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Vuosikertomus 2020
VUOSI 2020 oli Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kahdestoista toimintavuosi. Vuosi osoittautui

yhdistykselle haastavaksi sekä hyvin poikkeukselliseksi koronaviruspandemian vuoksi, sillä suurin
osa normaalisti toimintaan kuuluvista tapahtumista peruuntui. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
poikkeuksellisesti vasta 22. syyskuuta Vantaalla, ja hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

TALOUDENHOITAJA: Anniina Junell (2020–2021)
JÄSENKOORDINAATTORI: Tiina Haikonen (2020–2021)
HALLITUKSEN JÄSEN: Tuula Cissokho (2020–2021)
HALLITUKSEN VARAJÄSEN: Pipsa Parkkinen (2020–2021)

Hallituksessa jatkavat kauttaan:
PUHEENJOHTAJA: Tea Lamberg (2019–2020)
VARAPUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI: Tiitta Ahonen (2019–2020)
TIEDOTTAJA: Myra Magnusson (2019–2020)
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA: Katja Nirkkonen (2019–2020)
HALLITUKSEN JÄSEN: Taru Saarinen (2019–2020)
HALLITUKSEN VARAJÄSEN: Reetta Sääski (2019–2020)

HALLITUS KOKOONTUI

vuoden 2020 aikana kuusi
kertaa ja vuosikokouksia oli
yksi. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 185 (2019: 172)
jäsentä.
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT RY on SEY Suo-

men eläinsuojelu ry:n jäsen
ja tekee tiivistä yhteistyötä
kattojärjestön kanssa.

KORONATILANTEEN EHDOILLA
Keväällä 2020 koronaviruspandemia laittoi Eläinsuojeluyhdistysten Kummien toimintasuunnitelman uusiksi.
Joitakin tapahtumia jouduttiin perumaan kokonaan,
mutta osa saatiin toteutettua ottamalla järjestelyissä
huomioon hygienia sekä turvavälit. Vuosi toi mukanaan
myös uusia toiminnan muotoja.

hyvinvointiesitteisiin ja osallistui myyyjäisiin omilla kannatustuotteillaan.

Maaliskuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut
kissojen ja koirien sirutuskampanja yhdessä Sopulitien
Eläinlääkäriaseman kanssa. Kampanjan aikana sirutettiin 49 lemmikkiä ja tehtiin neljä tietojen kirjausta
lemmikeistä, joilla oli siru jo ennestään. Eläinlääkäriasemalla koronatilanteeseen oli varauduttu Ruokaviraston
laatimien virallisten suositusten mukaisesti. Asiakkaat
ottivat sirutuskampanjan vastaan jälleen lämpimästi,
mutta osallistujia oli vähemmän kuin aiempina vuosina.

Valokuvauta lemmikkisi -tapahtuma saatiin järjestettyä
syyskuun lopulla Heinolassa. Studio Soleen saapui kuvattavaksi seitsemän koiraa ja kaksi kissaa.

Moni yhdistykselle tärkeä myyntitapahtuma peruttiin, joten yhdistys panosti
kannatustuotteiden esillepanoon Facebookissa sekä yhdistyksen kotisivuilla.
Kesäkuussa yhdistys osallistui Facebookissa pidettyyn virtuaaliseen Kisukinkerittapahtumaan. Tapahtumassa yhdistys
esitteli toimintansa eri osa-alueita sirutus- ja
leikkaustapahtumista lemmikkien hoito- ja

Yhdistys oli suunnitellut osallistuvansa useampaan tapahtumaan, mutta niistä kaikki peruuntuivat Kiipulan Elojuhlia
lukuunottamatta.

Eläinten viikon ruokakeräys saatiin järjestettyä koronavirustilanne huomioiden. Vähensimme myytävät tuotteet
vain muutamaan artikkeliin, pidimme kasvosuojia sekä
huolehdimme etäisyyksistä muihin ihmisiin. Paikalla käteen
jaettavien lentolehtisten jakelusta luovuttiin. Ihmisten paikalle saamiseen käytettiin tänä vuonna myös uusia keinoja,
kuten somemainontaa. Haastavasta
tilanteesta huolimatta kampanjointi tavoitti ihmiset hyvin. Keräyksen aikana
löytöeläimille lahjoitettiin 31 banaanilaatikollista ruokaa ja tarvikkeita. Lahjoitukset toimitettiin Rekku Rescuelle
ja Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistykselle.

Yhteistyö ja verkostot
YHDISTYKSESSÄ TOIMI vuonna 2020 kaksi

SEYn vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa:
Nina Karvinen ja Pipsa Parkkinen.
YHDISTYKSEN HALLITUKSEN tiedottaja Myra

Magnusson on toiminut Eläinten ystävä
-lehden toimitusneuvoston jäsenenä. Yhdistyksen hallituksen jäsen Tuula Cissokho
on toiminut SEYn jäsenyhdistystyöryhmän
varsinaisena jäsenenä. Yhdistyksen jäsen
Nina Karvinen on toiminut SEYn hallituksen
sekä neuvojatyöryhmän jäsenenä. Yhdistyksen hallituksen varajäsen Pipsa Parkkinen on
ollut SEYn neuvojatyöryhmän jäsen.

2020

Tapahtumat ja lahjoitukset
YHDISTYS JÄRJESTI vuoden 2020 aikana

kolme omaa tapahtumaa eläinten hyväksi:

1.–31.3.

ELÄINTEN RUOKAKERÄYS Helsingissä Rekku

Rescuen ja Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi 3. lokakuuta Viikin Prismakeskuksessa. Tuotto oli vuonna 2020 31 banaanilaatikollista ruokaa ja tarvikkeita. Viikin
Musti ja Mirri osallistui myös keräykseen
pitämällä keräyslavaa tiloissaan. Tapahtumassa työskenteli kahdeksan yhdistyksen aktiivia
vuoroissa.

KISSOJEN JA KOIRIEN SIRUTUSKAMPANJA

yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriaseman
kanssa maaliskuun ajan. Kampanjan aikana sirutettiin yhteensä 49 kissaa ja koiraa.
Olemassa olevia siruja kirjattiin näiden lisäksi
Turvasiru-rekisteriin 4 kpl. Kampanjassa
olivat mukana kaikki klinikan kuusi eläin
5.–7.6.
lääkäriä.
KISUKINKERIT 5.–7.6.

Virtuaalinen eläinsuojelu- ja kissa-aiheinen
tapahtuma Facebookissa. Jaoimme tapahtumassa esitteitämme, kaksi videota Youtuben
kautta sekä linkkiä yhdistyksen myyntituotekansioon. Tapahtumassa oli noin 3 500
kävijää.

28.8.

KIIPULAN ELOJUHLAT 28.8.

Kuvat Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

Yhdistyksellä oli tapahtumassa info- ja myyntipöytä.
VALOKUVAUTA LEMMIKKISI 2020 -tapahtuma
26.9. Heinolassa. Studio Sole järjesti yhdistyksemme kanssa hyväntekeväisyystapahtuman, johon osallistuvilla oli mahdollisuus
kuvauttaa lemmikistään studiopotretit edullisempaan hintaan sekä antaa syntyvät kuvat
yhdistyksellemme eläinsuojelutyöhön. Myös
osa tapahtuman osallistumismaksuista jäi
yhdistyksen hyväksi. Tapahtumaan osallistui
7 koiraa ja 2 kissaa.

26.9.
3.10.

TURVASIRU TUTUKSI -KIERTUE 2020 sirutti 41

koiraa ja 82 kissaa. Kummit tuki kiertuetta siruilla sekä toteutti paikkakuntakohtaiset mainokset. Tapahtumista saatu tuotto ohjattiin
paikallisten eläinsuojeluyhdistysten hyväksi.
Kiertueen tapahtumat:
1.2. Helsinki; 7.3. Seinäjoki;
6.6. Jyväskylä; 27.6. Vaajakoski;
18.7. Eno, Joensuu; 1.8. Muhos;
16.9. Kokkola; 2.10. Helsinki

Yhteistyö muiden
eläinsuojelutyötä tekevien
yhdistysten hyväksi:
HARTOLAN SEUDUN eläinsuojeluyhdistys ja

Rekku Rescue saivat ruokakeräyksen tuoton
jaettuna.

KALENTERIYHTEISTYÖ laajeni tänä vuonna,
kun kalenteriin tuli mukaan uusia yhdistyksiä.
Mukana Kummien lisäksi olivat: Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistys, Hausjärven eläinsuojeluyhdistys, Urjalan eläinsuojeluyhdistys,

VALOKUVAUTA LEMMIKKISI 2020 -TAPAHTUMA HEINOLASSA

Vuoden 2020 tapahtumassa kuvaajana toimi
Studio Sole ja Soile Ukkonen Lahdesta, ja kuvat-

tavaksi saapui seitsemän innokasta koiraa ja kaksi
kissaa.

Mikä saa valokuvausyrittäjän lähtemään
mukaan hyväntekeväisyystapahtumaan ja
onko tapahtumasta kenties hyötyä myös
yritykselle?
”Eläinsuojelutyö on aina olut lähellä sydäntäni.
Tahdon auttaa ja vaikuttaa eläinten parempaan
kohteluun ja oikeuksiin. Eläinsuojeluyhdistysten
tiedotus-, sirutus- ja ruoankeruukampanjat herättävät mukaan toimimaan! Nykyään moni ihminen
voi huonosti, ja tämä heijastuu myös eläimiin. Näin
ei saisi olla!”
”Tämän kaltaisesta kuvaustapahtumasta on hyötyä myös yrittäjälle, vaikka lähdenkin mukaan ja
kuvaamaan vain hyväntekeväisyysmielessä. Tästä
tulee näkyvyyttä, mahdollisesti lisätilauksia ja uusia asiakkaita”, Soile iloitsee.

Palaute tapahtumasta on ollut pelkästään positiivista niin yhdistykselle kuin yrittäjällekin. ”Kaikki
olivat todella ilahtuneita tapahtuman järjestämisestä ja toivoivat uusia tapahtumia pian, lupasivat
jopa hankkia lisää asiakkaita. On mahtavaa nähdä
hyvin hoidettuja ja reippaita eläimiä, joiden kuvilla
voidaan tehdä hyvää eläinsuojelutyössä.”
Tapahtumassa kaikille jaettiin mukaan yhdistyksen esitteitä.

Kuvat Studio Sole

Yhdistyksemme on innovatiivinen ja ke
hittänyt uusia tapoja toimia eläinten hyväksi jo
vuosia. Valokuvauta lemmikkisi -tapahtumia on
järjestetty vuosien varrella kolme kertaa. Tapahtuman idea on saada paikalle koiria ja kissoja
studiokuviin. Tapahtumasta hyötyy niin yhdistys,
yrittäjä kuin valokuvia lemmikistään toivova
omistaja. Yhdistyksemme tarvitsee hyvätasoisia
eläinkuvia jatkuvasti esitteisiin, tapahtumamainoksiin, jäsenjulkaisuihin ym. tarpeisiin, ja
kuvaaja ja kuvattavat antavat valmiit kuvat yhdistykselle käyttöön erilaisia julkaisuja varten. Myös
tapahtuman osallistumismaksusta osa lahjoitettiin eläinsuojelutyöhön.

Vaasan seudun eläinsuojeluyhdistys, Savon
eläinsuojelu, Onnentassu ja SEY Valkeakosken seutu.
KALENTERISSA oli eläinkuvien lisäksi tietoa

yhdistyksistä, SEYstä, kissojen vastuullisesta
ulkoilusta ja lajivihasta sekä aiempien vuosien tapaan myös kuvissa esiintyvien eläinlajien tarpeista ja oikeanlaisesta hoidosta ja
kohtelusta. Kalenterin painos oli 1400 kpl.
Kalenteri painettiin Libris Oyssä. SEY tuki
kalenteria projektirahoista 1000 eurolla.

PELKÄT RAHALAHJOITUKSET:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

27.3. Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys
500 €
27.3. Hartolan seudun eläinsuojelu
yhdistys 500 €
27.3. Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys 500 €
15.4. Eläinten hyvinvointiyhdistys
Lemmikki ry 500 €
4.5. Kankaanpään eläinsuojeluyhdistys
300€
22.9. Rekku Rescue 500 €
22.9. Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää
300€
9.12. Pesu ry 500 €
9.12. Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää
300 €

LISÄKSI Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdis-

tystä tuettiin kalenterimainoksella.

Koulutus, viestintä ja julkaisut

Kuva Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

AJANTASAISEN ELÄINSUOJELUTIEDON jaka-

minen on tärkeä osa Eläinsuojeluyhdistysten
Kummien toimintaa. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit on jakanut SEYn materiaaleja
tapahtumissa sekä tiedottanut ajankohtaisista eläinsuojeluasioista internet-sivuillaan,
Facebookissa sekä lehdissä. SEY on jakanut
ja mainostanut yhdistyksen tuottamia esitteitä omilla nettisivuillaan.

ELÄINYSTÄVÄMME-kalenteri 2021 seitsemän
muun yhdistyksen hyväksi.
YHDISTYKSEN EDUSTAJA osallistui SEYn liit-

tovaltuuston kokouksiin 14. ja 15.11.2020.

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?
•

•
•
•

•
•

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
facebook.com/esyjenkummit
Instagram: @esyjenkummit

