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Vuosikertomus 2012
Vuosi 2012 oli yhdistyksen neljäs toiminta-
vuosi. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin  
15. maaliskuuta helsingissä ja hallitukseen 
valittiin alla olevat henkilöt. 

	Puheenjohtaja: Tea Lamberg  
	 Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tiitta Räsänen 
	 Taloudenhoitaja: anniina junell 
	 Tiedottaja: myra magnusson
	 jäsenkoordinaattori: Sari Koivistoinen 
	Graafinen suunnittelija: Katja nirkkonen
	 jäsen: Tuula Pekkala

hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi 
kertaa ja vuosikokouksia oli yksi. Vuoden 2012 
lopussa yhdistyksessä oli 57 jäsentä. Yhdistys 
järjesti vuoden aikana kaksi jäseniltaa: 22. 
helmikuuta sekä 5. syyskuuta.

Yhteistyö
Yhdistys on SeY Suomen eläinsuojeluyh-
distysten liitto ry:n jäsen ja tekee tiivistä 
yhteistyötä kattojärjestön kanssa. eläinsuoje-
luyhdistysten Kummit on jakanut SeYn ma-
teriaaleja useissa tapahtumissa sekä tiedot-
tanut ajankohtaisista eläinsuojeluasioista 
internet-sivuillaan, Facebookissa sekä lehtien 
välityksellä. SeY on avustanut yhdistystä 

kampanjoinnissa vanhojen kissojen hyvän 
hoidon puolesta sekä mainostanut jäsenyh-
distyksilleen edelleen myös edellisen vuoden 
esitettä (Pissat väärässä paikassa – Selvitä 
kissasi virtsaongelmien syy). Kummien edus-
taja on osallistunut SeYn liittokokouksiin 5. 
toukokuuta ja 17. marraskuuta. etelä-Suomen 
jäsenyhdistysten Talvisutinat järjestettiin 
SeYn toimesta alkuvuodesta ja Kummien 
hallituksesta oli mukana laaja osanotto. Kum-
mien hallituksen jäsen on ollut varsinaisena 
jäsenenä SeYn jäsenyhdistystyöryhmässä 
vuoden 2012 alusta. 

Vuonna 2012 yhdistys teki yhteistyötä myös 
hausjärven eläinsuojeluyhdistyksen, hartolan 
Seudun eläinsuojeluyhdistyksen, eläinten 
auttajat ry:n, Pääkaupunkiseudun eläinsuo-
jeluyhdistyksen, Rekku Rescue ry:n, hyvin-
kään eläinsuojeluyhdistyksen ja Sari Valtasen 
pitämän luonnonvaraisten eläinten hoitolan 
kanssa. Yhteistyö on pitänyt sisällään mm. 
sirutus- ja leikkaustapahtumien, tukitapah-
tumien ja talkootyövoiman järjestämistä sekä 
lahjoitusten antamista.

Tapahtumat ja lahjoitukset
Yhdistyksen toiminta jatkui vuonna 2012 
vilkkaana. Yhdistys toteutti useita eläinten 
hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja avusti 
yhteistyökumppaneitaan sekä työpanoksilla 
että lahjoituksilla.
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Yhdistys järjesti vuoden aikana  
kuusi tapahtumaa eläinten hyväksi:

•	 kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma 
hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistyksen  
kanssa hartolassa 24. maaliskuuta.

•	 kissojen ja koirien sirutustapahtuma 
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen 
kanssa helsingissä 8. syyskuuta. 

•	 kissojen leikkaus- ja sirutus tapahtuma 
hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistyksen 
kanssa hartolassa 29. syyskuuta.

•	 eläinten ruokakeräys helsingissä 6. loka-
kuuta. Tapahtuman tuotto lahjoitettiin Rekku 
Rescuelle ja onnentassulle.

•	 kissan Virikkeistäminen ja sosiaalista-
minen -luento Koira- ja kissakoulu heiluvan 
hännän kanssa helsingissä 20. lokakuuta.

•	 löytöeläinGoth-tapahtuma helsingissä  
2. marraskuuta. Tapahtuman tuotto lahjoitettiin 
Sari Valtasen luonnonvaraisten eläinten hoito-
lalle.

Keräämme kissan- ja koiranruokaa ja muita  
tarvikkeita löytöeläinkoti Onnentassuun  
Riihimäelle ja Rekku Rescuelle.

Tuo lahjoituksesi keräyspisteellemme  
Viikin Prismakeskuksen käytävälle  
(1. kerros).

Ruokakeräys
löytöeläimille
la 6.10. klo 11–17

Kiitos avustasi!
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry
www.esyjenkummit.net

Sirutustapahtuma 8.9.2012 
Helsingissä syyskuun 8. päivä 2012 
 järjestetty lemmikkien sirutustapahtu-
ma oli menestys. Eläinsuojeluyhdistys-
ten Kummit ry:n ja Pääkaupunkiseudun 
Eläinsuojeluyhdistyksen järjestämään 
sirutustapahtumaan olisi ollut kaksinker-
tainen määrä tulijoita. Lemmikkejä tuotiin 
sirutettavaksi myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta Lohjalta ja Turusta.

 Mikrosirun laittaminen maksoi tapahtu-
massa 20 euroa. Hinta sisälsi sirun lisäksi 
rekisteröinnin Turvasiru-järjestelmään. 
Reilun kolmenkymmenen kissan ja koiran 
sirutuksesta vastasi kaksi vapaaehtoista 
eläinlääkäriä.

Mikrosiru toimii lemmikin tunnisteena, jos 
se katoaa, karkaa tai varastetaan. Sirun 
avulla viranomaiset ja löytöeläinkodit 
 näkevät lemmikin omistajan yhteystie-
dot ja pystyvät palauttamaan kadonneen 
 perheenjäsenen takaisin kotiin. Sirutieto-
jen vieminen Turvasiru-verkkopalveluun 
voi jouduttaa omistajan ja lemmikin 
jälleennäkemistä, sillä palvelu toimii 
 verkossa ympäri vuorokauden.  

Lisätietoa: www.turvasiru.fi.

Kissojen ja Koirien

sirutustapahtuma 
helsingissä lauantaina 8.9. Klo 12-15

Tilaisuuden järjesTää:
EläinsuojEluyhdistystEn Kummit
PääKauPunKisEudun EläinsuojEluyhdistys

+

turvasiru
on eläimen ihon alle laitettava  

mikrosiru, joka sisältää eläimen 
yksilöllisen tunnistenumeron.  

Eläimen eksyessä kotoa, löytöeläin-
koti saa eläimen tiedot turvasiru-
rekisteristä (www.turvasiru.fi) ja 

eläin päästään palauttamaan  
takaisin omaan kotiin.

paikka: 
sEy:n toimisto
KotKanKatu 9

00510 hElsinKi 4.Krs

EläinsuojEluyhdistyksEt 

pitävät tapahtumassa  

kahviota. tarjolla lEivon-

naisia ja EläinsuojEluinfoa. 

tErvEtuloa paikallE myös 

ilman Eläintä!

varaa aika terveelle eläimellesi  
klo 17-20 numerosta 050 3762095

hinta 20€€sisältää turvasirun  
ja rekisteröinnin järjestelmään.



Kissanpäivät kaiken ikää  
-kampanja
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry 
kampanjoi ikääntyvien kissojen hyvän 
hoidon puolesta vuoden 2012 loka-
kuusta tammikuun 2013 loppuun. 
Kampanjan tarkoituksena oli muistut-
taa, että hyvällä hoidolla, oikeanlaisel-
la ruokinnalla ja valppaudella lemmi-
kinomistaja voi turvata lemmikilleen 
lokoisat eläkepäivät ja hyvän elämän 
loppuun saakka. 

Kampanjan tueksi julkaistiin vanhene-
van kissan terveydenhoidosta kertova 
Kissanpäivät kaiken ikää -esite. Esit-
teen tekstin kirjoittivat yhteistyössä 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry ja 
Eläinlääketieteen tohtori Suvi Pohjola-
Stenroos Kissaklinikka Felinasta. 
Kampanja näkyi myös Facebookissa ja 
netissä. Kampanjan Facebook-sivulle 
osallistui tammikuun loppuun men-
nessä 309 henkilöä. 

Kissanpäivät kaiken ikää -esitettä 
jaetaan jatkossakin tapahtumissa ja 
löytöeläintaloilla, ja se on ladattavissa 
myös Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
ry:n nettisivuilta sekä SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n ma-
teriaalipankista.

kaiken ikää!
VANHENEVAN KISSAN TERVEYDENHOITO

” Vanha kissa kannattaa käyttää 
 eläin lääkärillä 6–12 kuukauden välein.”  

KISSAN VANHuuSIäN voidaan 
katsoa alkavan noin kymmenen 
vuoden ikäisenä, vaikka  monet 
kissat saavuttavatkin jopa  
20 vuoden iän. Vanheneminen  
on osa yksilön luonnollista  
muutosta, ja kotona voi  
olla hankalaa erottaa, mitkä  
muutoksista ovat ikääntymistä  
ja mitkä sairauden oireita. 

PIENTEN  muuTOSTEN  
HAVAITSE mINEN edes auttaa  
mahdollisten sairauksien  
varhaista toteamista.  Vanha  
kissa kannattaa käyttää 
 eläin lääkärillä 6–12 kuukauden  
välein. Ennakkoon on hyvä 
valmis tautua vastaamaan kissan  
 ruokintaa ja juomista koskeviin 
kysymyksiin ja kuvailemaan  
kissan käyttäytymistä.  >
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Yhdistys avusti eläinsuojeluyhdistyksiä  
työpanoksella:

•	 hausjärven eläinsuojeluyhdistyksen 
 kollitempaus 17. maaliskuuta.

•	 hausjärven eläinsuojeluyhdistystä 
 kirpputorilla ja eläintalolla  
2. kesäkuuta, 7. ja 14. heinäkuuta.

•	 hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistystä 
 talkoissa 21. huhtikuuta sekä  
mätsärissä 19. toukokuuta.

•	 onnentassua mätsärissä 7. lokakuuta  
Riihimäellä.

•	 hyvinkään eläinsuojeluyhdistystä avustet-
tiin kissa Vieköön! -ruokakeräyksessä  
15. joulukuuta.

Yhdistys piti info- ja myyntipöytää:

•	 mahdollisuuksien torilla espoossa  
12. toukokuuta.

•	 eläinsuojelutapahtumassa Käpylän 
työväen talolla 5.elokuuta.

•	 myyrmäen joulumarkkinoilla  
1. joulukuuta.

•	 eettisillä joulumarkkinoilla  
15.–16. joulukuuta.

Yhdistys tuki rahalahjoituksella vuoden  aikana 
hausjärven eläinsuojeluyhdistystä, hartolan 
Seudun eläinsuojeluyhdistystä, Kouvolan 
Seudun eläinsuojeluyhdistystä sekä Päijät-
hämeen eläinsuojeluyhdistystä (luonnon-
varaisten eläinten hoitola). eläin ystävämme-
kalenterin tuotto käytettiin  kaikkien 
yhdis tysten omassa toiminnassa.

Koulutus ja viestintä 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan omilla inter-
net-sivuillaan, Facebook-sivuilla sekä kolmel-
la sähköpostitse lähetetyllä jäsenkirjeellä. 
Tapahtumista tiedotettiin myös SeYn ja mui-
den yhteistyötahojen internet-sivuilla, paikal-
lisissa lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla 
yms. paikoissa. Yhdistys ja sen tapahtumat ja 
kampanjat saivat medianäkyvyyttä mm. SeYn 
eläinten ystävä -lehdessä, Kissafanissa ja 
paikallislehtien verkkosivuilla.

Yhdistys julkaisi syksyllä eläinsuojeluaihei-
sen kalenterin yhdessä eläinten auttajat ry:n, 
hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistyksen ja 
hausjärven eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. 

Kalenterissa oli eläinten kuvien lisäksi infoa 
yhdistyksistä, SeYstä, eläinsuojelusta, mikro-
siruttamisesta sekä kuvissa esiintyvien eläin-
lajien tarpeista ja oikeanlaisesta hoidosta ja 
kohtelusta.

Syksyllä julkaistiin vanhenevan kissan tervey-
denhoidosta kertova Kissanpäivät kaiken ikää 
-esite, joka toteutettiin yhdessä eläinlääkäri 
suvi pohjola-stenroosin kanssa. esite on 
ladattavissa yhdistyksen sekä SeYn sivuilta, ja 
SeYltä sitä voi myös tilata tulosteena.

Yhdistys järjesti hyväntekeväisyysluennon yh-
teistyössä heiluva häntä koira- ja kissakoulun 
kanssa. Luennoitsijana toimi eläintenkoulut-
taja miira rauhamäki. Luennolla käytiin läpi, 
miten kotikissan elämästä tehdään virikkeel-
lisempää ja miten kissa sosiaalistetaan var-
haisessa vaiheessa sekä miten arkaa kissaa 
totutetaan myöhemmin erilaisiin ympäristön 
asioihin. Kummit toteuttaa vuonna 2013 luen-
tojen perusteella kaksi esitettä.

Yhdistyksen verkkosivut uudistettiin syksyllä 
2012. Sivujen toteutuksesta vastasivat antti 
Varjoinen (tekninen suunnittelu ja toteutus), 
myra magnusson (sisällön suunnittelu ja 
toteutus) sekä katja nirkkonen (graafinen 
suunnittelu). Sivujen edelleen kehittämistä 
jatketaan vuonna 2013.



Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry lyhyesti
eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys,  
jonka tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia sekä hyvää kohtelua.
Yhdistys tukee suomalaisia, rekisteröityjä eläinsuojeluyhdistyksiä sekä muita rekisteröityjä 
eläinsuojelutyötä tekeviä yhdistyksiä aatteellisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Miten toimimme?
	 järjestämme talkootyövoimaa yhteistyökumppaniemme tapahtumiin tai esimerkiksi  

pienimuotoisiin siivous-, järjestely- tai remonttitehtäviin.
	 järjestämme eläinten hyvinvointia tukevia tapahtumia, esimerkiksi kissojen  leikkaus- ja  

sirutustapahtumia.
	 järjestämme tukitapahtumia eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintalojen hyväksi.
	 järjestämme tiedotuskampanjoita, neuvontaa ja esitejakelua.
	harjoitamme omaa julkaisutoimintaa. 

eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry toimii etelä-Suomen alueella. hankimme varoja toimin-
taamme erilaisilla myyntituotteilla sekä jäsenmaksuilla. Yhdistys on ollut SeY:n kannatus-
jäsen vuoden 2010 alusta lähtien. Vuoden 2011 lopulla yhdistys hyväksyttiin SeYn varsinaiseksi 
jäsenyhdistykseksi.

esyjenkummit@gmail.com
www.esyjenkummit.net
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