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vuosi 2016 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kahdeksas toimintavuosi. Yhdistyksen
vuosikokous pidettiin 17. maaliskuuta Helsingissä ja hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

• Puheenjohtaja: Tea Lamberg
• Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tiitta Ahonen
• Taloudenhoitaja: Anniina Junell
• Tiedottaja: Myra Magnusson
• Jäsenkoordinaattori: Sari Koivistoinen

viikin prismakeskuksessa!

Ruokakeräys
löytöeläimille
la 8.10. klo 11–17

löytöeläimille kerättiin
19 ostoskärryllistä ruokaa ja tarvikkeita

Kuvat Hanna K. Heikkilä

Eläinsuojeluyhdistysten
Kummit keräsi 8.
lokakuuta Viikin
Prismakeskuksessa
ruokaa ja tarvikkeita
löytöeläimille.
Keräyksen tuotto oli
ennätyksellisen suuri:
peräti 19 ostoskärryllistä.
Keräys järjestettiin Viikin Prismakeskuksella
kahdeksatta kertaa, ja se toteutettiin kokonaan
vapaaehtoistyöntekijöiden voimin.
– Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia
ruokakeräykseen osallistuneita: lahjoittajia,
vapaaehtoistyöntekijöitä, Viikin Prismakeskusta
ja Viikin Mustia ja Mirriä. Lahjoitusten myötä
moni löytöeläin saa taas kipeästi kaipaamaansa
apua, sanoo Eläinsuojeluyhdistysten Kummien
puheenjohtaja Tea Lamberg.
Keräämme KISSAN- JA KOIRANRUOKAA
ja muita tarvikkeita Rekku Rescuelle ja
Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistykselle.
Tuo lahjoituksesi keräyspisteellemme (1. krs).
KIITOS AVUSTASI!
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

• Graafinen suunnittelija: Katja Nirkkonen
• Hallituksen jäsen: Tuula Cissokho
• Hallituksen jäsen: Pipsa Parkkinen
• Hallituksen jäsen: Nina Karvinen

Syksy on löytöeläintoiminnassa vilkasta aikaa.
Lahjoitukset toimitettiin Rekku Rescuelle ja Hartolan
Seudun Eläinsuojeluyhdistykselle heti ruokakeräyksen
jälkeen ja yhdistykset ottivat avun kiitollisina vastaan:
– Ruoka tulee todella tarpeeseen.
Löytöeläintalollamme on aikuisten kissojen lisäksi
42 pentua, joten ruokaa ja hiekkaa kuluu todella
paljon. Paljon kiitoksia kaikille lahjoittajille,
sanoo Margit Nevala Hartolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistyksestä.
– Kiitämme suuresti kaikkia lahjoittaneita, tänä
vuonna 32 kodinvaihtajakoiraa on saanut uuden kodin
kauttamme. Tälläkin hetkellä niitä on kotihoidossa
etsimässä uutta kotia. Kissoja on tällä hetkellä 45,
joista 27 on pentuja. Lisäksi autamme tiettyjä Virossa
toimivia löytöeläintarhoja, ja osa ruoka-avusta päätyy
sinne, kertoo Rekku Rescuen puheenjohtaja Katja
Noro.

hallitus kokoontui vuoden 2016

yhdistys järjesti vuoden 2016 aikana viisi

aikana kuusi kertaa ja vuosikokouksia oli
yksi. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli
1.–31.3.
183 (2015: 135) jäsentä. Yhdistys järjesti
vuoden aikana yhden jäsenillan 17. maaliskuuta.

tapahtumaa eläinten hyväksi:

eläinsuojeluyhdistysten kummit on
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten
Liitto ry:n jäsen ja tekee tiivistä yhteis2.4.
työtä kattojärjestön kanssa. Yhdistyksessä toimii kaksi SEYn vapaaehtoista
eläinsuojeluneuvojaa, Nina Karvinen ja
Pipsa Parkkinen. Karvisen toimialue kattaa
Keravan, Tuusulan sekä Nurmijär17.9.
ven. Hän tekee tiivistä yhteistyötä
valvontaeläinlääkäreiden sekä
poliisin kanssa. Karvinen sai
vuonna 2016 yhteensä 118 yhteydenottoa ja hoiti 12 käyntiä itse
ja yhdessä toisen eläinsuojeluneuvojan kanssa. 16 käyntiä hän ohjasi
8.10.
suoraan poliisille tai valvontaeläinlääkärille. Parkkisen toiminta-alueena on
Helsinki. Hän sai vuonna 2016 52 yhteydenottoa. Hän tekee sähköpostineuvontaa,
ei käyntejä.
Yhdistyksen hallituksen jäsen Tuula
Cissokho on SEYn jäsenyhdistystyöryh- 22.10.
män varsinainen jäsen ja tiedottaja Myra
Magnusson on Eläinten ystävä -lehden
toimitusneuvoston jäsen.

Kuvat Tea Lamberg

tapahtumat ja lahjoitukset

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit teki
yhteistyötä Hartolan Seudun Eläinsuojelu
yhdistyksen, Rekku Rescuen, Sopulitien
eläinlääkäriaseman kanssa. Yhteistyö on pitänyt sisällään leikkaus- ja sirutustapahtumia, tuki- ja koulutustapahtumien järjestämistä sekä talkootyövoiman ja lahjoitusten
antamista.

Kissojen ja koirien sirutuskampanja yhteistyössä
Sopulitien eläinlääkäriaseman kanssa maaliskuussa.
Kampanjan aikana sirutettiin yhteensä 132 kissaa ja
31 koiraa. Tämän lisäksi Turvasirurekisteriin kirjattiin
15 koirille aiemmin laitettua sirua. Kampanjassa oli
mukana neljä eläinlääkäriä: Eve Tara-Vahde, Jussi
Nummi, Mia Keisalo ja Riikka Huokuna.
Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan
seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa Hartolassa
2. huhtikuuta. Tapahtumassa leikattiin ja sirutettiin
kuusi naarasta ja 10 kollia. Leikkaavan eläinlääkärinä
toimi Elina Oros.
Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Hartolan
seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa Hartolassa 17. syyskuuta. Tapahtumassa leikattiin ja
sirutettiin 8 naarasta ja 7 kollia. Tapahtumaan
tuli myös 9 kissaa pelkästään sirutettavaksi.
Leikkavat eläinlääkärit olivat Elina Oros ja Jonna
Pessala.
Eläinten ruokakeräys Helsingissä Rekku Rescuen
ja Hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi
8. lokakuuta Viikin Prismakeskuksessa. Tuotto oli
vuonna 2016 ennätykselliset 19 ostoskärryllistä. Viikin
Musti ja Mirri keräsi tiloissaan ruokaa muutaman
päivän ennen itse tapahtumaa ja heiltä saatiin yksi
lava ruokaa.
Kissanpäivät-luento Helsingissä 22. lokakuuta.
Luennoitsijana toimi Päivi Ylikorpi, eläintenhoidon
ammatillinen opettaja ja tietokirjailija. Tapahtuma
herätti heti todella suuren kiinnostuksen ja Rikhardinkadun kirjaston lukusalin paikat varattiin muutamassa viikossa loppuun. Tapahtumapäivänä paikalla
oli 50 kuulijaa. Kissakas.fi oli mukana luennolla ja teki
sivustolleen jutun luennosta.
yhdistys järjesti vuonna 2016 valtakunnallisen Turvasiru tutuksi -kiertueen. Eläinsuojeluneuvoja Nina Karvinen toteutti eri
yritysten ja yhdistysten kanssa yhteistyössä
sirutustapahtumia ympäri Suomea, yhteensä

16 paikkakunnalla. Kiertueen aikana sirutettiin tai rekisteröitiin Turvasiru-palveluun
122 kissaa ja 48 koiraa ja kaksi kania. Tuotto
2 460 € luovutettiin tapahtuman järjestäneille yhdistyksille. Yhdistysten pyynnöstä
kiertue jatkuu 2017.

Lisäksi Kummit on avustanut muita eläinsuojeluyhdistyksiä muilla lahjoituksilla ja
työvoimalla:

16.4.

•

•

•
•
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•

Hartolan Seudun eläinsuojeluyhdistystä
avustettiin talkoissa 16. huhtikuuta ja
tuettiin rahalahjoituksella.
Rekku Rescue ry:lle lahjoitettiin Eläinten
ruoankeruutapahtuman tuotosta puolet
ja heille annettiin rahalahjoitus syksyllä.
Kouvolan Seudun eläinsuojeluyhdistystä
tuettiin kalenterimainoksella.
Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistystä tuettiin rahalahjoituksella sekä
kalenteripainoksella.
Rahalahjoituksen ovat lisäksi saaneet
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, Vaasan seudun eläinsuojeluyhdistys sekä Kissojen suojelu ry (Kisu).
Yhdistys oli myös pitämässä info- ja
myyntipöytää Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä 25.–26. toukokuuta sekä
Elomessuilla Hämeenlinnassa 13.–14.
elokuuta.

eläinsuojeluyhdistysten kummit lahjoitti
50 turvasirurekisteröintiä nobody’s dogille
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit lahjoitti 50
turvasirurekisteröintiä Nobody’s dogille keväällä
2016. Lahjoituksen arvo oli 325 euroa. Nobody’s dog
on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä
on auttaa Serbian kodittomia koiria. Yhdistys on
perustettu vuonna 2012.
– Olemme käyneet Serbian tarhoilla pian
kahdeksan vuotta. Toimintaamme kuuluu
mm. Becejn kunnallisen koiratarhan ylläpito
ja koirien adoptointi Suomeen, Djurdjevon
eläinsuojelukeskuksen koirien adoptointi sekä
yksittäisten koirien ylläpito ja adoptointi muilta
serbialaisilta tarhoilta, kertoo Nobody’s dogin
puheenjohtaja Jenni Liukkonen.
Liukkosen mukaan koirien sterilisaatio on yksi
tärkeimmistä asioista koirapopulaatioiden kuriin
saamiseksi. Suomeen tuotujen adoptiokoirien
rekisteröinti turvasirujärjestelmään on myös tärkeää
ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä, jotta koiran
omistajan tiedot olisivat saatavilla helposti, mikäli
koira esimerkiksi karkaa ja päätyy löytöeläintalolle.
– Olemme aina suositelleet adoptoijille koiran
Turvasiru-kantaan rekisteröimistä, mutta saimme

mahdollisuuden aloittaa
Suomeen tulevien
koiriemme rekisteröinnin
Turvasiru-kantaan nyt
oman yhdistyksemme kautta,
kun Eläinsuojeluyhdistysten Kummit halusi tukea
toimintaamme ja lahjoittaa yhdistyksellemme
50 rekisteröitymistä. Tällä lahjoituksella saamme
hienosti käynnistettyä vakiintuneet rekisteröinnit
Turvasiruun. Suuret kiitokset tästä lahjoituksesta:
pienelle yhdistykselle tämä on iso apu ja nyt
tiedämme, että jokaisen koiran tiedot ovat varmasti
viranomaisten luettavissa, jos mitään ikinä tapahtuu,
sanoo Liukkonen.
– Eläinsuojeluyhdistysten Kummien
tarkoituksena on edistää eläinten asemaa ja
hyvää kohtelua Suomessa. Pidämme sirutusta ja
sirujen rekisteröintiä erittäin tärkeänä eläinten
asemaa ja turvallisuutta edistävänä tekijänä. Siksi
olemme iloisia, kun saimme tällä lahjoituksella
käynnistettyä Serbiasta Suomeen tulevien koirien
sirurekisteröinnit, sanoo Eläinsuojeluyhdistysten
Kummien puheenjohtaja Tea Lamberg.

Kissasi ja sinä
koulutuksella kivempaa kaveruutta

sohvalla lojuvaa kehruukonetta katsellessa
ei tule aina välttämättä muistaneeksi, että
kissa on huippuluokan saalistaja, joka nauttii
vaanimisesta, metsästämisestä ja uusien
asioiden tutkimisesta. sisätiloissa asustavan
kissan omistajan tulee tarjota lemmikilleen
riittävästi virikkeitä ja tekemistä – muutoin
kissa tylsistyy, ja seurauksena saattaa
olla esimerkiksi ylipainoa ja ei-toivottua
käyttäytymistä.

Kissa on älykäs ja oppivainen eläin, joka kaipaa
mielekästä tekemistä. Kissan kouluttaminen
tarjoaa mielenkiintoista puuhaa ja yhdessäoloa
kissalle ja sen omistajalle. Koulutuksen avulla
omistaja vahvistaa suhdetta kissaansa ja varmistaa,
että esimerkiksi hoitotoimenpiteet sujuvat
mahdollisimman mutkattomasti.
Hyväksi kissakouluttajaksi oppii vain kouluttamalla.
Kouluttajan tulee tuntea koulutuksen perusteet ja
oppimisteorian aakkoset. Tässä esitteessä käydään
lyhyesti läpi kissojen kouluttamisen periaatteet ja
annetaan vinkkejä alkuun pääsemiseksi.

Turvallinen olo oppimisen
edellyTyksenä
Oppiminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa moni tekijä. Geenien lisäksi kissan oppimiseen vaikuttaa sen oppimishistoria ja
terveydentila: kissa ei opi, mikäli se on sairas tai stressaantunut.
Tunneoppiminen on aina mukana oppimisessa: oppimisilmapiirin tulee olla turvallinen ja rauhallinen. Omistajan
mielialat tarttuvat eläimeen, ja jos tilanne on kissan mielestä epämiellyttävä ja ahdistava, se ei opi. Tärkeintä, mitä
hyvä kouluttaja voi antaa kissalle, on turvallisuuden tunne.
Hyvä kouluttaja on luotettava, johdonmukainen, kannustava, palkitseva, rauhallisen itsevarma ja annostelee
sopivassa suhteessa rakkautta ja rajoja. Eläimen kouluttamisessa ei saa käyttää koskaan väkivaltaa.
Eläin oppii kaiken aikaa ja kuten ihminenkin, yrityksen ja
erehdyksen kautta. Kissa käyttäytyy kaikissa tilanteissa

Koulutuksen periaatteet:

Virikkeistä
kissasi Viihtymään!

niin kuin se kokee kannattavimmaksi. Niitä asioita, joita
se ei koe kannattavaksi, se välttelee.

palkiTseminen ja moTivoinTi
Eläinten koulutus perustui aiemmin pitkälti pakottamiseen
ja rangaistuksiin: eläintä rangaistiin, kun se teki ihmisen
mielestä väärin. Nykyisin koulutus perustuu motivointiin

kissan aktivointi ja virikkeistäminen ehkäisevät
ongelmakäyttäytymistä ja parantavat
omistajan ja lemmikin välistä suhdetta.
kotitiikerisi saa tarvitsemiaan virikkeitä,
haasteita ja liikuntaa, ja yhteisen tekemisen
myötä sinä opit tuntemaan kissasi ja kissasi
oppii tuntemaan sinut.

Kissan lajityypilliset
ominaisuudet

ja toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, koska eläinten
käyttäytymistieteellisten tutkimusten mukaan palkitsemi-

Kun suunnittelet kissasi virikkeistämistä, ota suunnittelun

seen perustuva eläinkoulutus on tehokkaampaa. Koulut-

lähtökohdaksi kissan lajityypilliset ominaisuudet. Kissa on

tajan tulee tutustua koulutettavaan kissayksilöön muun

ravintoketjun kuningas, jonka aistit on viritetty pienten

muassa sopivien palkkioiden löytämiseksi.

jyrsijöiden ja lintujen havaitsemiseen. Kissalla on tarkka
kuulo, ja se kuulee 1,6 oktaavia korkeampia äänentaajuuk-

Ruoka on kissalle usein hyvä palkkio. Erilaiset terveelliset

sia kuin ihminen. Sen hajuaisti on noin 13 kertaa tarkempi

kuivatuotteet, kuivatut tai keitetyt lihapalat tai sisäelimet

kuin ihmisellä. Kissan näkö ei erottele värejä yhtä tarkasti

ovat suositeltavia herkkuja. Herkut pilkotaan pieniksi

kuin ihmisen näkö: se näkee vihreän, violetin, sinisen ja

palasiksi kouluttajan helposti saataville. Muita kissaa

keltaisen. Kissan näkö on erikoistunut liikkeiden havaitse-

motivoivia palkkiota voivat olla muun muassa leikkiminen,

miseen, ja kissa havaitsee yöllä pienetkin liikkeet parem-

silittely, rapsutus, kehuminen ja hieronta.

min kuin ihminen päivällä.

Palkkion oikea ajoittaminen on tärkeää, sillä kissa elää
tässä hetkessä. Palkkion on tultava juuri sillä sekunnilla,

1

ehkäise ei-toivottu käytös

kun eläin tekee oikein. Palkkiomerkki on kätevä apuväline,

2

suunnittele konkreettinen käytös,
jonka haluat kouluttaa

kun opetetaan uutta asiaa. Merkki ehdollistetaan kissalle
tarkoittamaan: nyt teit oikein, tästä seuraa heti palkkio.
Palkkiomerkkinä voidaan käyttää naksutinta tai muuta

3

käytä kullekin yksilölle sopivia
palkkioita sekunnintarkasti oikein

äänimerkkiä (esim. JES, kielen naksautus, pssst). Naksun

4

pilko iso tehtävä pienemmiksi palasiksi
ja kouluta vaiheittain tavoitteellisesti

sa tulee huomioida myös palkitsemisen suunta – taakse,

5

Jätä ei-toivotut käytökset palkitsematta

jälkeen kissa palkitaan välittömästi. Palkkion antamiseseteen, viereen. Suunta viimeistelee liikkeen.

Kissa on ruumiinrakenteeltaan notkea ja se kykenee
hyppäämään noin 5 kertaa korkeutensa ylöspäin. Kissan
elinalue on luonnossa noin 1,1 neliökilometriä. Kissa yrittää
päivässä saalistaa noin 10 jyrsijää - saalistusyrityksistä
noin 1/3 onnistuu. Kissa hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti: saaliseläimet piileskelevät koloissa ja puissa, ja
kissa väijyy, kiipeilee ja kurottelee tassuillaan saadakseen
ne kiinni. Kissa on siis luotu liikkumaan ja tekemään töitä
ruokansa eteen.

Kissalle sopivia viriKKeitä
uusien paiKKojen ja esineiden tutKiminen
Kissa ei kuulu Suomen luontoon ja vastuuntuntoinen kissanomistaja järjestää lemmikkinsä ulkoiluhetket turvallisesti ja
valvotusti. Kissalle voi rakentaa pihalle esimerkiksi ulkoilutarhan, omistaja voi ulkoiluttaa kissaa valjaissa tai kissa voi
ulkoilla lasitetulla tai verkotetulla parvekkeella. Tällöin kissa
on turvassa muilta petoeläimiltä, liikenne- ja putoamisonnettomuuksilta. Kissa kannattaa totuttaa valjaisiin vähitellen, aloittaen ensin talutustreenit kotona sisätiloissa.
Mikäli kissan ulkoilua ei voida järjestää turvallisesti, kissanomistajan kannattaa varmistaa, että kissa saa riittävästi
virikkeitä sisätiloissa. Kissalle voi tuoda ulkoa erilaisia
esineitä tutkittavaksi. Muun muassa kahisevat lehdet,
tuoksuva sammal, maassa lojuneet kävyt ja oksat tarjoavat kissalle mielenkiintoista tutkittavaa.
ympäristön seuraaminen ja tutKiminen
Kissanomistajan kannattaa panostaa asunnon suunnittelussa kolmiulotteisuuteen. Kissa tarkkailee levätessäänkin
ympäristöään jatkuvasti, ja on hyvä, jos sillä on tilaisuus
kavuta esimerkiksi kiipeilypuuhun tai jonnekin muualle
korkeammalle, josta se voi rauhassa tarkkailla ympäristönsä tapahtumia.

koulutus, viestintä ja julkaisut

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

sesta kalastuksesta sekä kuvissa esiintyvien
eläinlajien tarpeista ja oikeanlaisesta hoidosta
ja kohtelusta. Kalenterin painos oli 1 000.
Yhdistys osallistui SEYn aluetapaamiseen
ja siihen liittyviin luentoihin Tampereella 21.
maaliskuuta sekä Helsingissä 14. marraskuuta.

Ajantasaisen eläinsuojelutiedon jakaminen on tärkeä osa Eläinsuojeluyhdistysten
Kummien toimintaa. 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.
Vuonna 2016 yhdistys käänsi kaksi
aiemmin julkaisemaansa koiraesitettä
ruotsiksi: Koirasi ja sinä – koulutuksella parempaa kumppanuutta -esite sekä Rähjääkö
Rekku, muriseeko Murre – ratkaisuja koiran
ei-toivottuun käytökseen. Käännöstyön teki
Marie Dalton.
Yhdistys julkaisi syksyllä eläinsuojeluaiheisen kalenterin yhdessä Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistyksen, Jokioisten Eläinsuojeluyhdistyksen, Hartolan
Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen, Urjalan
Eläinsuojeluyhdistyksen ja Hausjärven
Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Kalenterissa oli eläinkuvien lisäksi tietoa eläinsuojelusta ja eläinsuojeluyhdistyksistä,
SEYstä, sijaiskotitoiminnasta, vastuulli-

eläinsuojeluyhdistysten kummit

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 eläinten hyvinvointia tukevia
tapahtumia, esimerkiksi kissojen leikkaus ja
sirutustapahtumia.
• Järjestämme tiedotuskampanjoita, neuvontaa ja esitejakelua.
• Harjoitamme omaa julkaisutoimintaa.
• Järjestämme talkootyövoimaa yhteistyökumppaniemme tapahtumiin tai esimerkiksi
pienimuotoisiin siivous- ja järjestelytehtäviin.
• Tuemme yhteistyöyhdistyksiä tavara- ja rahalahjoituksin.
• Yhdistyksessä toimii SEYn vapaaehtoisia
eläinsuojeluneuvojia.

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry toimii
Etelä-Suomen alueella. Hankimme varoja
toimintaamme erilaisilla myyntituotteilla sekä
jäsenmaksuilla. Yhdistys on ollut SEY:n
kannatusjäsen vuoden 2010 alusta lähtien.
Vuoden 2011 lopulla yhdistys hyväksyttiin
SEYn varsinaiseksi jäsenyhdistykseksi.

www.esyjenkummit.net
esyjenkummit@gmail.com

