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vuosikertomus 2010
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n
tarkoituksena on tukea rekisteröityjä
eläinsuojeluyhdistyksiä sekä muita rekisteröityjä löytöeläintyötä tekeviä yhdistyksiä
aatteellisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa eläinten asemaa ja kohtelua Suomessa
sekä ulkomailla. Yhdistys pyrkii lisäämään eläinten arvostusta ja vähentämään
lemmikkieläinten heitteillejättöä. Yhdistys
pyrkii lisäämään tietoa lemmikkieläinten
oikeanlaisesta hoidosta.

VIESTINTÄ

Vuosi 2010 oli yhdistyksen toinen toimintavuosi. Vuoden aikana saimme 19 uutta
jäsentä. Vuoden lopussa meillä oli yhteensä
kuusi hallituksen jäsentä, 10 aktiivijäsentä
ja 12 kannatusjäsentä.

Yhdistyksen viestinnän tavoitteena on
tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi sekä edistää eläinten oikeanlaista
hoitoa ja kohtelua.

Vuosikokous pidettiin Helsingissä
17. toukokuuta ja siellä vahvistettiin hallituksen kokoonpano seuraavasti.

Yhdistys on hyödyntänyt viestinnässään sähköisiä kanavia: vuonna 2009 perustettua nettisivustoa sekä vuonna 2010
perustettua Facebook-sivua, johon kuuluu
yli 300 jäsentä. Lisäksi yhdistys on julkaissut kolme sähköpostitse lähetettyä jäsenkirjettä. Omien viestintäkanaviensa lisäksi
yhdistys on hyödyntänyt tiedotustyössään
myös SEY:n ja muiden yhteistyötahojensa
internet-sivuja, paikallislehtiä, kauppojen
ilmoitustauluja ja muita vastaavia viestintäkanavia. Vuonna 2010 yhdistys sai
medianäkyvyyttä Helsingin seudun paikallislehdissä kahden julkaistun jutun myötä.

•
•
•
•

Puheenjohtaja: Tea Lamberg os. Kurki
Varapuheenjohtaja: Tiitta Räsänen
Kirjanpitäjä: Anniina Junell
Sihteeri, sisällöntuottaja, nettisivujen
ylläpitäjä: Myra Magnusson
• R ahastonhoitaja, jäsenvastaava:
Sari Koivistoinen
• Graafinen suunnittelija:
Katja Nirkkonen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja Tea Lamberg sekä varapuheenjohtaja
Tiitta Räsänen yhdessä. Hallitus tarkastaa kokouspöytäkirjat sähköpostitse aina
yhdessä kokousten jälkeen. Kokoukset
pidetään vuorotellen hallituksen jäsenten
kotona. Hallitus kokoontui vuoden aikana
kahdeksan kertaa ja vuosikokouksia oli
yksi. Yhdistys järjesti vuoden aikana myös
yhden aktiivijäsenillan.

Yhdistys piti infopöytää seitsemässä
tapahtumassa vuonna 2010. Näistä viisi
on ollut yhdistyksen omaa tapahtumaa,
lisäksi infopöytää pidettiin Puntala Rockissa (31.7.) ja Myyrmäen joulumarkkinoilla
(4.–5.12.). Infopöydän sisältönä on ollut
SEY:n esitteitä sekä mm. Orionin kissanhoito-opasta. Yhdistys on myös ohjannut
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dj:t

Turvasiru on
kissan ihon alle laitettava
mikrosiru, joka sisältää
kissan yksilöllisen tunniste
numeron. Kissan eksyessä
kotoa löytöeläinkoti saa kissan
tiedot turvasirurekisteristä
(www.turvasiru.fi),
ja kissa päästään
palauttamaan
takaisin omaan
kotiin.

neuvoa kysyviä lemmikinomistajia
eläinlääkäriin, jotta lemmikkien sairaudet hoidettaisiin asianmukaisesti.

Järjestää:
Eläinsuojeluyhdistysten
Kummit ry

Kissojen

DJt: aQi (Kuroshio, Hellfire
Mrrrj (Schatten)
Pearly (Charnel Haus)
Santtu (Nightfall)

26.11.
Löytöeläin

tapahtumat

goth

perjantaina

Hinnat:
Paikka:
€
Kollit: kastrointi+turvasiru= 35
Terveystie 1, 19600 Hartola
iru= 55 €
i Nartut: sterilointi+turvas
Varaa aika terveelle kissalles
numerosta 0440 621940

• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan seudun esyn
kanssa Hartolassa 24. huhtikuuta.
• LöytöeläinPunk-tapahtuma Helsingissä 8. toukokuuta, tuotto Haus
järven esylle.
• Eläintenruoankeruutapahtuma
Helsingissä 9. lokakuuta Rekku
Rescuen ja Eläinten Auttajat ry:n
hyväksi.
• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan esyn kanssa
Hartolassa 16. lokakuuta.
• LöytöeläinGoth-tapahtuma
Helsingissä 26. marraskuuta
Kouvolan seudun esyn hyväksi.

lo 10–15
la 16.10. k

Varaa aika
numerosta 050 3762095

Sosiaalikeskus Satama
Kyläsaarenkatu 11

(arkisin klo 17–20)

p. 050 3762095

(arkisin klo 17–20)
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p. 050 3762095
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p. 050 3762095

(arkisin klo 17–20)

p. 050 3762095

(arkisin klo 17–20)

p. 050 3762095
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p. 050 3762095

(arkisin klo 17–20)

p. 050 3762095

(arkisin klo 17–20)

p. 050 3762095

(arkisin klo 17–20)

(arkisin klo 17–20)

p. 050 3762095

Järjestäjät:
yhdistys
Hartolan seudun eläinsuojelu
ja Eläinsuojeluyhdistysten Kummit

Esiintyjät:
Erkki Ja Tuomio
Blossom Hill
Maniac Miracles
All Over Maniacs

liput 5e

Myynnissä
*eläinaiheisia kasse
pussukoita ym.
*vegaanista ruokaa

Järjestäjänä Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry,
Tuotto ohjataan Hausjärven eläinsuojeluyhdistykse
n toimintaan.

• Puntala Rockissa
31. heinäkuuta.
• Myyrmäen joulumarkkinoilla
4.–5. joulukuuta.
Yhdistys avusti Hausjärven esyä
työpanoksella kaksi kertaa:
• Kollitempauksessa 20. maaliskuuta.
• Kierrätystapahtumassa 19. kesäkuuta.

3

+ eteispalvelumaks

Infopiste ja myyntituotte
(mm.pussukoita, kasseja, postiko
rtte

la 8.5.

Hinnat:
€
Kollit: kastrointi+turvasiru= 35
55 €
Nartut: sterilointi+turvasiru=
Pelkkä turvasiru= 10 €

Yhdistys piti infopöytää kaikissa edellä mainituissa tapahtumissa sekä
sen lisäksi:

-

22-03

liput 5

Löytöeläinpunk

Paikka: Terveystie 1, 19600 Hartola klo 17–20
terveelle kissallesi arkisin

p. 050 3762095

Ravintolalaiva Wäiski
hakaniemenranta 11, helsinki

Tuotto lahjoitetaan
Kouvolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistys ry:lle
(www.ksey.net)

Turvasiru on
kissan ihon alle laitettava
mikrosiru, joka sisältää
kissan yksilöllisen tunniste
numeron. Kissan eksyessä
kotoa löytöeläinkoti saa kissan
tiedot turvasirurekisteristä
(www.turvasiru.fi),
ja kissa päästään
palauttamaan
takaisin omaan
kotiin.

Kissojen
Hartolassa

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

p. 0440 621940

Järjestäjät:
yhdistys
Hartolan seudun eläinsuojelu
ja Eläinsuojeluyhdistysten Kummit

-

Hartolassa la 24.4.
klo 10–15

Yhdistys järjesti vuoden 2010 aikana
viisi tapahtumaa eläinten hyväksi:
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YHTEISTYÖ
Vuonna 2010 yhdistys tiivisti yhteistyötään SEY:n kanssa liittymällä sen
jäseneksi vuoden alusta. Kolme yhdistyksen jäsentä kävi esittäytymässä SEY:n
toimistolla 22. syyskuuta. Yhdistyksemme puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
osallistuivat SEY:n koulutuspäiville ja
juhlagaalaan 30. lokakuuta. Yhdistyksen
edustajien läsnäolo mainittiin, ja tilaisuudessa oli yhdistyksen esitteitä jaossa.
SEY on myös mainostanut internetsivuillaan heidän jäsenyhdistystensä
hyväksi järjestämiämme tapahtumia.
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Vuonna 2010 yhdistys jatkoi yhteistyötään myös Hausjärven esyn kanssa.
Heitä avustettiin muutamissa tapahtumissa, ja heille on annettu tavara-,
kissanruoka- ja rahalahjoituksia. Heidän
hyväkseen järjestettiin myös Löytöeläinpunk-tapahtuma toukokuussa.

Keräämme la 9.10. klo 12–18
kissan- ja koiranruokaa, kissanhiekkaa ja muita tarvikkeita
löytöeläinkoti Onnentassuun
Riihimäelle ja Rekku Rescuelle.

Hartolan seudun esyn kanssa aloitettiin yhteistyö järjestämällä ensimmäinen
kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma
alueella huhtikuussa. Tapahtuman yhteydessä yhdistys lahjoitti Hartolan seudun
esylle sirunlukijan. Tapahtuma ja yhteistyö sujuivat hyvin, ja myös tapahtumaan
osallistuneet eläinlääkärit olivat hyvin
tyytyväisiä. Saimme siis jatkoa tärkeälle
työlle jo seuraavan syksyn lokakuussa.
Tapahtumia tullaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan yhdessä myös
myöhemmin.

me Viikin
Tuo lahjoituksesi keräyspisteellem
kerros).
Prismakeskuksen käytävälle (1.
it ry
– Eläinsuojeluyhdistysten Kumm
www.esyjenkummit.net

si!
Kiitos avusta

Eläintenruoankeruutapahtuman
tuotto lahjoitettiin uusille yhteistyökumppaneille Rekku Rescue ry:lle sekä
Eläinten Auttajat ry:lle. Rekku Rescuen
edustaja nouti lahjoituksen tapahtumapaikalta, Eläinten Auttajien lahjoitus
toimitettiin Riihimäelle. Meille esiteltiin
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VUODEn 2011 tavoitteita
Yhdistys on päättänyt hakea vuonna
2011 SEY:n varsinaista jäsenyyttä. Yhdistys
kokee SEY:n arvot hyvin tärkeiksi ja haluaa
olla osa koko maan kattavaa eläinsuojeluverkostoa. Jäsenyyttä hakeakseen yhdistys yhtenäistää sääntönsä SEY:n sääntöjen kanssa.
Vuonna 2011 yhdistys jatkaa toimintaansa aiemman kaltaisena. Suunnitteilla on
muutaman hyväntekeväisyystilaisuuden
järjestäminen sekä erilaisiin tapahtumiin
osallistuminen. Näistä jo varmistuneita ovat
mm. 21.5. järjestettävä LöytöeläinRock.
Lisäksi yhdistys jatkaa kissojen leikkuu- ja
sirutustapahtumien järjestämistä.

siellä löytöeläinkoti Onnentassun tilat ja
kerrottiin toiminnasta sekä yhdistyksen
historiasta.

Yhdistys aikoo toteuttaa tänä vuonna
eläinsuojeluaiheisen kalenterin sekä kissojen virtsatievaivoista kertovan esitteen.
Lisätietoja vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Vuonna 2010 yhdistys on sponsoroinut
Kouvolan seudun esyn kalenteria sekä
Elukkarock-tapahtumaa. Järjestimme
heidän hyväkseen myös LöytöeläinGothtukitapahtuman marraskuussa. Kävimme tutustumassa Kouvolan ihmisiin ja
löytöeläintiloihin 27. marraskuuta.

TALOUDELLINEN KATSAUS
Yhdistys saa varat toimintaansa pääasiallisesti myyntituotteista, joita ovat
erilaiset ompelutuotteet, kuten kassit,
kaulaliinat ja pussukat. Myynnissä on
ollut myös postikortteja, leivonnaisia ja
muita käsitöitä. Myös jäsenmaksut ovat
tärkeä tulonlähde.
Yhdistyksen tulot vuonna 2010 olivat
yhteensä 3498,80 €. Menot olivat yhteensä 3448,26 €, joista lahjoitukset
olivat yhteensä 1354,70 €. Muita kuluja
ovat olleet mm. SEY:n jäsenmaksu
(200 €), myyntituotteiden materiaalikulut, tapahtumien kulut, matkakulut
ja muut normaalit yhdistystoiminnan
kulut.
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