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Vuosikertomus 2014
VUOSI 2014 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kuudes toimintavuosi. Yhdistyksen vuosi-

kokous pidettiin 20. 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 Cissokho
Jäsen: Hanna Heikkilä

HALLITUS KOKOONTUI vuoden 2014 aikana neljä kertaa ja vuosikokouksia oli yksi. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 101 jäsentä. Yhdistys järjesti vuoden aikana kaksi jäseniltaa: 6. helmikuuta sekä 18. syyskuuta.
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n jä-

sen ja tekee tiivistä yhteistyötä kattojärjestön kanssa. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit on jakanut SEYn materiaaleja useissa tapahtumissa sekä tiedottanut ajankohtaisista eläinsuojeluasioista internet-sivuillaan, Facebookissa sekä lehdissä. SEY on jakanut ja mainostanut yhdistyksen
tuottamia esitteitä omilla nettisivuillaan. Yhdistyksen hallituksen jäsen Tuula Cissokho on SEYn
jäsenyhdistystyöryhmän varsinainen jäsen ja tiedottaja Myra Magnusson on Eläinten ystävä
-lehden toimitusneuvoston jäsen.

TAPAHTUMAT JA LAHJOITUKSET
VUONNA 2014 Eläinsuojeluyhdistysten Kummit teki yhteistyötä Hartolan Seudun Eläinsuoje-

luyhdistyksen, Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen, Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen,
Rekku Rescuen, Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen sekä eläinsuojeluneuvoja Sari Valtasen kanssa.
Yhteistyö on pitänyt sisällään leikkaus- ja sirutustapahtumia, tuki- ja koulutustapahtumien järjestämistä sekä talkootyövoiman ja lahjoitusten antamista.

Ruokakeräys

löytöeläimille

la 5.10. klo 11–17

Keräämme kissan- ja koiranruokaa ja muita
tarvikkeita Rekku Rescuelle ja Kouvolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistykselle.
Tuo lahjoituksesi keräyspisteellemme
Viikin Prismakeskuksen käytävälle
(1. kerros).

Kiitos avustasi!

Kuvat Tea Lamberg

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry
www.esyjenkummit.net

YHDISTYS JÄRJESTI

vuoden 2014 aikana kuusi
tapahtumaa eläinten hyväksi:
•• Kissojen ja koirien sirutuskampanja
yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriaseman
kanssa maalis-huhtikuussa. Kampanjan aikana
sirutettiin yhteensä 176 kissaa ja koiraa. Tämän
lisäksi Turvasirurekisteriin kirjattiin 15 kpl jo
olemassa olevia siruja.
•• Valokuvauta lemmikkisi
– hyväntekeväisyystapahtuma
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n hyväksi
29. maaliskuuta.
•• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan
seudun esyn kanssa Hartolassa 5. huhtikuuta.
Tapahtumassa leikattiin ja sirutettiin kuusi
naarasta ja 10 kollia. Muutama jo leikattu
kissa sai pelkästään sirun.
•• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma
Hartolan seudun esyn kanssa Hartolassa
27. syyskuuta. Tapahtumassa leikattiin ja
sirutettiin 10 naarasta ja 11 kollia. Yksi kissa sai
pelkästään sirun. Tämä oli kymmenes yhteinen
tapahtuma Hartolassa. Vuosien varrella kissoja on
tapahtumissa leikattu jo yli sata.
•• Eläinten ruoankeruutempaus Helsingissä
Rekku Rescuen ja Hartolan Seudun
eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi 4. lokakuuta.
•• Kotipihan linnut ja nisäkkäät -luento Helsingissä
Rikhardinkadun kirjastossa 11. lokakuuta.
Luennoitsijana toimi eläinsuojeluneuvoja Sari
Valtanen.
LISÄKSI KUMMIT avusti Hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistystä talkoissa 27. huhtikuuta sekä
Hausjärven eläinsuojeluyhdistystä 28. kesäkuuta
kirpputorilla. Yhdistys oli myös pitämässä info-ja
myyntipöytää Maailma kylässä -festivaaleilla
Helsingissä 24. ja 25. toukokuuta.

KÄYTÄNNÖN ELÄIN
SUOJELUTYÖTÄ
TUKEMASSA
Eläinsuojeluyhdistysten
Kummit
käynnisti vuonna 2014 yhteistyön
SEYn vapaaehtoisen eläinsuojeluneuvojan Nina Karvisen kanssa.
Karvisen toimialue kattaa Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan
kunnan. Karvinen tekee tiivistä yhteistyötä valvontaeläinlääkäreiden
sekä poliisin kanssa.
Karvisen alueella on kaksi löytöeläinten vastaanottopaikkaa: Hyvinkään kissoille Helsy sekä kaikille
muille kunnille sekä Hyvinkään löytöeläimille kissoja lukuun ottamatta Riihimäen Onnentassu. Erityisongelmana alueella on se, että poliisi
ei saa kuljettaa löytyneitä elämiä
eläinten vastaanottopaikkoihin.
Karvinen tekee kuukausittain noin
30 neuvontakäyntiä sekä hoitaa puhelimitse suurin piirtein yhtä monta
tapausta. Vuosittain Karvisen kautta avun saa siis noin 720 eläintä.
Matka- ja puhelinkulujen rahoitus
on tärkeää toiminnan jatkuvuudelle. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit
tukee Karvisen toimintaa maksamalla eläinsuojeluneuvontapuheluista aiheutuneet kulut.

Kaikki Kummien julkaisemat esitteet löytyvät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.esyjenkummit.net.

KOUKUSSA
KALASTUKSEEN – OPAS
VASTUULLISILLE VAPAAAJAN KALASTAJILLE
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit kam
panjoi 2014 kesällä vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta. Kampanjaa varten laadittiin Koukussa
kalastukseen -esite yhteistyössä filosofian tohtori, kalataloustieteen professori Hannu Lehtosen ja filosofian
maisteri Juha Valsteen kanssa. Lisäksi
kampanjaan sisältyi yhdistyksen nettisivuilla julkaistut Hannu Lehtosen ja
Mikko Peltolan blogikirjoitukset sekä
aiheeseen liittyvä kilpailu. Yhdistys
julkaisi myös lehdistötiedotteen, joka
jaettiin SEYn uutishuoneen kautta medialle.
Kampanjan avainviestinä oli, että
vastuulliseen kalastukseen kuuluvat
kestävän kalastuksen periaatteiden
lisäksi ympäristö- ja eläinsuojelunäkökulmat. On esimerkiksi muistettava,
että kalat tuntevat kipua ja stressiä,
ja siksi niiden kohteluun ja käsittelyyn
tulee kiinnittää samalla tavalla huomiota kuin minkä tahansa muun eläimen
kohteluun.
Esite ilmestyi toukokuun lopulla ja yhdistys painatti sitä omaan tarpeeseen
500 kpl. Esitettä on jaettu tapahtumissa sekä viety kalastuslupien myyntipaikkoihin. Esite on ladattavissa myös
SEYn materiaaleista sekä tilattavissa
paperisena SEYn kautta. Esite ilmestyi
loppusyksystä myös ruotsin kielellä.
Käännöstyön teki Marie Dalton, ja esitteen kuvat otti Hanna Heikkilä.

Koukussa
kalastukseen?

Opas vastuullisille vapaa-ajankalastajille

KOULUTUS
JA VIESTINTÄ
AJANTASAISEN ELÄINSUOJELUTIEDON jakaminen on

Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista
harrastuksista maassamme. Kalakannat
ovat jo pitkään kehittyneet huonompaan
suuntaan, ja pelkkä lainsäädäntö ei
pysty turvaamaan kalakantojen tilaa.
Lisäksi tarvitaan jokaisen kalastajan
aktiivista panosta sekä tietoa
oikeanlaisista kalastusmenetelmistä.
Tämä esite käsittelee kestävän kalastuksen
periaatteita, erilaisia pyyntivälineitä,
kalojen oikeanlaista kohtelua sekä
ympäristön huomioimista kalastettaessa.

tärkeä osa Eläinsuojeluyhdistysten Kummien toimintaa.
Vuonna 2014 yhdistys jatkoi
aiemmin julkaistujen esitteiden markkinointia ja mainosti Pissat väärässä paikassa
-esitettä Kodittomat.info-sivustolla helmikuussa.
Lisäksi yhdistys toteutti vastuullista vapaa-ajankalastusta käsittelevän Koukussa kalastukseen esitteen ja
siihen liittyvän kampanjan.
Kuinka tulla vastuulliseksi vapaa-ajankalastajaksi?

Jokainen vapaa-ajankalastaja voi tehdä osuutensa
kalakantojen säilymisen ja kalojen hyvinvoinnin eteen.
Vastuullinen vapaa-ajankalastaja ottaa toiminnassaan
huomioon ainakin seuraavat seikat:
• Hanki asianmukaiset kalastusluvat esim.
osoitteesta: www.kalastusluvat.net
• Kalasta vain riittävän elinkelpoisista kalakannoista.
• Tutustu ajantasaisiin säädöksiin ja huolehdi, ettet
kalasta rauhoitettuja lajeja.
• Valitse tarkoitukseen sopivimmat pyyntivälineet.
• Älä ahnehdi vaan mieti, kuinka suuria saaliita ja

kuinka isoja kaloja todella tarvitset.
• Myös kalat ovat eläviä eläimiä, joten kohtele niitä
eläinsuojelulain hengessä.
• Tuota saaliillesi mahdollisimman vähän kärsimystä.
• Vapauta suuret yksilöt, jolloin varmistat riittävän
kookkaiden kalojen säilymisen kalakannassa. Näin
huolehdit, että kannoissa on riittävästi isokokoisia
emokaloja ja parannat kalakannan perinnöllisiä
ominaisuuksia ja vakautta.
• Unohda ennakkoluulot niin sanotuista roskakaloista
– esimerkiksi särjistä saa maittavaa ruokaa.

YHDISTYS JULKAISI syksyllä eläinsuojeluaiheisen

Eläinystävämme-kalenterin yhdessä Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistyksen, Jokioisten Eläinsuojeluyhdistyksen ja Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen
kanssa. Kalenterissa oli eläinkuvien lisäksi infoa yhdistyksistä, SEYstä, eläinsuojelusta, pentutehtailun ehkäisystä sekä kuvissa esiintyvien eläinlajien tarpeista
ja oikeanlaisesta hoidosta ja kohtelusta. Yhdistys kehittää jäseniensä eläinsuojeluosaamista mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2014 yhdistys antoi jäsenelleen
taloudellista tukea Turvasiruttaja -koulutukseen.
YHDISTYS TIEDOTTI toiminnastaan jäsenilleen

internet-sivuillaan, Facebook-sivuilla sekä kahdella
sähköpostitse lähetetyllä jäsenkirjeellä. Tapahtumista
tiedotettiin myös SEYn ja muiden yhteistyötahojen
internet-sivuilla, paikallislehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla ja muissa vastaavissa kanavissa. Yhdistys
osallistui SEYn koulutusseminaariin 22. maaliskuuta
Tampereella. Siellä yhdistys esitteli toimintaansa muille eläinsuojeluyhdistyksille sekä antoi niille vinkkejä
tapahtumien ja tiedotuskampanjoiden järjestämiseksi.

Kuva Studio Sole

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
toimintaamme erilaisilla myyntituotteilla
sekä jäsenmaksuilla. Yhdistys on ollut
SEY:n jäsen vuodesta 2011 lähtien.

