59680 Toimistotarvikkeet YL%
59681 Toimistotarvikkeet A1%
5969 Kokous- ja neuvottelukulut
5971 Jäsenmaksut
5972 Annetut lahjoitukset/apurahat
5973 Muut kulut
59730 Muut kulut YL%
5975 Myyntikulut
59750 Myyntikulut YL%
59943 YPH YL%, vähennysoikeus 0%
5995 YTH/YPH siirto muihin menoryhmiin
5997 Tilikauden verojaksotus
Tuotto-/kulujäämä (varsinainen toiminta)
VARAINHANKINTA
Tuotot
6000 Jäsenmaksut
6250 Lahjoitukset
6251 Testamenttilahjoitukset
6300 Eläinsuojelupuodin myynti
6301 Postimyynti
6350 Tilaisuuksien tuotot
6351 Lehti- ja ilmoitustuotot
6352 Vuokratuotot
6369 Muut varainhankinnan tuotot
Kulut
6800 Ostot myyntivarastoon
6850 Tilaisuuksien kulut
6855 Muut kiinteistöön liittyvät kulut
6860 Muut varainhankinnan kulut
6990 Varaston muutos
Tuotto-/kulujäämä (varsinainen toim. ja varainhankinta)
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustoiminta
7000 Korkotuotot sijoituksista
7100 Osinkotuotot sijoituksista
7150 Sijoitusten myyntivoitot
7200 Arvonalennusten palautukset
Rahoitustoiminta
7300 Korkotuotot
7301 Palautettava yhteisö-/palautuskorko
7400 Muut rahoitustuotot
Kulut
Sijoitustoiminta

-5 000
-6 000
-5 000
-5 000
-2 000
-12 000
-3 000
-14 000
-500
-500
-10 000
-30 000
-20 000
-5 000
-20 000
-10 000
-10 000
-3 000
-5 000
-800
-6 000
-5 000
-9 000
-1 500
-1 000
-100
-2 000
-5 000
-5 000
-5 000
-300

-780 841
338 700
356 000
50 000
200 000
70 000
1 000
10 000
10 000
15 000
-17 300
-2 000
-300
-10 000
-5 000
-442 141
200 000
215 000
210 000
30 000
80 000
100 000
5 000

5 000
-15 000
-15 000

-4 599
-6 384
-4 267
-3 989
-1 045
-12 474
-2 456
-13 123
-944
-587
-20
-1 575
-40 057
-18 301
-4 920
-15 570
-10 350
-11 839
-3 043
-4 657
-756
-6 350
-4 491
-9 220
-2 243
-891
-397
-98
-1 674
-1 000
-5 182
-3
-6 492
-261
-479
386
-11 234
-988 233
1 301 783
1 314 670
51 172
124 887
1 026 093
64 787
409
612
4 750
41 267
693
-12 887
-5 515
0
-7 281
-37
-53
313 551
354 470
367 287
361 837
50 000
75 446
193 453
42 938
5 450
10
13
5 426
-12 818
-12 729

7500 Omaisuuden hoitokulut
7700 Sijoitusten arvonalentumiset
7750 Sijoitusten myyntitappiot
Rahoitustoiminta
7900 Korkokulut
7901 Verojen viivästysseuraamukset
7950 Muut rahoituskulut
Tuotto-/kulujäämä ennen satunnaisia eriä
YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset
8000 Saatu yleisavustus
8290 Annetut avustukset
TILIKAUDEN TULOS
Siirrot rahastoihin/rahastoista
8920 Sidotun rahaston lisäys tai vähennys
8930 Vapaan rahaston lisäys tai vähennys
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-15 000

0

-242 141
0
0

-242 141
0

-242 141

-12 729
0
0
-89
-55
-15
-19
668 021
25 946
25 946
34 946
-9 000
693 967
1 000
1 000
0
694 967

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening
HESY ry
TILINPÄÄTÖS
31.12.2021
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2021 - 31.12.2021

SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätös:
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot
Allekirjoitukset
Luettelo kirjanpitoaineistosta

Sivu
1
2-3
4-7
8
9

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

TULOS

1

1.1.2021

1.1.2020

- 31.12.2021

- 31.12.2020

395 965,32

129 030,21

Henkilöstökulut

-700 586,17

-517 660,89

Poistot

-130 679,44

-136 792,40

Muut kulut

-541 698,32

-415 336,35

Tuloverot

-11 234,04

-2 434,56

-1 384 197,97

-1 072 224,20

-988 232,65

-943 193,99

-988 232,65

-943 193,99

1 314 670,04

703 288,16

-12 886,62

-5 133,94

1 301 783,42

698 154,22

313 550,77

-245 039,77

361 837,31

130 365,63

5 450,00

1,10

-12 728,98

-118 621,35

-88,55

-224,27

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

354 469,78

11 521,11

Tuotto-/Kulujäämä

668 020,55

-233 518,66

Yleisavustukset

25 946,00

34 808,00

Yleisavustukset yhteensä

25 946,00

34 808,00

693 966,55

-198 710,66

1 000,00

0,00

694 966,55

-198 710,66

Rahayksikkö: EUR
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Tuotot
Kulut

Kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta
Kulut
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta

Yleisavustukset

TILIKAUDEN TULOS
Siirrot rahastoihin/rahastoista
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

2

TASE

Rahayksikkö: EUR

31.12.2021

31.12.2020

Omistuskiinteistöt

201 825,51

201 825,51

Maa- ja vesialueet yhteensä

201 825,51

201 825,51

Omistusrakennukset ja rakennelmat

2 431 195,49

2 559 153,17

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

2 431 195,49

2 559 153,17

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

8 165,36

6 299,12

2 641 186,36

2 767 277,80

2 482 795,78

2 185 766,68

2 482 795,78

2 185 766,68

5 123 982,14

4 953 044,48

Aineet ja tarvikkeet

5 994,00

6 047,00

Vaihto-omaisuus yhteensä

5 994,00

6 047,00

Myyntisaamiset

13 942,65

26 338,45

Muut saamiset

8 154,10

400,00

Siirtosaamiset

680 728,77

127 352,41

Lyhytaikaiset yhteensä

702 825,52

154 090,86

Saamiset yhteensä

702 825,52

154 090,86

Rahat ja pankkisaamiset

319 090,40

311 518,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 027 909,92

471 656,74

VASTAAVAA YHTEENSÄ

6 151 892,06

5 424 701,22

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Saamiset
Lyhytaikaiset
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

3

TASE

Rahayksikkö: EUR

31.12.2021

31.12.2020

Peruspääoma

246 470,14

246 470,14

Osakerahasto

860 463,80

860 463,80

2 110,10

3 110,10

2 110,10

3 110,10

4 190 888,46

4 389 599,12

694 966,55

-198 710,66

5 994 899,05

5 300 932,50

Ostovelat

24 363,76

21 083,40

Muut velat

20 393,99

20 575,00

Siirtovelat

112 235,26

82 110,32

156 993,01

123 768,72

156 993,01

123 768,72

6 151 892,06

5 424 701,22

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut rahastot
Sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot yhteensä
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021 LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Noudatetut säännökset
Tilinpäätös on laadittu noudattaen pienyritykselle asetettuja vaatimuksia (Valtioneuvoston
asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, luvut 2 ja 3).
Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaa tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno on poistettu seuraavan
suunnitelman mukaan:
Käyttöomaisuushyödyke
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennusten perusparannusmenot
Koneet ja laitteet

Poistoprosentti ja menetelmä
5% menojäännöspoisto
5% menojäännöspoisto
25% menojäännöspoist

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:
Henkilöstö
Henkilöstönmäärä keskimäärin tilikauden aikana.

2021
21

2020
19

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Yhteensä

31.12.2021
567 715,08
102 881,31
29 989,78
700 586,17

31.12.2020
418 027,63
69 452,48
30 180,78
517 660,89

Suunnitelman mukaiset poistot
Poisto muista pitkävaikutteisista menoista
Poisto rakennuksista ja rakennelmista
Poisto koneista ja kalustosta

31.12.2021
0,00
127 957,68
2 721,76

31.12.2020
42 973,34
91 719,36
2 099,70

Rakennusten perusparannusmenoihin kohdistuvat poisto on esitetty vuoden 2020 tilinpäätöksessä
muiden pitkävaikutteisten menojen poistona ja vuoden 2021 tilinpäätöksessä rakennusten ja
rakennelmien poistona.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/62654a1a-48e7-4ac1-b109-354205539549

www.vismasign.com

5

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8
Tuotot ja kulut
Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely
Varsinaisen toiminnan tuotot
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Tuloverot
Yhteensä
Varainhankinna tuottojen ja kulujen erittely
Jäsenmaksut
Lahjoitukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Kiinteistöön liittyvät kulut
muut varainhankinnan kulut
Yhteensä

31.12.2021
395 965,32
-700 586,17
-130 679,44
-541 698,32
-11 234,04
-988 232,65

31.12.2020
129 030,21
-517 660,89
-136 792,40
-415 336,35
-2 434,56
-943 193,99

31.12.2021
51 172,04
1 150 979,99
41 267,00
71 251,01
-7 280,92
-5 605,70
1 301 783,42

31.12.2020
47 286,30
593 386,14
27 228,43
35 387,29
-635,85
-4 498,09
698 154,22

Lahjoituksiin sisältyvät testamenttilahjoitukset on tuloutettu testamentin saatua lainvoiman,
mikäli saantoon ei liity sellaista epävarmuutta, joka vaikuttaa testamenttilahjoituksen arvoon.

Sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erittely
Korkotuotot
Osinkotuotot
Myyntivoitot
Arvonalennusten palautukset
Omaisuuden hoitokulut
Sijoitusten arvonalentumiset
Myyntitappiot
Yhteensä

31.12.2021
50 000,00
75 445,72
193 453,44
42 938,15
-12 728,98
0,00
0,00
349 108,33

31.12.2020
33 619,86
51 042,34
45 703,43
0,00
-9 874,41
51 034,52
-159 781,46
11 744,28

Rahoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erittely
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Yhteensä

31.12.2021
23,89
5 426,11
-69,55
-19,00
5 361,45

31.12.2020
0,00
1,10
-24,10
-200,17
-223,17

Avustukset
Saatu yleisavustus
Annetut avustukset
Yhteensä

31.12.2021
34 946,00
-9 000,00
25 946,00

31.12.2020
36 308,00
-1 500,00
34 808,00
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:
Sijoitukset
Rahoitusarvopaperit FIM
Markkina-arvo 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Erotus

KJK-rahasto-osuudet
Markkina-arvo 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Erotus
Sijoitukset yhteensä (kirjanpitoarvo)

31.12.2021
3 271 668,71
2 349 772,80
921 895,91

31.12.2020
2 608 687,49
2 035 735,69
572 951,80

31.12.2021
222 516,49
133 022,96
89 493,53

31.12.2020
220 835,63
150 030,99
70 804,64

2 482 795,76

2 185 766,68

31.12.2021

31.12.2020

246 470,14
860 463,80
2 110,10
4 190 888,46
694 966,55
0,00
5 994 899,05

246 470,14
860 463,80
3 110,10
4 409 424,54
-198 710,66
-19 825,42
5 300 932,50

31.12.2021
860 463,80

31.12.2020
860 463,80

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:
Oman pääoman erittely:
Peruspääoma
Osakerahasto
Sääntöjen mukainen rahasto
Edellisten tilikausien yliäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä /alijäämä
Oikaistu edellisen tilikauden voittovaroja
Oma pääoma yhteensä
Rahastot
Osakerahasto

Yhdistyksen hallitus on päättänyt esittää osakerahaston, 860 463 ,80€, purkamista edellisten
tilikausien voittovaroihin.
Sääntöjen mukainen rahasto

31.12.2021
2 110,10

31.12.2020
3 110,10

Sääntöjen mukaisen rahaston varoja on käytetty hallituksen päätöksellä, rahaston sääntöjen
mukaisesti, koiratalon kunnostukseen. Rahaston jäljellä olevat varat, 2110,10€, tullaan
käyttämään kahden seuraavan tilikauden aikana.
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8

Taseeseen sisältymättömät vastuut:
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät
Myöhempinä tilikausina erääntyvät

31.12.2021
8 671,97
13 500,46

31.12.2020
1 959,25
0,00
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 ALLEKIRJOITUKSET
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Paikka

Päivämäärä

Nina Immonen
Puheenjohtaja

Kirsi Sharma

Eeva-Kaisa Johnson

Minna Lahti

Tiina Kohtamäki

Niina Virtanen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.
Oy Tuokko Ltd
Tilintarkastusyhteisö

Paikka

Päivämäärä

Terhi Latvala, KHT
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Helsingin eläinsuojeluyhdistys Helsingfors djurskyddsförening HESY ry
Muonamiehentie 7
00390 HELSINKI
Y-tunnus 0201239-8
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista
Säilytystapa
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Päiväkirja
Pääkirja
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito
Tilinpäätös
Tase-erittelyt
Tositelajit
Jaksotustositteet
Pankkitositteet
Muistiotositteet
Ostotositteet
Myyntitositteet
Palkkatositteet

94
1,60,62,63,64,66
13,80
21,45
15,33,39
51

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/62654a1a-48e7-4ac1-b109-354205539549

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 11 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening HESY ry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening HESY ryn (y-tunnus
0201239-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 694.966,55 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 tilintarkastusevidenssiä.
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, onko tilinpäätöksessä 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
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[2]
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
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 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 tilintarkastusevidenssin 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 tilintarkastusevidenssiin. 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.
Helsingissä, 4. päivänä huhtikuuta 2022
Oy Tuokko Ltd
Tilintarkastusyhteisö

Terhi Latvala
KHT
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