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Vuosikertomus 2013
Vuosi 2013 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
ry:n viides toimintavuosi. Yhdistyksen vuosi
kokous pidettiin 26. helmikuuta 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 Cissokho

Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana neljä 
kertaa ja vuosikokouksia oli yksi. Vuoden 2013 
lopussa yhdistyksessä oli 80 jäsentä. Yhdistys 
järjesti vuoden aikana kaksi jäseniltaa: 26. helmi
kuuta sekä 4. syyskuuta.

YhteistYö
Yhdistys on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten 
liitto ry:n jäsen ja tekee tiivistä yhteistyötä katto
järjestön kanssa. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
on jakanut SEYn materiaaleja useissa tapahtu
missa sekä tiedottanut ajankohtaisista eläinsuo
jeluasioista internetsivuillaan, Facebookissa sekä 
lehdissä. SEY on jakanut ja mainostanut yhdis
tyksen tuottamia esitteitä omilla nettisivuillaan. 
Kummit on osallistunut SEYn liittokokouksiin. 
Yhdistyksen hallituksen jäsen Tuula Cissokho on 
SEYn jäsenyhdistystyöryhmän varsinainen jäsen 
ja yhdistyksen tiedottaja Myra Magnusson osallis
tuu Eläinten ystävä lehden toimitusneuvostoon. 
Puheenjohtaja Tea Lamberg osallistui vuoden 
2013 Eläinten viikon materiaalin suunnittelutyö
ryhmään.

Vuonna 2013 yhdistys teki yhteistyötä myös 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen, Harto
lan seudun Eläinsuojeluyhdistyksen, Eläinten 
Autta jien, Pääkaupunkiseudun Eläinsuojelu
yhdistyksen, Rekku Rescuen, Kouvolan Seudun 
Eläinsuojeluyhdistyksen sekä eläinsuojeluvalvoja 
Sari Valtasen pitämän luonnonvaraisten eläinten 
hoitolan kanssa. Yhteistyö on pitänyt sisällään 
mm. kissojen sirutus ja leikkaustapahtumia, tu
kitapahtumien ja talkootyövoiman järjestämistä 
sekä lahjoitusten antamista.

tapahtumat ja lahjoitukset
Vuonna 2013 yhdistys tuki raha ja tavaralah
joituksilla Hausjärven Eläinsuojeluyhdistystä, 
Hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistystä, Eläinten 
Auttajia, Rekku Rescueta, Kouvolan Seudun Eläin
suojeluyhdistystä ja luonnonvaraisten eläinten 
hoitolaa. Lisäksi yhdistys toteutti useita eläinten 
hyvinvointia lisääviä tapahtumia:

 • Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan 
seudun esyn kanssa Hartolassa 6. huhtikuuta.

 • Kissojen ja koirien sirutustapahtuma 
Pääkaupunkiseudun esyn kanssa Helsingissä  
20. huhtikuuta.

 • Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan 
seudun esyn kanssa Hartolassa 14. syyskuuta.

 • Kotipihan linnut ja nisäkkäät -luento Helsingissä 
Rikhardinkadun kirjastossa 28. syyskuuta. 
Luennoitsijana toimi eläinsuojeluvalvoja Sari 
Valtanen.

 • Ruokakeräys löytöeläimille Helsingissä 
Rekku Rescuen ja Kouvolan Seudun 
eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi 5. lokakuuta.

 • LöytöeläinGoth-tapahtuma Helsingissä 
29. marraskuuta Hartolan Seudun 
Eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi.

Yhdistys avusti muita eläinsuojeluyhdistyksiä 
kaikkiaan seitsemässä tapahtumassa:

 • Hausjärven Eläinsuojeluyhdistystä avustettiin 
kirpputorilla ja eläintalolla 8. ja 15. kesäkuuta 
sekä 20. heinäkuuta, ja lisäksi kissojen 
leikkaustapahtumassa 7. syyskuuta.

 • Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistystä 
avustettiin talkoissa 27. huhtikuuta.

 • Onnentassua avustettiin Maatiais
kollitempauksessa 14. huhtikuuta sekä Hulinat
tapahtumassa 16. kesäkuuta.

KISSOJEN JA KOIRIEN

SIRUTUSTAPAHTUMA 

HELSINGISSÄ LAUANTAINA 20.4. 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  

arkisin klo 20-21 ja la-su 12-15  

numerosta 045 674 3210

Hinta 20€ sisältää Turvasirun  

ja rekisteröinnin järjestelmään. Keräämme kissan- ja koiranruokaa ja muita  
tarvikkeita Rekku Rescuelle ja Kouvolan Seudun  
Eläinsuojeluyhdistykselle.

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

Ruokakeräys
löytöeläimille
la 5.10. klo 11–17

Kiitos avustasi!
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry
www.esyjenkummit.net



Eläinten viikon  
ruokakeräys  
5.10.2013

Eläinten viikon ruokakeräys on jokasyksyinen 
tapahtuma, johon osallistuu vuosittain kymmenisen 
kummien aktiivijäsentä. Tapahtuman suunnittelu 
aloitetaan muutamaa kuukautta aiemmin 
sopimalla yhteistyöstä jonkin keräykseen sopivan 
kauppakeskuksen kanssa. Kummien pitkäaikaisena 
yhteistyökumppanina toiminut Viikin Prismakeskus lähti 
tempaukseen mukaan neljännen kerran vuonna 2013.  
 
Yhteistyökumppanin löytymisen jälkeen alkaa 
mainosten ja tiedotteiden suunnittelu ja julkaisu, 
tapahtumaan osallistuvien vapaaehtoisten rekrytointi ja 
tapahtuman aikataulutus ja suunnittelu. Tapahtumaan 
tarvitaan monta käsiparia tekemään erilaisia tehtäviä: 
jakamaan lentolehtisiä, siivoamaan, pitämään 
myyntipöytää, hoitamaan ruoan ja tarvikkeiden 
vastaanottoa ja kuljetusta. 
 
Vuoden 2013 ruokakeräys tuotti 11 ostoskärryllistä 
ruokaa ja tarvikkeita löytöeläimille. Lahjoitukset 
toimitettiin Rekku Rescuelle ja Kouvolan Seudun 
Eläinsuojeluyhdistykselle. Lahjoituksille on kysyntää 
erityisesti juuri syksyllä, joka on löytöeläintaloille 
vuoden kiireisintä aikaa. 
 
– Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille: 
yhdistyksemme vapaaehtoistyöntekijöille ja 
Viikin Prismakeskukselle sekä kaikille keräykseen 
lahjoittaneille, sanoo Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
ry:n puheenjohtaja Tea Lamberg.

Vuonna 2013 yhdistys oli myös pitämässä 
info ja myyntipöytää muissa tapahtumissa:

 • Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä  
25.–26. toukokuuta.

 • Elma-messuilla Helsingissä 22.–24. 
marraskuuta.

Lisäksi yhdistys avusti SEY Suomen eläin
suojeluyhdistysten liittoa Eläintenpäivän 
tapahtumassa Helsingissä 4. lokakuuta.

koulutus ja viestintä
Yhdistys tiedotti toiminnastaan jäsenilleen 
omilla internetsivuillaan, Facebooksivuilla 
sekä kahdella sähköpostitse lähetetyllä jä
senkirjeellä. Tapahtumista tiedotettiin myös 
SEYn ja muiden yhteistyötahojen internet
sivuilla, paikallisissa lehdissä, kauppojen 
ilmoitustauluilla ja muissa vastaavissa 
kanavissa.

Vuonna 2013 yhdistys toteutti kolme kissa
aiheista esitettä. Esitteet julkaistiin kissa
teemaisen Eläinten viikon yhteydessä, ja ne 
ovat ladattavissa Kummien verkkosivuilta 
osoitteesta www.esyjenkummit.net

Lisäksi yhdistys julkaisi syksyllä eläinsuo
jeluaiheisen kalenterin yhdessä Pääkau
punkiseudun Eläinsuojeluyhdistyksen, 
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistyksen ja 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. 
Kalenterissa on eläinkuvien lisäksi Eläin
suojeluyhdistysten ja SEYn esittelyt ja tietoa 
eläinsuojelusta, luonnonvaraisten eläinten 
auttamisesta sekä kuvissa esiintyvien eläin
lajien tarpeista ja oikeanlaisesta hoidosta ja 
kohtelusta.

Ajantasaisen eläinsuojelutiedon jakaminen 
on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ja 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit kehit
tää jäseniensä eläintensuojeluosaamista 
mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys on 
antanut jäsenilleen taloudellista tukea 
Eläinsuojelukurssin sekä Turvasiruttaja
koulutuksen suorittamiseksi. Vuonna 
2013 näille kursseille osallistui kaksi 
 henkilöä.
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Kummit julkaisi  
Eläinten viikolla kolme 
uutta kissanhoitoesitettä 

Lemmikin hyvä hoito vaatii asianmukaista, ajan
tasaista ja luotettavaa tietoa taustakseen. Eläin
suojeluyhdistysten Kummit haluaa tarjota tiedon 
helposti omaksuttavassa muodossa ja julkaisee 
vuosittain 1–3 eläinten hyvään hoitoon ohjaavaa 
esitettä.
 
Vuonna 2013 SEY Suomen Eläinsuojelu
yhdistysten liiton teemana oli kissa. 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit julkaisi 
eläinten viikolla kolme uutta kissanhoitoesitettä. 
Eläintenhoitoesitteet toteutetaan yhteistyössä 
asiantuntijoiden kanssa. Kummit ja asiantuntijat 
laativat tekstit yhteistyössä, ja Kummit 
huolehtivat esitteiden graafisesta ulkoasusta, 
kuvituksesta ja painatuksesta.

Pikkupennusta vilkkaaksi vesseliksi  
– kissanpennun kehitys ja hoito
Esitteessä kerrotaan kissaemon tiineydestä ja 
synnytyksestä, kissanpennun hyvästä hoidosta 
ja ruokinnasta. Esite toteutettiin yhteistyössä 
Eläinlääketieteen tohtori Suvi PohjolaStenroosin 
kanssa.

Kissasi ja sinä – koulutuksella  
kivempaa kaveruutta
Esitteessä käydään lyhyesti läpi kissojen 
kouluttamisen periaatteet ja annetaan vinkkejä 
alkuun pääsemiseksi. Esite toteutettiin 
yhteistyössä Koira ja kissakoulu  
Heiluvan Hännän kanssa. 

Virikkeistä kissasi viihtymään
Sisätiloissa asustavan kissan omistajan 
tulee tarjota lemmikilleen riittävästi virikkeitä 
ja tekemistä – muutoin kissa tylsistyy, ja 
seurauksena saattaa olla esimerkiksi ylipainoa ja 
eitoivottua käyttäytymistä. Esite antaa vinkkejä 
kissan aktivointiin ja virikkeistämiseen. Esite 
toteutettiin yhteistyössä Koira ja kissakoulu 
Heiluvan Hännän kanssa.

Vuoden 2013 esitteet löytyvät Kummien 
nettisivuilta osoitteesta  www.esyjenkummit.net.
Sieltä löytyvät myös aiemmin julkaistut esitteet 
Pissat väärässä paikassa – selvitä kissasi 
virtsaongelmien syy sekä Kissanpäivät kaiken ikää 
– vanhenevan kissan terveydenhoito.

Pikkupennusta  

vilkkaaksi vesseliksi  
– kissanpennun kehitys ja hoito

Kissan hyvän elämän perusta luodaan huolehtimalla sen emon 

terveydestä ja rokotuksista jo ennen astutusta.  

Kissanpennusta kasvaa vahva ja terve aikuinen,  

kun sitä hoidetaan ja ruokitaan oikein pienestä pitäen.
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eläinsuojeluYhdistYsten kummit rY lYhYesti

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry on vuonna 2009 perustettu rekisteröity  yhdistys, jonka tarkoi
tuksena on edistää eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia sekä hyvää kohtelua. Yhdistys tukee suo
malaisia, 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 EteläSuomen alueella. Hankimme varoja toimintaamme 
erilaisilla myyntituotteilla sekä jäsenmaksuilla. Yhdistys on ollut SEY:n jäsen vuodesta 2011 lähtien.
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