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VUOSI 2017 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n yhdeksäs toimintavuosi. Yhdistyksen  
vuosikokous pidettiin 9. maaliskuuta Helsingissä ja hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: 

V u o s i k e r t o m u s  2 0 1 7

• Puheenjohtaja: Tea Lamberg
• Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tiitta Ahonen 
• Taloudenhoitaja: Anniina Junell
• Tiedottaja: Myra Magnusson
• Jäsenkoordinaattori: Reetta Sääski
• Graafinen suunnittelija: Katja Nirkkonen
• Hallituksen jäsen: Tuula Cissokho
• Hallituksen jäsen: Pipsa Parkkinen
• Hallituksen jäsen: Nina Karvinen

Tuula Cissokho erosi hallitustehtävistä 24. mar-
raskuuta omasta pyynnöstään. Hallitus jatkaa 
kauden loppuun ilman häntä. 

HALLITUS KOKOONTUI vuoden 2017 aikana 
kuusi kertaa ja vuosikokouksia oli yksi. Vuo-
den lopussa yhdistyksessä oli 189 (2016: 183) 
jäsentä. Yhdistys järjesti vuoden aikana yhden 
jäsenillan 9. maaliskuuta ja aktiivijäsenilleen 
vierailun Korkeasaaren villieläinsairaalaan 
25.11. Mukana Korkeasaaressa oli 17 henkeä.

Eläinsuojeluyhdistysten kummit on SEY Suo-
men Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsen ja 
tekee tiivistä yhteistyötä kattojärjestön kanssa.

Yhdistyksessä toimii kaksi SEYn vapaaehtois-
ta eläinsuojeluneuvojaa, Nina Karvinen ja Pipsa 
Parkkinen. Karvisen toimialue kattaa Keravan, 
Tuusulan sekä Nurmijärven. Hän tekee tiivis-
tä yhteistyötä valvontaeläinlääkäreiden sekä 
poliisin kanssa. Karvinen sai vuonna 2017 
yhteensä 156 yhteyden ottoa, joista noin 100 
vaati toimenpiteitä, joko valvontakäyntiä tai 
siirtoa viranomaisten hoidettavaksi. Parkkisen 
toiminta-alueena on Helsinki. Hän sai vuonna 
2017 noin 95 yhteydenottoa. Hän tekee sähkö-
postineuvontaa, ei käyntejä.

Yhdistyksen hallituksen tiedottaja Myra 
Magnusson on Eläinten ystävä -lehden toimitus-
neuvoston jäsen. Yhdistyksen hallituksesta  
24. marraskuuta eronnut Tuula Cissokho on 
SEYn jäsenyhdistystyöryhmän varsinainen 
jäsen.

Kissanpäivät-luennolta vinkkejä 
kissan parempaan elämänlaatuun
Eläinsuojeluyhdistysten kummien Kissanpäivät-
luento keräsi toukokuussa Rikhardinkadun kirjastoon  
55 kissanhoidosta kiinnostunutta kuulijaa.

Luennolla eläinten käytösneuvoja Jaana Pohjola 
ja eläintenkouluttaja Miira Hellsten kertoivat, miten 
kissan elämänlaatua voi parantaa tarjoamalla sille 
riittävää aktiviteettiä. Luennolla annettiin myös 
vinkkejä, miten kissa pysyy tyytyväisenä.

– Saimme yleisöltä erittäin hyvää palautetta. 
Kissanomistajat kokivat, että luennolla 
nostettiin esille tärkeitä asioita: teoreettista 
taustaa ja käytännön vinkkejä kissan stressin 
ja käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja 
ratkaisemiseen. Koemme, että nämä luennot 
ovat osa ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä, 
ja olemme iloisia, mikäli voimme estää niiden 
avulla kissan päätymisen kodinvaihtajaksi, sanoo 
Eläinsuojeluyhdistysten Kummien puheenjohtaja Tea 
Lamberg.
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• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Har-
tolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa 
Hartolassa 23. syyskuuta. Tapahtumassa lei-
kattiin ja sirutettiin kuusi naarasta ja yhdeksän 
kollia. Leikkaavana eläinlääkärinä toimi Elina 
Oros.

• Eläinten ruokakeräys Helsingissä Rekku 
Rescuen ja Hartolan Seudun eläinsuojeluyhdis-
tyksen hyväksi 8. lokakuuta Viikin Prismakes-
kuksessa. Tuotto oli ennätykselliset 24 ostos-
kärryllistä. Viikin Musti ja Mirri piti keräystä 
noin viikon ennen itse tapahtumaa ja heiltä 
saimme yhden lavan ruokaa. Malmin Musti ja 
Mirri osallistui keräykseen etukäteen.

• Yhdistyksen Turvasiru tutuksi -kiertue jatkui 
vuonna 2017 ympäri Suomea. Eläinsuojelu-
neuvoja Nina Karvinen toteutti eri yritysten ja 
yhdistysten kanssa yhteistyössä sirutustapah-
tumia yhteensä 18 paikkakunnalla. Kiertueen 
aikana sirutettiin ja rekisteröitiin Turvasiru-pal-
veluun 88 kissaa ja 40 koiraa. Tuotto 1920 € on 
luovutettu tapahtuman järjestäneille yhdistyk-
sille. Kiertue ei jatku enää vuonna 2018.

Tapahtumat ja lahjoitukset
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT 
teki vuonna 2017 yhteistyötä Hartolan 
Seudun eläinsuojeluyhdistyksen sekä 
Sopulitien eläinlääkäriaseman kanssa. 
Yhteistyö on pitänyt sisällään leikkaus- ja 
sirutustapahtumia, tuki- ja koulutustapah-
tumien järjestämistä sekä talkootyövoiman 
ja lahjoitusten antamista.

Yhdistys järjesti vuoden 2017 aikana 
kuusi tapahtumaa eläinten hyväksi:

• Kissojen ja koirien sirutuskampanja 
yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriase-
man kanssa maaliskuussa. Kampanjan 
aikana sirutettiin yhteensä 94 kissaa ja 
53 koiraa. Tämän lisäksi olemassa olevia 
siruja kirjattiin 11 kappaletta Turvasiru-
rekisteriin. Kampanjassa olivat mukana 
kaikki klinikan kuusi eläinlääkäriä.

• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma 
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen 
kanssa Hartolassa 18. maaliskuuta. Ta-
pahtumassa leikattiin ja sirutettiin kuusi 
naarasta ja seitsemän kollia. Yksi kissa 
sai pelkästään sirutuksen. Leikkaavana 
eläinlääkärinä toimi Elina Oros.

• LöytöeläinBurleski. Kummit ja bur-
leskitaiteilija Tinker Bell järjestivät 
eläinsuojeluteemaisen burleskitapah-
tuman Helsingissä Cafe Mascotissa 
25. maaliskuuta. Paikalle saatiin 
koko burleskiesiintyjien kerma 
ja tilaisuuden juonsi Sampo 
Marjomaa. Yleisöä oli paikalla 
yli 200 henkeä ja tapahtumalla 
saatiin kerättyä 2870 euron 
lahjoitus Hartolan seudun eläin-
suojeluyhdistykselle.

• Kissanpäivät II -luento Helsingissä 13. 
toukokuuta. Luennoitsijoina toimivat 
eläinten käytösneuvoja Jaana Pohjola 
sekä eläintenkouluttaja Miira Hellsten. 
Luennolle osallistui 55 henkilöä.

25.3.

18.3.

1.–31.3.

23.9.

8.10.

13.5.



Yhteistyö muiden eläinsuojelutyötä tekevien 
yhdistysten hyväksi: 

• Hausjärven eläinsuojeluyhdistyksen kanssa 
on jatkettu kalenteriyhteistyötä.

• Hartolan Seudun eläinsuojeluyh-
distystä avustettiin talkoissa 22. 
huhtikuuta ja tuettiin kalenteripai-
noksella, rahalahjoituksella sekä 
lahjoittamalla heille puolet ruokake-
räyksen tuotosta.

• Rekku Rescue ry:lle lahjoitettiin puo-
let ruokakeräyksen tuotosta ja heille 
annettiin rahalahjoitus syksyllä.

• Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistystä 
tuettiin kalenterimainoksella. 

• SEYn vapaaehtoistoista eläinsuojeluneu-

voja Sarita Lindbergiä avustettiin 
hankkimalla hänelle luonnonvaraisten 
eläinten hoitoon tarvikkeita.

• Rahalahjoituksen ovat myös saaneet 
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys  
Pesu ry, Vaasanseudun eläinsuojeluyh-
distys sekä Kissojen suojelu – Kisu ry .

• Nobody’s Dog yhdistykselle lahjoitettiin 
50 kpl Turvasiru-rekisteröintejä

• Yhdistys oli pitämässä info- ja myynti-
pöytää Maailma kylässä -festivaaleilla 
Helsingissä 27. ja 28. toukokuuta, 
Elomessuilla Hämeenlinnassa 12. ja 13. 
elokuuta sekä Matinkylän kirjastossa 
eläintenpäivän tapahtumassa  
4. lokakuuta.

22.4.

27.6.

13.8.

4.10.
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LöytöeläinBurleski keräsi mahtipotin  
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistykselle
Eläinsuojeluyhdistysten 
Kummien ja burleskitaiteilija 
Tinker Bellin järjestämä 
LöytöeläinBurkeski keräsi yli 
200 katsojaa ja tapahtumalla 
saatiin kerättyä 2870 euron 

tuotto Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistykselle!
Lauantaina 25. maaliskuuta Helsingissä, Cafe 

Mascotissa järjestetyssä tapahtumassa nähtiin 

naiskauneutta ja mieskomeutta 
eläinteemaisissa numeroissa. 
Paikalle saapui koko eteläisen 
Suomen burleskikerma 
esiintymään eläinsuojelutyön 
hyväksi. Tapahtumaa juonsi 
Hauskat kotivideot -ohjelmasta 
tuttu Sampo Marjomaa.

– Tähän projektiin mukaan 
lähtemistä ei tarvinnut kahta kertaa miettiä! Mikä 
onkaan parempaa kuin olla laatushowssa paljetti-
hotpantseissa samalla eläinten oloja parantaen! 
Marjomaa totesi.

Myös esiintyjät nauttivat mukanaolosta.
– Itsekin lemmikinomistajana myötätuntoni 

on täysin huono-onnisempien karvakavereiden 
puolella, joten oli hienoa päästä tukemaan 
löytöeläintoimintaa näin konkreettisella tavalla. Ilta 
oli mahtava kattaus säkenöiviä ja hauskoja esityksiä, 
sanavalmista juontoa ja ihanan vastaanottavaista 
yleisöä. Olen todella iloinen, että pääsin olemaan 
osa sitä! kiittelee burleskitaiteilija Vera De Vil.

Margit Nevala Hartolan seudun 
eläinsuojeluyhdistyksestä kiittää sydämellisesti 
kaikkia tukitapahtumaan osallistuneita taiteilijoita, 
yleisöä ja yhdistyksen väkeä mahtavan illan 
järjestämisestä. 

– Koemme olevamme etuoikeutettuja, että 
meillä on Eläinsuojeluyhdistysten Kummit 
yhteistyökumppanina ja upeita ihmisiä tukemassa 
toimintaamme!



Nimipäivät,  
juhlapyhät ja  
eläinsuojelu- 

tietoa!
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Koulutus, viestintä ja julkaisut
AJANTASAISEN ELÄINSUOJELUTIEDON jaka-
minen on tärkeä osa Eläinsuojeluyhdistysten 
Kummien toimintaa.

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit on jakanut 
SEYn materiaaleja useissa tapahtumissa sekä 
tiedottanut ajankohtaisista eläinsuojeluasiois-
ta internet-sivuillaan, Facebookissa sekä leh-
dissä. SEY on jakanut ja mainostanut yhdistyk-
sen tuottamia esitteitä omilla nettisivuillaan.

Yhdistys julkaisi syksyllä eläinsuojeluaihei-
sen kalenterin yhdessä Jokioisten eläinsuoje-
luyhdistyksen, Hartolan Seudun eläinsuojelu-
yhdistyksen, Urjalan eläinsuojeluyhdistyksen 
ja Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. 
Kalenterissa oli eläinkuvien lisäksi tietoa yh-
distyksistä, SEYstä, eläinsuojelusta, luonnon-
varaisten eläinten auttamisesta, seniorikissan 
hoidosta sekä kuvissa esiintyvien eläinlajien 
tarpeista ja oikeanlaisesta hoidosta ja kohte-
lusta. Kalenterin painos oli 900 kpl.

Hallituksen edustaja osallistui SEY liittoval-
tuuston kokoukseen 20. toukokuuta sekä 18. 
marraskuuta.

Kummit ja Sopulitien eläinlääkäriasema siruttivat  
maaliskuussa 147 lemmikkiä
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ja Sopulitien 
eläinlääkäriasema järjestivät maaliskuussa 
neljännen yhteisen sirutuskampanjan kissoille ja 
koirille. Kampanjoissa on sirutettu neljän vuoden 
aikana yhteensä 572 eläintä ja kirjattu olemassa 
olevia siruja Turvasiru-rekisteriin 46 kappaletta.

Maaliskuinen kampanja keräsi jälleen runsaasti 
osallistujia. Sopulitien eläinlääkäriasemalla 
kampanjaan osallistuivat kaikki kuusi eläinlääkäriä 
sekä hoito- ja vastaanottohenkilökunta. Yhdistyksen 
puolelta huolehdittiin sirujen hankinta, laskutus 
sekä sirujen kirjaaminen Turvasiru-rekisteriin. 
Lähes kaikki potentiaaliset asiakkaat ovat saaneet 
Sopulitiellä kampanjan aikana sirun. Tämän vuoden  

saldona oli 94 kissaa, 53 koiraa 
ja 11 pelkkää rekisteröintiä.

– Kampanja on otettu 
innolla vastaan. Kaikille 
kissoille ja koirille, joilla ei ole 
sirua, on jo puhelimessa tai 
viimeistään vastaanotolla ehdotettu siruttamista 
ja tuskin kukaan on kieltäytynyt. Samoin olemme 
selvittäneet, ovatko kaikki jo sirutetut kissat ja koirat 
jo rekisteröity jonnekin. Monelle lemmikinomistajalle 
tulee yllätyksenä, että se ulkomailta tullut rescue-
kissa tai -koira, jolla on mikrosiru, ei välttämättä 
ole missään rekisterissä, kertoi Kristiina Rautio 
Sopulitien eläinlääkäriasemalta.

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 rekisteröi-
tyjä eläinsuojelutyötä tekeviä yhdistyksiä aat-
teellisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Miten toimimme?
• Järjestämme eläinten hyvinvointia tukevia 

tapahtumia, esimerkiksi kissojen leikkaus- ja 
sirutustapahtumia.

• Järjestämme tiedotuskampanjoita, neuvon-
taa ja esitejakelua.

• Harjoitamme omaa julkaisutoimintaa.
• Järjestämme talkootyövoimaa yhteistyö-

kumppaniemme tapahtumiin tai esimerkiksi 
pienimuotoisiin siivous- ja järjestelytehtäviin.

• Tuemme yhteistyöyhdistyksiä tavara- ja raha-
lahjoituksin.

• 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 jäsen-
yhdistykseksi.
www.esyjenkummit.net
esyjenkummit@gmail.com


