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V u o s i k e r t o m u s

2015



Vuosi 2015 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n seitsemäs toimintavuosi. Yhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 26. maaliskuuta Helsingissä ja hallitukseen valittiin alla olevat henkilöt. 
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Viikin Prismakeskuksessa!

Ruokakeräys
löytöeläimille

Keräämme KISSAN- JA KOIRANRUOKAA  
ja muita tarvikkeita Rekku Rescuelle ja  

Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistykselle.  
Tuo lahjoituksesi keräyspisteellemme (1. krs).

       KIITOS AVUSTASI! 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry
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Hallitus kokoontui vuoden 2015 
aikana kuusi kertaa ja vuosikokouksia 
oli yksi. Vuoden lopussa yhdistyksessä 
oli 135 (2014: 101) jäsentä. Yhdistys 
järjesti vuoden aikana yhden jäsenillan 
26. maaliskuuta.

Eläinsuojeluyhdistysten kummit 
on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistys-
ten Liitto ry:n jäsen ja tekee tiivistä 
yhteistyötä kattojärjestön kanssa. 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
on jakanut SEYn materiaaleja useis-
sa tapahtumissa sekä tiedottanut 
ajankohtaisista eläinsuojeluasioista 
internet-sivuillaan, Facebookissa sekä 
lehdissä. SEY on jakanut ja mainosta-
nut yhdistyksen tuottamia esitteitä 
omilla nettisivuillaan. Yhdistyksen hal-
lituksen jäsen Tuula Cissokho on SEYn 
jäsenyhdistystyöryhmän varsinainen 
jäsen ja tiedottaja Myra Magnusson on 
Eläinten ystävä -lehden toimitusneu-
voston jäsen.

TAPAHTUMAT JA  
LAHJOITUKSET  
VUONNA 2015
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit teki 
yhteistyötä Hartolan Seudun Eläin-
suojeluyhdistyksen, Rekku Rescuen ja 
Sopulitien eläinlääkäriaseman kanssa. 
Yhteistyö on pitänyt sisällään leik-
kaus- ja sirutustapahtumia, tuki- ja 
koulutustapahtumien järjestämistä 
sekä talkootyövoiman ja lahjoitusten 
antamista.

Yhdistys järjesti vuoden 2015 
aikana kuusi tapahtumaa eläinten 
hyväksi:

• Puheenjohtaja: Tea Lamberg  
• Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tiitta Ahonen 
• Taloudenhoitaja: Anniina Junell 
• Tiedottaja: Myra Magnusson
• Jäsenkoordinaattori: Sari Koivistoinen 
• Graafinen suunnittelija: Katja Nirkkonen
• Jäsen: Tuula Cissokho
• Jäsen: Pipsa Parkkinen

28.2.

1.–31.3.

11.4.

9.5.

27.9.

10.10.

Valokuvauta lemmikkisi 
-hyväntekeväisyystapahtuma 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n hyväksi 28. 
helmikuuta. 
Kissojen ja koirien sirutuskampanja 
yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriaseman 
kanssa maaliskuussa. Kampanjan aikana sirutettiin 
yhteensä 54 kissaa ja 31 koiraa. Tämän lisäksi 
Turvasirurekisteriin kirjattiin joitakin jo olemassa 
olevia siruja. 
Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma 
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa 
Hartolassa 11. huhtikuuta. Tapahtumassa leikattiin 
ja sirutettiin 8 naarasta ja 11 kollia. Muutama jo 
leikattu kissa sai sirun.
Lasten eläinsuojelupäivä -tapahtuma 
5–7-vuotialle lapsille Helsingissä 9. toukokuuta. 
Tapahtumassa tutustuttiin kissan ja koiran 
elekieleen, hoitoon ja hoitotarvikkeisiin.  
Toiminnallisen ohjauksen avulla tutustuttiin 
lyhyesti myös luonnonvaraisten eläinten 
kohtaamiseen sekä maatilan eläimiin.
Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma 
Hartolan seudun esyn kanssa Hartolassa 27. 
syyskuuta. Tapahtumassa leikattiin ja sirutettiin  
8 naarasta ja 9 kollia. Kaksi kissaa tuli pelkästään 
sirutettavaksi. 
Eläinten ruokakeräys Helsingissä 
Rekku Rescuen ja Hartolan Seudun 
eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi 10. lokakuuta.

TURVASIRU TUTUKSI KIERTUE TAVOITTI 25 PAIKKAKUNTAA
Elä insuo je luyhd is tysten 
Kummit järjesti yhteistyös-
sä eläinsuojeluneuvoja Nina 
Karvisen kanssa valtakunnal-
lisen Turvasiru tutuksi -kier-
tueen, joka kiersi 25 paikka-
kuntaa vuonna 2015. Kiertue 
toteutettiin paikallisten eläin-
suojeluyhdistysten ja yritys-

ten voimin, ja kiertueen aikana sirutettiin 158 kissaa 
ja 122 koiraa. Lisäksi eläimet rekisteröitiin Turvasiru-
palveluun.

– Kiertueelle tuntui olevan selkeä tilaus. Esimer-
kiksi Oulussa järjestettiin kaksi tapahtumaa, joissa 

kummassakin sirutettiin kolmisenkymmentä eläin-
tä, kertoo Karvinen.

Turvasiru tutuksi -kiertue saa jatkoa vuonna 2016. 
Nyt tavoitteena on kouluttaa lisää siruttajia, jotka 
voivat huolehtia paikkakunnan sirutuksista ja siru-
tettujen eläinten rekisteröimisestä.

– Koulutusten jälkeen paikallisten eläinsuojeluyh-
distysten väki voi itse siruttaa oman yhdistyksensä 
löytöeläimet sekä tarjota sirutusta palveluna lem-
mikinomistajille. Moni yhdistys järjestää vuosittain 
eläinten leikkaustapahtumia ja niiden yhteyteen 
sopii hyvin tuotavaksi myös sirutusmahdollisuus.

>> Lue lisää www.esyjenkummit.net
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ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT RY ja PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS
järjestävät Turvasiru Tutuksi -kiertueen tempauksen Helsingissä  lauantaina 25.4.2015, klo 10–14.
Paikka: Koira- ja kissakoulu Heiluva Häntä, Höyläämötie 18 C, 00380 Helsinki.

Turvasirutukset tekee päivän aikana koulutettu turvasiruttaja.
Tuotto luovutetaan eläinsuojelutyöhön  
Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykselle.

HINNASTO (KISSAT, KOIRAT, KANIT)  
vain käteismaksu:  
Turvasiru + rekisteröinti 25 €



  Eläin-
ystävämme

Kuva HANNA K. HEIKKILÄ

Costi-kissa oli jo 
pentuna hyvin 

aktiivinen. Nyt yli 
vuoden ikäinen 

nuori uros harrastaa 
naksutinkoulutusta 

ja monenlaisia 
kissamaisia leikkejä.Joulukuu

Nimipäivät,  
juhlapyhät ja  
eläinsuojelu- 

tietoa!

 Aurinkoinen talvi
päivä saa Bernin

paimenkoira Lunan 
riehakkaaksi.
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Koiran hankinnassa tulisi aina huomioida hankittavan rodun erityispiirteet ja tarkoitus, johon kyseinen rotu on 
jalostettu. Joillekin koiraroduille on jalostuksen myötä tullut vakavia terveydellisiä haittoja, jotka aiheuttavat 

koiralle päivittäistä haittaa ja kärsimystä. Vastuullinen koiranostaja perehtyy koiran taustoihin, eikä osta  
koiraa rodusta tai linjasta, johon on kasautunut vakavia terveydellisiä ongelmia.

Laina Raija, Raisa Elina, Ella, Ellen Iisa, Isabella Elma Sulo Tino, Voitto,  
Valentin

 Tuuli, 
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 Aslak Matti, Matias Tuija, Tuire, Vanessa  Nestori Torsti Onni, Sisu
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Yhdistys järjesti vuonna 2015 myös valtakunnallisen 
Turvasiru tutuksi -kiertueen. Kiertueen aikana 
sirutettiin/rekisteröitiin Turvasiru-palveluun  
158 kissaa ja 122 koiraa. 

Lisäksi kummit avusti Hartolan Seudun 
eläinsuojeluyhdistystä talkoissa 25. huhtikuuta. 
Yhdistys oli myös pitämässä info-ja myynti- 
pöytää Maailma kylässä festivaaleilla  
Helsingissä 23. ja 24. toukokuuta.

Raha- ja tavaralahjoituksia Eläinsuojelu -
-yhdistysten Kummit antoi Hartolan eläin-
suojeluyhdistykselle, Rekku Rescuelle, luonnon-
varaisten eläinten hoitolalle, Eläin suojeluyhdistys 
Tuulispäälle ja Pirkanmaan eläinsuojelu-
yhdistykselle. Lisäksi ostettiin tukimainos  
Kouvolan eläinsuojeluyhdistyksen kalenteriin.

KOULUTUS JA VIESTINTÄ
Ajantasaisen eläinsuojelutiedon jaka-
minen on tärkeä osa Eläinsuojeluyhdistysten 
Kummien toimintaa. Vuonna 2015 yhdistys 
jatkoi aiemmin julkaistujen esitteiden markki-
nointia ja toteutti kaksi uutta esitettä.

Yhdistys päivitti vastuullista vapaa-ajanka-
lastusta käsittelevän Koukussa kalastukseen 
-esitteen ja käännätti sen ruotsiksi. Esitettä 
markkinoitiin kesällä kampanjan ja kilpailun 
avulla.

Yhdistys julkaisi syksyllä viidennen kerran 
Eläinystävämme-kalenterin yhdessä Pääkaupun-
kiseudun Eläinsuojeluyhdistyksen, Jokioisten 

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.

25.4.

23.5.

Eläinsuojeluyhdistyksen, Hartolan Seudun 
Eläinsuojeluyhdistyksen ja Hausjärven Eläin-
suojeluyhdistyksen kanssa. Kalenterissa oli 
eläinkuvien lisäksi infoa yhdistyksistä, SEY:stä, 
eläinsuojelusta, koirien ja kissojen aiheutta-
mista vaaroista luonnonvaraisille eläimille 
sekä tietoa kuvissa esiintyvien eläinlajien tar-
peista ja oikeanlaisesta hoidosta ja kohtelusta.

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit jul-
kaisi kaksi koiraesitettä yhteistyössä Koira- ja 
kissakoulu Heiluva hännän kanssa. Esitteet 
käsittelivät koiran peruskoulutusta ja koiran 
ongelmakäytöstä, ja ne julkaistiin yhdistyksen 
nettisivuilla ja SEYn materiaalipankissa.

Yhdistys tiedotti toiminnastaan jäsenil-
leen internet-sivuillaan, Facebook-sivuilla 
sekä yhdellä sähköpostitse lähetetyllä jäsen-
kirjeellä. Tapahtumista tiedotettiin myös 
SEYn ja muiden yhteistyötahojen internet-
sivuilla, paikallislehdissä, kauppojen ilmoitus-
tauluilla ja muissa vastaavissa kanavissa. 

koulutuksella parempaa kumppanuutta

Koirasi sinä Ja

esiTTeen ToTeuTus:  
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry  www.esyjenkummit.net 
Koira- ja kissakoulu Heiluva Häntä  www.heiluvahanta.fi 
kuvaT: Leila Mojtahedi
esiTe ladaTTavissa: www.esyjenkummit.net sekä www.sey.fi/julkaisut/tilattavat-esitteet/muut-koira-aiheiset-esitteet

 

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry  •  Koira- ja kissakoulu Heiluva Häntä

I I I I

Ratkaisuja koiran ei-toivottuun käytökseen

Rähjääkö Rekku,  
muRiseeko muRRe?

I I I I

 

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry  •  Koira- ja kissakoulu Heiluva Häntä

esitteen toteutus:  
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry  www.esyjenkummit.net 
Koira- ja kissakoulu Heiluva Häntä  www.heiluvahanta.fi 
kuvat: Leila Mojtahedi
esite ladattavissa: www.esyjenkummit.net sekä www.sey.fi/julkaisut/tilattavat-esitteet/muut-koira-aiheiset-esitteet

K
u

va
 T

E
A

 L
A

M
B

E
R

G

K
u

va
 L

E
IL

A
 M

O
JT

A
H

E
D

I

ESITTEISTÄ VINKKEJÄ KOIRAN PERUSKOULUTUKSEEN  
JA ONGELMAKÄYTÖKSEN RATKAISEMISEEN

Vuoden 2015 eläintenviikon teemana oli koira. 
Teemaviikkoon liittyen Eläinsuojeluyhdistysten 
Kummit julkaisi kaksi koiraesitettä yhteistyössä 
Koira- ja kissakoulu Heiluva hännän kanssa. Koi-
ran käytöstä ohjaavat muun muassa lajityypilliset 
tarpeet. Koira ei synny panta ja hihna kaulassa, ja 
omistajan on opetettava koiralleen ne taidot, joilla 
sen pärjää ihmisten maailmassa. Koiran hyvinvoin-
tiin ja koulutukseen panostamalla voidaan ehkäistä 
koiran ongelmakäytöstä, joka voi johtaa pitovai-
keuksiin ja lopulta jopa koirasta luopumiseen. 

Kummien julkaisemien esitteiden tavoitteena on 
tarjota vinkkejä koiran peruskoulutukseen sekä on-
gelmakäytöksen ratkaisemiseen:

Koirasi ja sinä – koulutuksella parempaa 
kumppanuutta -esite kokosi yhteen koiran perus-

koulutuksen keskeiset periaatteet. Oikein toteute-
tulla koulutuksella varmistetaan, että koiran ja sen 
omistajan yhteiselo sujuu mahdollisimman mutkat-
tomasti.

Rähjääkö Rekku, muriseeko Murre – ratkaisu-
ja koiran ei-toivottuun käytökseen -esitteeseen 
koottiin koiran ongelmakäytöksen tavallisimmat 
syyt ja vinkit ratkaisun löytämiseksi. Koiran ongel-
makäytöksellä tarkoitetaan käytöstä, joka on ihmi-
sen kannalta ei-toivottua ja saattaa olla koiran itsen-
sä kannalta vahingollista. Koiran ongelmakäytös voi 
olla koiran itsensä kannalta tarkoituksenmukaista ja 
juontaa juurensa esimerkiksi terveysongelmista, 
stressistä, aiemmista huonoista kokemuksista, laji-
tyypillisistä tarpeista tai rodunomaisista taipumuk-
sista. Syyn huolellinen selvittäminen auttaa useim-
miten löytämään ratkaisun ongelmaan.

Esitteet julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla ja SEYn 
materiaalipankissa. Esitteitä ja niiden teemoja käsi-
teltiin Ylen aamu-tv:ssä, Järviradiossa ja Radio Iisal-
messa. Lisäksi moni lemmikkien hoitoa käsittelevä 
nettiportaali tarttui teemaan ja lainasi yhdistyksen 
tuottamia materiaaleja julkaisemissaan jutuissa. 
Esitteistä julkaistiin myös painetut versiot, joita jae-
taan muun muassa erilaisissa tapahtumissa.

>> Tutustu esitteisiin osoitteessa: 
www.esyjenkummit.net


