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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Perustaminen ja rekisteröinti
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit sai al-
kunsa 26. helmikuuta 2009, jolloin pidettiin 
yhdistyksen perustamiskokous. Yhdistyksen 
perusti viisi nykyisen hallituksen jäsentä: 

• Puheenjohtaja: Tea Kurki 
• Varapuheenjohtaja: Tiitta Räsänen 
• Kirjanpitäjä: Anniina Junell 
• Sihteeri: Myra Magnusson
• Rahastonhoitaja: Sari Koivistoinen. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheen-
johtaja Tea Kurki sekä varapuheenjohtaja 
Tiitta Räsänen yhdessä.

Perustamiskokouksessa laadittiin yh-
distyksen säännöt ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2009 sekä päätettiin avata yh-
distykselle tili. Alkupääomansa yhdistys 
sai Ompelukerho-nimiseltä rekisteröimät-
tömältä yhdistykseltä, jossa hallituksen 
jäsenet olivat toimineet aiemmin muutaman 
vuoden ajan. Alkupääoma pantiin tilille, 
jonka Eläinsuojeluyhdistysten Kummit avasi 
Sampopankkiin 13. maaliskuuta. Yhdistys 
hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 18.elokuuta 
2009, jolloin siitä tuli virallisesti Eläinsuoje-
luyhdistysten Kummit ry. 
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Yhdistyksen toimintaidea
Suomessa toimii lukuisia eläinsuojelu-
yhdistyksiä. Useimmat näistä yhdistyk-
sistä ovat pieniä ja kärsivät jatkuvasta 
resurssipulasta: rahoitusta ja vapaaeh-
toistyövoimaa ei ole aina riittävästi tar-
jolla. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
ry haluaa tarjota auttavan kätensä näille 
yhdistyksille. Se voi esimerkiksi järjestää 
talkootyövoimaa tapahtumiin tai pieniin 
remontteihin ja tehdä tavara- tai rahalah-
joituksia. Toiminnan kantavana teemana 
on siis käytännön eläinsuojelutoiminnan 
tukeminen.

Ensimmäisen vuoden tavoitteet
Eläinsuojeluyhdistysten kummit ry:n 
ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena 
on ollut yhdistyksen toiminnan vakiinnut-
taminen sekä yhteistyökumppanuuksien 
luominen. Toimintaa on vakiinnutettu 
hoitamalla käytännön asiat kuntoon (mm. 
tilin avaus ja jäsenrekisterin perustami-
nen). Yhteistyökumppaneita ja jäseniä on 
hankittu tiedottamisen avulla (nettisivut, 
!yerit ja kortit) sekä osallistumalla alan 
tapahtumiin. Rahoituksen varmistamisek-
si on suunniteltu ja valmistettu erilaisia 
myyntituotteita.



3

VUODEN 2009 TAPAHTUMAT

Vuoden 2009 ensimmäinen tapahtu-
ma oli Löytöeläinrock, joka järjestet-
tiin 9. toukokuuta Darkside clubilla 
Helsingissä. Tapahtumassa soittivat 
Stereo Junks, Twelve Inches ja Caroli-
ne. Miksaajana toimi Sampsa Astala So 
Music Finland Oy:stä. Tapahtumassa 
jaettiin Suomen eläinsuojeluyhdistysten 
liitto ry:n materiaalia sekä Hausjärven 
eläinsuojeluyhdistyksen esitettä. Bändit 
olivat mukana matkakuluilla ja pienellä 
purtavalla. Liput maksoivat 8 ", josta  
3 " meni Darkside clubille. Tapahtumaan 
osallistui n. 115 katsojaa ja sen tuotto oli 
470 ". Summa lahjoitettiin Hausjärven 
eläinsuojeluyhdistykselle, ja he ostivat 
rahalla turvasiruja kissoille. 

Toukokuun 21. päivä osa yhdistyksen 
hallituksen jäsenistä osallistui Haus-
järven eläinsuojeluyhdistyksen järjes-
tämään Match Show -tapahtumaan. 
Kummit avustivat eläinsuojeluyhdistys-
tä pitämällä myyntipöytää ja kirjaamalla 
ylös ilmoittautumisia ja kisatuloksia. 
Tapahtuman jälkeen kummit kävivät 
katsomassa eläinsuojeluyhdistyksen 
tiloja ja eläinten olosuhteita.   

Syyskuun 21. päivä kummien puheen-
johtaja osallistui Hartolan seudun eläin-
suojeluyhdistyksen jäseniltaan. Jäsenil-
lassa keskusteltiin alustavasti keväällä 
2010 toteutettavasta yhteisprojektista, 
kissojen leikkuutapahtumasta.

Joulukuun 6. päivä yhdistys osallis-
tui Eettisille joulumarkkinoille monen 
muun eläinsuojelua edistävän järjestön 
tavoin. Yhdistys oli valmistanut tapah-
tumaan runsaasti myyntituotteita ja 
jakoi siellä myös eläinsuojeluaiheista
materiaalia.
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GRAAFINEN ILME JA VIESTINTÄ

Yhdistyksen graafinen ilme
Yhdistyksen graa!sessa ilmeessä on 
haettu luonnonläheistä, eläinrakasta ja hel-
posti lähestyttävää tunnelmaa. Tästä ker-
tovat mm. yhdistyksen logoissa esiintyvät 
eläinhahmot ja pyöreät muodot. 

Yhdistyksellä on käytössään kaksi 
logoa: ns. ympyrälogo sekä tekstilogo. 
Logot perustuvat yhdistyksen varapuheen-
johtaja Tiitta Räsäsen suunnitelmaan. 
Graa#nen suunnittelija Juha Takalo jalosti 
alkuperäisestä suunnitelmasta kaksi eri 
logoa eri käyttötarkoituksiin. Ympyrälogoa 
käytetään esim. hintalapuissa ja tekstiili-
tuotteissa, ja siitä teetettäneen myöhemmin 
myös leimasin. Tekstilogo on käytössä mm. 
yhdistyksen nettisivuilla.

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoittees-
ta www.esyjenkummit.net. Sivujen ilme 
perustuu yhdistyksen hallituksen suunnitel-
maan, jossa toivottiin luonnonläheisyyden 
näkymistä mm. väreissä. Sivujen värimaa-
ilma rakentuu tummanruskeasta, beesistä 
sekä tekstien pohjalla olevasta valkoisesta. 
Sivujen yläpalkissa käytetään vuodenaiko-
jen mukaan vaihtuvia luonto- ja eläinkuvia. 
Sivut toteutti Myra Magnusson yhdistyksen 
hallituksesta. Myra myös vastaa sivujen päi-
vittämisestä ja kehittämisestä jatkossa. 

MYYNTITUOTTEET

Yhdistys kerää eläinsuojeluyhdistyksille 
lahjoitettavat varat mm. myymällä erilaisia 
tekstiili- ja painotuotteita. Myyntituotteet 
on valmistettu pääosin yhdistyksen omin 
voimin ja niiden valmistuksessa pyritään 
ottamaan huomioon eettiset näkökulmat. 
Ompelutuotteiden valmistuksessa käyte-
tään osittain kierrätettyjä tai lahjoituksina 
saatuja materiaaleja. Painotuotteet teh-
dään mahdollisuuksien mukaan kierrätys-
paperille suomalaisessa painossa.

Vuoden 2009 aikana yhdistys julkaisi 
eläinaiheisen postikorttikokoelman. Kortit 
painettiin painotalo Miktorissa 100 % 
kierrätyspaperille, jolla on ympäristömerk-
ki. Kortteihin valittiin yhteensä kahdek-
san valokuvaa neljältä valokuvaajalta: 
Ossi Tiltti, Heli Nurmi, Kimmo Jaramo ja 
Tea Kurki. Kuvaajat allekirjoittivat sopi-
muksen, jossa he antoivat luvan käyttää 
kuviaan yhdistyksen korteissa. Graa#nen 
suunnittelija Mirva Nikunen taittoi kortit 
painokelpoisiksi. Kortteihin tuli takapuo-
lelle yhdistyksen ympyrälogo, nettiosoite 
sekä kuvaajan nimi. Kortit valmistuivat 
painosta 28. syyskuuta. 

Kortit ovat toimineet hyvänä apuna 
tiedotustyössä, sillä monet niitä käsiinsä 
saaneet yhdistykset ja yksityishenkilöt 
ovat kuulleet yhdistyksestä ensimmäistä 
kertaa juuri korttien ansiosta.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT  
JA JÄSENET

Eläinsuojeluyhdistysten kummit 
ry:n jäsenyyttä voivat hakea ne hen-
kilöt, jotka ovat eläinsuojelulliselta 
taustaltaan moitteettomia ja hyväk-
syvät yhdistyksen säännöt. Muut 
yhteistyökumppanit yhdistys valitsee 
tahoista, joiden toiminta on eläinsuo-
jelullisesti korkealla tasolla. Yhdistys 
käy tutustumassa mahdollisuuksien 
mukaan yhteistyökumppaneiden 
tiloihin ja toimintaan. 
 
Vuoden 2009 aikana Eläinsuojelu-
yhdistysten kummit on tukenut 
seuraavia yhdistyksiä:
• Kouvolan seudun eläinsuojelu-

yhdistykselle lahjoitettiin 40 
nippua kortteja. 

• Hartolan seudun eläinsuojelu-
yhdistykselle lahjoitettiin 40 
nippua kortteja.

• Hausjärven eläinsuojeluyhdistys  
sai kortteja, käytännön apua sekä 
kissojen sirutukseen tarkoitetun  
lahjoituksen

Eläinsuojeluyhdistysten kummit 
aloitti vuonna 2009 yhteistyön 
myös Sey:n kanssa.  Yhteistyö alkoi 
tiedottamisen merkeissä: Sey kertoi 
Eläinsuojeluyhdistysten kummeista 
valvoja tiedotteessaan sekä jäsen-
lehdessään. Eläinsuojeluyhdistysten 
kummit ry tulee olemaan jatkossa 
myös Sey:n jäsen. 

TAVOITTEET VUODELLE 2010

Eläinsuojeluyhdistysten kummit ry:n ensim-
mäinen toimintavuosi on kulunut vankan 
perustan ja toimintamuotojen luomisessa. 
Vuoden 2010 aikana yhdistys haluaa vakiin-
nuttaa asemaansa entisestään ja jatkaa hyväk-
si havaitsemiaan toimintamuotoja. Myös jä-
senhankintaa on syytä jatkaa uutterasti, sillä 
tämänkaltaisen käytännön työhön suuntautu-
neen yhdistyksen tavoitteet ja hankkeet eivät 
toteudu ilman aktiivisia tekijöitä ja tukijoita.


