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Vuosikertomus 2019
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT RY täytti alkuvuodesta 2019 kymmenen vuotta. Yhdistyksen

vuosikokous pidettiin 20. maaliskuuta Helsingissä ja hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
• Puheenjohtaja: Tea Lamberg
• Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Tiitta Ahonen
• Taloudenhoitaja: Anniina Junell
• Tiedottaja: Myra Magnusson
• Jäsenkoordinaattori: Tiina Haikonen
• Graafinen suunnittelija: Katja Nirkkonen
• Hallituksen jäsen: Taru Saarinen
• Hallituksen jäsen: Pipsa Parkkinen
• Hallituksen varajäsen: Nina Karvinen
• Hallituksen varajäsen: Reetta Sääski
HALLITUS KOKOONTUI vuoden 2019 aikana
kuusi kertaa ja vuosikokouksia oli yksi.
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 172
(2018: 194) jäsentä. Yhdistys järjesti
vuoden aikana jäsenilleen vierailut
Haltialan tilalle Helsingissä 4. toukokuuta sekä Tupalan tilalle (kuva)
Hämeenlinnan Huljalassa
21. syyskuuta.

ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT on SEY

Suomen Eläinsuojelun jäsen ja tekee tiivistä
yhteistyötä kattojärjestön kanssa.
Yhdistyksen hallituksessa toimii kaksi SEYn
vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa, Nina Karvinen ja Pipsa Parkkinen. Karvisen toimialue kattaa Keravan, Tuusulan sekä Nurmijärven. Hän
tekee tiivistä yhteistyötä valvontaeläinlääkäreiden sekä poliisin kanssa. Parkkisen toimintaalueena on Helsinki. Hän tekee sähköpostineuvontaa, ei käyntejä.
Yhdistyksen hallituksen tiedottaja Myra
Magnusson on Eläinten ystävä -lehden
toimitusneuvoston jäsen. Yhdistyksen
jäsen Tuula Cissokho on SEYn jäsenyhdistystyöryhmän varsinainen jäsen.
Yhdistyksen edustaja osallistui SEYn
liittovaltuuston- ja liittokokouksiin
18. ja 19. toukokuuta Tampereella
sekä 23. marraskuuta Helsingissä.

KISSOJEN SIELUNELÄMÄÄ TEHTIIN TUTUKSI ASIANTUNTIJALUENNOLLA
Eläinsuojeluyhdistysten Kummien järjestämä Kissanpäivät III -luento kokosi yli 50 kuulijaa Rikhardinkadun
kirjastoon Helsinkiin. Luennoitsijana toimi tutkija, tietokirjailija Helena Telkänranta.
Luento oli jaettu kahteen teemaan. Ensimmäisessä
käytiin läpi kissojen kokemusmaailmaa ja hyvinvointia.
Kissojen kokemusmaailman osalta olennaista ovat aistit,
ja erityisesti hajuaisti. Jos näkö- ja hajuaisti ovat ristiriidassa, kissa uskoo hajuaistia. Kuuloaisti taas kissalla
on nelinkertaisesti parempi ihmiseen verrattuna. Kissat
kuulevat jopa korkeampia ääniä kuin koirat.
Luennolla käytiin läpi seitsemän perustunnetta, jotka
ovat yhteisiä nisäkkäille: ilo, mielihyvä,
kiintymys, leikkisyys, seksuaalisuus, pelko
sekä aggressiivisuus. Kuulimme myös, että
kissa tuntee surua esimerkiksi menettäessään kaverinsa, ja että kissojen elekieli on
pienempää ja kasvonilmeet moninaisempia
kuin koirilla. Kissa voi hyvin, kun se saa
toteuttaa tarvettaan saalistaa. Jos tämä ei
toteudu, voi kissa ajan mittaan passivoitua.

Luennon toisen osan teemana oli kissan oppiminen ja ongelmakäyttäytymisen ratkaisu. Kissalla on sosiaalistumisen
herkkyyskausi aina kaksiviikkoisesta kymmenenviikkoiseksi
asti. Silloin pennulla on otollisin aika tottua ja oppia luottamaan erilaisiin ihmisiin, lapsiin sekä muihin eläinlajeihin.
Kielen oppimisen herkkyyskausi osuu taas kaksiviikkoisesta
aina 14 viikon ikään asti. Tällä välillä pentu oppii kissojen
välistä viestintää. On tärkeää, että pentu saa viettää tämän
ajan emonsa kanssa. Ympäristön virikkeellisyyden herkkyyskausi on neljän viikon iästä 12-viikkoiseksi.
Lopuksi Telkänranta kävi läpi yleisimpiä käytösongelmia
sekä ratkaisuja niihin. Kissojen kanssa tavallisimpia ongelmia ovat virtsaaminen tai ulostaminen
ei-toivottuun paikkaan, huonekalujen
kynsiminen, kynsiminen ja pureminen
kesken silittelyn, vaaniminen ja hyökkääminen ihmisen kimppuun, lihominen ja kerjääminen sekä herättely
öisin. Saimme kuulla, missä määrin
esimerkiksi stressitekijät ja pentuajan
kokemukset voivat vaikuttaa ongelmalliseen käytökseen.

Tapahtumat ja lahjoitukset
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT teki
vuonna 2019 yhteistyötä mm. Hartolan
seudun eläinsuojeluyhdistyksen sekä Sopulitien eläinlääkäriaseman kanssa. Yhteistyö
on pitänyt sisällään leikkaus- ja sirutustapahtumia, tuki- ja koulutustapahtumien
järjestämistä sekä talkootyövoiman ja
lahjoitusten antamista.
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YHDISTYS JÄRJESTI vuoden 2019 aikana

viisi tapahtumaa eläinten hyväksi:
•

•

Kuvat Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

•

LöytöeläinBurleski ja Kummien 10-vuotisjuhlat Eläinsuojeluyhdistysten Kummien ja burleskitaiteilija Tinker Bellin
järjestämä LöytöeläinBurleski keräsi lähes
200 katsojaa. Tapahtumalla saatiin kerättyä huikeat 2045 euroa, joka lahjoitettiin
SEYn eläinsuojeluneuvojien toimintaan.
LöytöeläinBurleski järjestettiin lauantaina
23. helmikuuta 2019. Helsingissä, Bar
Sture 21:ssa.
Kissojen ja koirien sirutuskampanja yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriaseman
kanssa maaliskuussa. Kampanjan aikana
sirutettiin yhteensä 66 kissaa ja koiraa.
Kaikki sirut kirjattiin Turvasirurekisteriin. Kampanjassa olivat mukana kaikki
klinikan kuusi eläinlääkäriä.
Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma
maatiaiskissoille Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa 6. huhtikuuta
Hartolassa. Jatkoimme edellisen vuoden
tapaa tarjoamalla pelkkää sirutusta ja
rekisteröintiä maksutta 10 ensimmäiselle
kissalle. Vain yhdelle kissalle oli varattu
aika pelkkään sirutukseen. Leikkaukseen
ja sen yhteydessä tehtävään sirutukseen
saapui sen sijaan 6 naarasta ja 9 kollia.
Tapahtumassa kissoja leikkasi eläinlääkäri Elina Oros, avustamassa oli kaksi

6.5.
25.–265.

10.–11.8.
30.8.

6.10.
19.10.

22.11.

8.12.

•

klinikkahoitajaa sekä viisi yhdistyksen aktiivia. Tapahtumassa vieraili toimittaja Kaisa
Vigman Lähilehdestä. Hän teki käynnistä
artikkelin lehteen sekä videokoosteen lehden
Youtube-kanavalle. https://www.youtube.
com/watch?v=ZCPhVU_JOdc&t=22s
Suomessa jalansijaa hakeva Husse tuki
tapahtumaa ruokalahjoituksilla asiakkaille.
Kolme ensimmäistä ilmoittautujaa saivat 2 kg
kissan kuivaruokaa ja muut näytepussin.
Eläinten ruokakeräys Helsingissä Rekku
Rescuen ja Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi 6. lokakuuta Viikin
Prismakeskuksessa. Tuotto oli vuonna 2019
huikeat 28 ostoskärryllistä. Viikin Musti ja
Mirri piti keräystä jälleen kolme päivää ennen
itse tapahtumaa, mikä kartutti keräystämme
usealla kärryllisellä. Tapahtumassa työskenteli kymmenen yhdistyksen aktiivia vuoroissa. Kaikki sujui rutiinilla ja saimme kutsun
pitää tapahtumaa jälleen vuoden päästä.
Kissanpäivät III -luentotapahtuma
19. lokakuuta Eläinsuojeluyhdistysten
Kummien kolmas kissa-aiheinen luentotapahtuma pidettiin Helsingissä Rikhardinkadun kirjastossa, Luennoitsijana toimi
tutkija, tietokirjailija ja luennoitsija Helena
Telkänranta, jonka erikoisaloina ovat eläinten
käyttäytyminen, emootiot ja kognitio. Luennolle osallistui reilu 50 henkilöä. Videotal
tiointi luennosta julkaistaan SEYn nettisivuilla
vuoden 2020 puolella.

LISÄKSI YHDISTYS oli pitämässä info- ja myyn-

tipöytää Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä 25. ja 26. toukokuuta, Elomessuilla
Hämeenlinnassa 10. ja 11. elokuuta, Turengin
markkinoilla 30. elokuuta, Oopperan henkilökunnan joulumyyjäisissä 22. marraskuuta ja
Eläinten pikkujouluissa Hämeenlinnassa
8. joulukuuta.

Eläinsuojeluyhdistysten Kummien ja burleskitaiteilija Tinker Bellin järjestämä LöytöeläinBurleski
keräsi lähes 200 katsojaa. LöytöeläinBurleski järjestettiin lauantaina 23.2.2019. Helsingissä, Bar Sture
21:ssa.

Esityksissä nähtiin mitä erilaisempia eläinteemaisia burleski- ja fuusiovatsatanssinumeroita.
Halukkaita esiintyjiä olisi ollut enemmänkin kuin
mukaan mahtui – kenties LöytöeläinBurleski 3
järjestetään tulevaisuudessa!

”Löytöeläinburleski oli yksi alkuvuoden kohokohdista – tunnelma oli laittoman hyvä niin lavalla, yleisön joukossa kuin myös lavan takana. Tämä on hieno
tapa tehdä maailmastamme vähän parempi paikka!”
tapahtumaa juontanut Hauskat kotivideot -ohjelmasta tuttu Sampo Marjomaa toteaa.

Tapahtumalla saatiin kerättyä huikeat 2 045 euroa, joka lahjoitettiin SEYn eläinsuojeluneuvojien
toimintaan. SEY Suomen Eläinsuojelulla on noin
80 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa eri puolilla
Suomea. Vuositasolla käyntejä tehdään noin 2 000
eläintenpitopaikkaan ja neuvoja eläinongelmissa
annetaan noin 10 000 kertaa. Eläinsuojeluneuvojat ovat vapaaehtoisia, mutta toiminnasta koituu
myös monenlaisia kuluja. SEY korvaa neuvojille
matkakulut, tapaturma- ja vastuuvakuutukset sekä
erilaisia tarvikkeita, kuten mm. suojavarusteita ja
desinfiointiaineita.

”Löytöeläinburleskin järjestäminen on sydäntä erityisen lähellä. Saman tärkeän asian tiimoilta
yhdessä tekemisen henki on aivan omaa luokkaansa, ja kun sekä esiintyjäkaarti että yleisö on yhtä
innoissaan, tuntuu välillä että talon katto lähtee
nousemaan ihan hyvästä fiiliksestä pelkästään.” tapahtuman Eläinsuojeluyhdistysten Kummien kanssa
yhteistyössä jo toisen kerran järjestänyt burleskitaiteilija Tinker Bell kertoo.

Kuvat Starpass Photos

BURLESKITAPAHTUMALLA TUETTIIN VAPAAEHTOISTEN
ELÄINSUOJELUNEUVOJIEN TOIMINTAA

YHTEISTYÖ MUIDEN eläinsuojelutyötä

tekevien yhdistysten hyväksi:
•
•

•

•

•

Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa
on jatkettu kalenteriyhteistyötä.
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen
kanssa on järjestetty yksi leikkaus- ja sirutustapahtuma kissoille, ja yhdistystä on avustettu
työvoimalla sekä lahjoittamalla heille puolet
Eläinten ruokakeräyksen tuotosta. Lisäksi
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistystä tuettiin rahalahjoituksella.
Rekku Rescue ry:lle lahjoitettiin Eläinten ruokakeräyksen tuotosta puolet ja heille annettiin
myös rahalahjoitus.
Rahalahjoituksin on tuettu Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistystä, SEYn eläinsuojeluneuvojien työtä, Piskis ry:tä, Vaelluskala ry:tä,
Eläinsuojelukeskus Tuulispäätä, Leppävirran
Eläinsuojeluyhdistys ry:tä ja Pesu ry:tä.
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistystä
tuettiin kalenterimainoksella.

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 rekisteröityjä eläinsuojelutyötä tekeviä yhdistyksiä aatteellisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Miten toimimme?
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 eläinsuojeluasioista internet-sivuillaan,
Facebookissa sekä lehdissä. SEY on jakanut ja
mainostanut yhdistyksen tuottamia esitteitä
omilla nettisivuillaan.

Kuva Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

YHDISTYS JULKAISI syksyllä eläinsuojeluaihei-

sen kalenterin vuodelle 2020 yhdessä Jokioisten eläinsuojeluyhdistyksen, Hartolan seudun
eläinsuojeluyhdistyksen, Urjalan eläinsuojeluyhdistyksen, Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen ja Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen
kanssa. Kalenterissa oli eläinkuvien lisäksi
tietoa yhdistyksistä, SEYstä, eettisestä eläintuotannosta ja vastuullisesta lemmikin hankinnasta sekä aiempien vuosien tapaan myös
kuvissa esiintyvien eläinlajien tarpeista ja
oikeanlaisesta hoidosta ja kohtelusta. Kalenterin painos oli 1 100 kpl. Kalenteri painettiin
Libris Oyssä ja sillä on Joutsenmerkki.
YHDISTYS UUDISTI NETTISIVUNSA vuoden 2019
aikana. Sivuston toteutti Web Designer Jenna
Syrenius.

•
•
•

•
•

Järjestämme eläinten hyvinvointia tukevia
tapahtumia, esimerkiksi kissojen leikkausja 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 SEYn kannatusjäsen vuoden 2010 alusta lähtien. Vuoden
2011 lopulla yhdistys hyväksyttiin SEYn varsinaiseksi jäsenyhdistykseksi.
www.esyjenkummit.net
esyjenkummit@gmail.com

