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YHDESSÄ ELÄINTEN HYVÄKSI!



VUOSI 2018 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kymmenes toimintavuosi. Yhdistyksen  
vuosikokous pidettiin 15. maaliskuuta Helsingissä ja hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: 

V u o s i k e r t o m u s  2 0 1 8

• Puheenjohtaja: Tea Lamberg
• Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tiitta Ahonen 
• Taloudenhoitaja: Anniina Junell
• Tiedottaja: Myra Magnusson
• Jäsenkoordinaattori: Nina Karvinen
• Graafinen suunnittelija: Katja Nirkkonen
• Hallituksen jäsen: Taru Saarinen
• Hallituksen jäsen: Pipsa Parkkinen
• Hallituksen jäsen: Tiina Haikonen

HALLITUS KOKOONTUI vuoden 2018 aikana 
yhdeksän kertaa ja vuosikokouksia oli yksi. 
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 194 (2017: 
189) jäsentä. Yhdistys järjesti vuoden 
aikana yhden jäsenillan 7. maalis-
kuuta kissakahvila Helkatissa, Hel-
singissä sekä jäsenilleen vierailut 
Eläinsuojelukeskus Tuulispäähän  
5. toukokuuta ja Viikin jäteveden-
puhdistuslaitokselle 7. marraskuuta.

Keräämme kissan- ja koiranruokaa ja muita tarvikkeita  

Rekku Rescuelle ja Hartolan Seudun Eläinsuojelu yhdistykselle. 

Tuo lahjoituksesi keräyspisteellemme (1. krs).
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Kiitos avustasi! 

Tapahtuman järjestää:

Eläinsuojeluyhdistysten  

Kummit ry   

(SEYn jäsenyhdistys)

V
iikin Prismakeskuksessa klo 11–

17

Ruokakeräys
löytöeläimille  

la 6.10.
RUOKAKERÄYS TUOTTI 33 OSTOSKÄRRYLLISTÄ  
RUOKAA JA TARVIKKEITA LÖYTÖELÄIMILLE

Vuoden 2018 Eläinten vii-
kon ruokakeräyksen tuot-
to oli 33 ostoskärryllistä 
ruokaa ja tarvikkeita. 
Lahjoitukset toimitettiin 
Rekku Rescuelle ja Har-
tolan seudun eläinsuo-
jeluyhdistykselle.

– Kiitämme lämpi-
mästi kaikkia keräyk-
seen osallistuneita: 

lahjoittajia, Kummien aktiiveja, Viikin Prisma-
keskusta ja Mustia ja Mirriä. Lahjoitukset tulevat todella 
tarpeeseen, sillä tänä vuonna erityisesti löytökissojen 
tilanne on katastrofaalinen ja kissapopulaatioista on 
tullut jo ikävä ilmiö. Eläinsuojeluyhdistykset kamppaile-
vat monin paikoin voimiensa äärirajoilla ja kaikki apu on 
tervetullutta, sanoo Eläinsuojeluyhdistysten Kummien 
puheenjohtaja Tea Lamberg.

Rekku Rescue kiittää sydämellisesti kaikkia 
keräykseen ruokaa lahjoittaneita.

– Ruoka tulee todella tarpeeseen. Yhdistyksen 
hoiviin on tänä vuonna tullut jo yli 200 kissaa 
ja lähes 50 koiraa, eikä loppua näy. Nyt tarvi-
taan kaikki mahdollinen apu! Suuri kiitos myös 
Eläinsuojeluyhdistysten kummeille, joka jälleen 
järjesti keräyksen. Kummien rooli eläinsuojeluyh-
distysten tukijana on todella merkittävä, sanoo 
Rekku Rescuen puheenjohtaja Katja Noro.

Myös Hartolan eläinsuojeluyhdistyksessä ol-
laan kiitollisia lahjoituksesta:

– Kiitos ihan valtavasti kaikille lahjoittajille 
ja erikoiskiitokset Esyjen Kummeille keräyksen 
järjestämisestä ja organisoinnista. Apu tulee 
niin tarpeen. Talolla on tällä hetkellä 39 kissaa 
ja vaihtuva määrä koiria hoidettavana, sanoo 
Hartolan eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja 
Margit Nevala.

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

Yhdistyksen hallituksessa toimii kaksi SEYn va-
paaehtoista eläinsuojeluneuvojaa, Nina Karvinen ja 
Pipsa Parkkinen. Karvisen toimialue kattaa Kera-
van, Tuusulan sekä Nurmijärven. Hän tekee tiivistä 
yhteistyötä valvontaeläinlääkäreiden sekä poliisin 
kanssa. Karvinen sai vuonna 2018 yhteensä 233 
yhteydenottoa ja hoiti 195 käyntiä itse tai yhdessä 
toisen eläinsuojeluneuvojan kanssa. 38 käyntiä hän 
ohjasi suoraan poliisille tai valvontaeläinlääkärille. 

Parkkisen toiminta-alueena on Helsinki. Hän sai 
vuonna 2018 noin 37 yhteydenottoa. Hän 

tekee sähköpostineuvontaa, ei käyntejä.
Yhdistyksen hallituksen tiedottaja 

Myra Magnusson on Eläinten ystävä 
-lehden toimitusneuvoston jäsen. 
Yhdistyksen jäsen Tuula Cissokho on 

SEYn jäsenyhdistystyöryhmän varsinai-
nen jäsen.



JÄRJESTÄJÄT:   HARTOLAN SEUDUN ELÄINSUOJELU YHDISTYS JA ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT
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Terveystie 1,  

19600 Hartola  

Varaa aika terveelle  

kissallesi klo 17–20  

numerosta  

050 3762095

Kollit: kastrointi+turvasiru = 40 € / Naaraat: sterilointi+turvasiru = 70 €

Pelkät sirutukset: Yhdistys tarjoaa sirutuksen ja rekisteröinnin  

veloituksetta 20 ensimmäiselle kissalle.  

Mikäli halukkaita on enemmän, ovat seuraavat sirutukset 10 €/kissa.

Tapahtuman sirutuksia tukee Surok. 

LEIKKAUS- &  

SIRUTUSTAPAHTUMA

MAATIAISKISSOILLE      

LA 14.4. klo 10–15 HARTOLASSA

Naaraskissojen 

ajat  jaetaan eläin

suojelullisin  

perustein. Max kaksi 

kissaa/talous, myös  

aiemmat vuodet  

huomioidaan.

Tapahtumassa tarjottiin sirutuksia ja niiden 
rekisteröintejä jo toiseen kertaan maksut-
ta. Tämän mahdollisti Surok ry, jonka antama 
tukiraha kohdennettiin tähän sekä aiemmin 
keväällä olleeseen tapahtumaan. Paikalle 
saapuikin yhdeksän kissaa sirutukseen. Eläin-
lääkärinä tapahtumassa toimi jälleen Elina 
Oros, ja leikattavia kissoja oli kuusi naarasta ja 
kuusi urosta. Tällä kertaa säästyimme suurem-
milta kissojen terveyteen liittyviltä yllätyksiltä. 
Toimittaja Taina Kivijärvi kirjoitti tapahtumas-
ta ja Suomen kissatilanteesta artikkelin, jonka 
sanomalehti Itä-Häme julkaisi.

• Eläinten ruokakeräys Helsingissä Rekku Res-
cuen ja Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyk-
sen hyväksi 6. lokakuuta Viikin Prismakeskuk-
sessa. Tuotto oli vuonna 2018 ennätykselliset 
33 ostoskärryllistä. Viikin Musti ja Mirri piti  
keräystä kolme päivää ennen itse tapah-
tumaa, mikä kartutti keräystämme usealla 
kärryllisellä.

Tapahtumat ja lahjoitukset
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT teki 
vuonna 2018 yhteistyötä Hartolan Seudun 
eläinsuojeluyhdistyksen sekä Sopulitien 
eläinlääkäriaseman kanssa. Yhteistyö  
on pitänyt sisällään leikkaus- ja sirutus-
tapahtumia, tuki- ja koulutustapahtumien 
järjestämistä sekä talkootyövoiman ja 
lahjoitusten antamista.

YHDISTYS JÄRJESTI vuoden 2018 aikana 
viisi tapahtumaa eläinten hyväksi:

• Kissojen ja koirien sirutuskampanja 
yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriase-
man kanssa maaliskuussa. Kampanjan 
aikana sirutettiin yhteensä 60 kissaa ja 47 
koiraa. Tämän lisäksi kirjasimme olemas-
sa olevia siruja 26 kappaletta Turvasiru-
rekisteriin. Kampanjassa olivat mukana 
kaikki klinikan kuusi eläinlääkäriä. 

• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma 
maatiaiskissoille Hartolan seudun eläin-
suojeluyhdistyksen kanssa 14. huhtikuuta 
Hartolassa. Saimme tänä keväänä Surok 
ry:ltä lahjoituksena noin 200 euroa, 
josta käytimme noin puolet tarjoamalla 
tapahtumassa sirutuksen veloituksetta 
pelkästään sirutettavaksi tulleille kis-
soillle, ja loput lahjoituksesta käytettiin 
syksyllä. Kevään tapahtumassa leikattiin 
kahdeksan naarasta, 10 kollia, ja kah-
deksan kissaa saapui paikalle pelkästään 
sirutettavaksi. Kaksi eläinlääkäriä ja viisi 
yhdistysaktiivia tekivät kissojen hyväksi 
täyden työpäivän.

• Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma 
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen 
kanssa Hartolassa 10. marraskuuta. Jär-
jestimme kissojen leikkaus- ja sirutusta-
pahtuman jo 18. kertaa yhdessä Hartolan 
seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. 

14.4.

1.–31.3.

6.10.

27.10.

10.11.

• Perheeseen tulee koira -luentotapahtuma 
27. lokakuuta Rikhardinkadun kirjastossa, 
Helsingissä. Luennot käsittelivät sopivan koiran 
valintaa sekä koiran kouluttamista positiivisin 
metodein. Luennoitsijoina toimivat biologi ja 
eläinten käyttäytymistutkija Katriina Tiira, FT, 

11.8.

27.5.
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sekä eläintenkouluttaja (at) Piia Laine.  
Kirjaston lukusaliin saapui 34 kuulijaa.

YHTEISTYÖ MUIDEN eläinsuojelutyötä  
tekevien yhdistysten hyväksi: 

• Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen  
kanssa on jatkettu muun muassa  
kalenteriyhteistyötä.

• Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen 
kanssa on järjestetty kaksi leikkaus- ja 
sirutustapahtumaa kissoille, ja yhdistystä 
on avustettu työvoimalla sekä lahjoittamal-
la heille puolet Eläinten ruokakeräyksen 
tuotosta. Lisäksi Hartolan seudun eläinsuo-
jeluyhdistystä tuettiin rahalahjoituksella.

ELÄINYSTÄVÄMME-KALENTERI ON ISO PONNISTUS  
MUIDEN ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN HYVÄKSI

Nimipäivät, 

juhlapyhät ja 

eläinsuojelu-
tietoa!

JÄRJESTÄJÄT:   HARTOLAN SEUDUN ELÄINSUOJELU YHDISTYS JA ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT
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Terveystie 1,  
19600 Hartola  

Varaa aika terveelle  

kissallesi klo 17–20  
numerosta  

050 3762095

Kollit: kastrointi+turvasiru = 40 € / Naaraat: sterilointi+turvasiru = 70 €

Pelkät sirutukset: Yhdistys tarjoaa sirutuksen ja rekisteröinnin  

veloituksetta 20 ensimmäiselle kissalle.  

Mikäli halukkaita on enemmän, ovat seuraavat sirutukset 10 €/kissa.

Tapahtuman sirutuksia tukee Surok. 

LEIKKAUS- &  
SIRUTUSTAPAHTUMA
MAATIAISKISSOILLE      

LA 10.11. klo 10–15 HARTOLASSA

Naaraskissojen 

ajat  jaetaan eläin

suojelullisin  

perustein. Max kaksi 

kissaa/talous, myös  

aiemmat vuodet  

huomioidaan.

Kummit on julkaissut Eläinystävämme-kalenteria 
vuodesta 2011 lähtien. Kalenteri on tärkeä varain-
hankintatuote sekä Kummeille että muille mukana 
oleville yhdistyksille. Se tuottaa rahaa yhdistysten 
eläinsuojelutyöhön n. 10 000 € joka vuosi. Yhdistys-
ten kokoonpano on vaihtunut vuosien varrella vain 
vähän, ja vuosittain siinä on ollut mukana 4–6 yh-
distystä. Kalenterin painosmäärä on pysytellyt noin 
tuhannen kappaleen paikkeilla. Kalenteri painetaan 
ympäristömerkityssä painossa ympäristömerkitylle 
paperille, ja sillä on Joutsenmerkki ja nykyään myös 
Avainlippu-merkki. 

Kummit halusi kalenterista alusta saakka kaikkia 
eläinlajeja esittelevän tuotteen. Kuvissa onkin 
esiintynyt monenlaisia lemmikkieläimiä, tuo-
tantoeläimiä, kotieläimiä sekä luonnonvaraisia 
eläimiä. Näyttävä kalenteri syntyy eläinrakkaiden 
valokuvaajien avulla: he ovat lahjoittaneet projek-
tiin upeita ja laadukkaita kuvia joko kertaluontoi-
sesti tai useina vuosina peräkkäin. 

Kalenteri rahoitetaan pääosin mainostuloin. 
Kummit vastaa kalenterin toteutuksesta ja mak-
saa myös mainostulojen yli menevät kulut. Paino-
kulujen lisäksi maksetaan nimipäiväkulut Helsin-
gin yliopistolle sekä postituskulut mukana oleville 
yhdistyksille eri puolelle Suomea. 

Kalenterista löytyy mukana olevien yhdistysten 
ja SEYn esittely ja yhteystiedot. Lisäksi kalente-
rissa esitellään ajankohtaisia eläinsuojeluaiheita. 
Vuosien varrella kalenterissa on kerrottu mm. 
loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten 
auttamisesta, vanhojen kissojen hoidosta ja sai-
rauksista, yksilön vastuusta eläinsuojeluasioissa, 
vastuullisesta kalastuksesta, eläinystävällisestä 
matkailusta ja koiran ongelmakäytöksestä ja 
koulutuksesta. Kuukauden kuvien alla on lyhyet 
tietoiskut kuvan eläimen lajiin liittyen. Kaikki 
mukana olevat yhdistykset saavat lähettää juttuja 
tai juttuaiheita kalenteriin. Tekstien ja kuvien linja 
on pidetty maltillisena ja positiivisena, jotta tuote 
sopii myös lapsille.



• Rekku Rescue ry:lle lahjoitettiin Eläinten ruo-
kakeräyksen tuotosta puolet ja heille  annettiin 
myös rahalahjoitus syksyllä.

• Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistystä 
tuettiin ruoka- ja tarvikelahjoituksella.

• Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistystä  
tuettiin kalenterimainoksella. 

• Rahalahjoituksen ovat lisäksi saaneet  
Eläinsuojelukeskus Tuulispää ja Eläinten  
turvakoti Saparomäki.

• Yhdistys oli pitämässä info- ja myyntipöytää 
Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä   
26. ja 27. toukokuuta sekä Elomessuilla  
Hämeenlinnassa 11. ja 12. elokuuta.

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, 
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen ja  
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. 
Kalenterissa oli eläinkuvien lisäksi tietoa yh-
distyksistä, SEYstä, eläinsuojelusta (siitä, että 
eläinten hyvä kohtelu on kaikkien vastuulla), 
eläinturismista ja siitä, minkälaista toimintaa 
ei tulisi tukea, sekä kuvissa esiintyvien eläin-
lajien tarpeista ja oikeanlaisesta hoidosta ja 
kohtelusta. Kalenterin painos oli 1100 kpl. 
Kalenteri painettiin Libris Oyssä, ja sillä on 
Joutsenmerkki sekä Avainlippu-merkki.

HALLITUKSEN EDUSTAJA osallistui SEYn 
liittovaltuuston kokoukseen 19. toukokuuta 
Hämeenlinnassa sekä 24. marraskuuta Helsin-
gissä.

VAPAAEHTOINEN ELÄINSUOJELUNEUVOJA Pipsa 
Parkkinen piti esitykset pentutehtailusta SEYn 
neuvojapäivillä 27. tammikuuta sekä SEYn 
aluetapaamisessa 10. maaliskuuta. 

Yhdistyksemme tarkoitus
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  
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

Ku
va

t E
lä

in
su

oj
el

uy
hd

is
ty

st
en

 K
um

m
it 

 ry


