Te s t a m e n t t i

–arvokas lahja eläimille

Työ eläinten hyväksi etenee
- kiitos lahjoittajien
Animalia on eläinten oikeuksia ja suojelua edistävä
asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka on toiminut
jo yli 55 vuotta eläinten hyvinvoinnin puolesta.
Jäsenien ja lahjoittajien tuella olemme saavuttaneet
merkittäviä edistysaskeleita, mm. häkkikanalakiellon,
kytkettynä eläville lehmille oikeuden jaloitella kesäisin sekä kosmetiikan eläinkoekiellon EU:n alueella.
Olim
me myös toteuttamassa turkistarhauksen kieltämiseksi Suomen historian ensimmäistä kansa
laisaloitetta. Yksi merkittävä edistysaskel on myös
Särkänniemen delfinaarion sulkeutuminen.
Lahjoitukset ovat edellytys toimintamme jatkumiselle - ilman niitä pitkäjänteinen työ eläinsuojelun ja
eläinten oikeuksien edistämiseksi ei olisi mahdollista.

Eläinten
paremman
tulevaisuuden
puolesta
Tutustu Animalian työhön
osoitteessa animalia.fi

Kiitos, että olet mukana.

Animalia ry
Suvilahdenkatu 4
00500 Helsinki
09 720 6590
animalia@animalia.fi

Jokainen lahjoitus on arvokas
Voimme käyttää lahjoituksesi kokonaisuudessaan
eläinten hyväksi, koska Animalian ei tarvitse maksaa
testamenttilahjoituksista veroa. Halutessasi voit kohdentaa testamenttisi juuri sinulle tärkeään eläinten
puolesta tehtävään työhön. Voit osoittaa testamentissa haluamasi osan omaisuudestasi Animalialle tai
testamentata muutakin kuin rahaa. Mikään lahjoitus
ei ole liian pieni – jokaisella lahjoituksella on merkitystä.
Testamentin tekeminen on vaikuttava päätös, jota ei
ole koskaan liian aikaista tehdä. Testamentin avulla
päätät itse siitä, kenelle ja miten omaisuutesi jaetaan,
eikä sen teko ole hankalaa. Testamentin laatimiseen
saa tarvittaessa lakiapua.

Tee testamentti eläinten paremman
tulevaisuuden puolesta
Testamenttilahjoituksella ilmaiset, mitä olet pitänyt
arvokkaana elämäsi aikana. Animalialle osoitetulla
testamenttilahjoituksella mahdollistat pitkäjänteisen
ja vakaan työn eläinten hyväksi. Anna testamentissasi eläimille arvokas lahja, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Haluatko lisätietoa?
Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron lisää.
Yhteydenotto ei velvoita
mihinkään ja keskustelen
asiasta kanssasi luottamuksellisesti.
Tarja Balding
talouspäällikkö
puh. 09 720 65911
tarja.balding@animalia.fi

Animalia on eläinten asian ajaja
Animalian päätoimintakohteita ovat tuotantoeläimet,
turkiseläimet sekä koe-eläimet. Mahdollisuuksien
mukaan toimimme myös muiden eläinten käyttöön
liittyvien kysymysten, kuten eläinten viihdekäytön,
parissa. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua,
joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää olennaisesti niiden lajityypillistä käyttäytymistä.
Eläimet eivät itse voi puhua omasta puolestaan: ne
tarvitsevat äänitorvekseen eläinten hyvinvoinnista
välittävien ihmisten järjestön. Toimimme kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia
toimii eläinsuojelu- ja eläinoikeuskysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä.

