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Vuosikertomus 2021
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT RY täytti 12 vuotta alkuvuonna 2021. Kolmattatoista

toimintavuotta leimasi edelleen koronapandemia, joka vaikutti yhdistyksen toimintaan monin
tavoin. Edellisvuoden tapaan suuri osa tapahtumista, joihin normaalisti olisimme osallistuneet
tai joita olisimme järjestäneet, peruuntui rajoitusten vuoksi. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
Teams-etäkokouksena, vain muutama ihminen paikan päällä läsnä, Vantaalla 20. toukokuuta.
Vuonna 2021 yhdistykset ovat saaneet järjestää vuosikouksensa poikkeuksellisesti myös etänä.
Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Tea Lamberg (2021–2022)
Sihteeri: Taru Saarinen (2021–2022)
Tiedottaja: Myra Magnusson (2021–2022)
Varapuheenjohtaja: Tiitta Ahonen (2021–2022)
Graafinen suunnittelija: Katja Nirkkonen (2021–2022)
Hallituksen varajäsen: Reetta Sääski (2021–2022)
Hallituksessa jatkoivat kauttaan:
Taloudenhoitaja: Anniina Junell (2020–2021)
Hallituksen jäsen: Tiina Haikonen (2020–2021)
Jäsenkoordinaattori: Tuula Cissokho (2020–2021)
Hallituksen varajäsen: Pipsa Parkkinen (2020–2021)

HALLITUS KOKOONTUI vuoden 2021
aikana kahdeksan kertaa ja vuosikokouksia oli yksi. Vuoden lopussa
yhdistyksessä oli 156 jäsentä (2020
185). Järjestimme yhden jäsenillan
30.9. Teams-etäkokouksena, jossa
oli luennoitsijavieraana eläinten
käytösneuvoja Jaana Pohjola
kertomassa vinkkejä kissan valjas
ulkoilun aloittamiseen.
ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN
KUMMIT RY on SEY Suomen Eläin-

suojelu ry:n jäsen ja tekee tiivistä
yhteistyötä kattojärjestön kanssa.

ELÄINSUOJELUA LUONNONVARAISIA ELÄIMIÄ UNOHTAMATTA
Eläinsuojeluyhdistysten Kummit
pyrkii parantamaan luonnonvaraisten
eläinten kohtelua lisäämällä tietoa
niiden oikeanlaisesta ja hyvästä
kohtelusta. Eläinystävämmekalenterissa esitellään vuosittain
puolentusinaa luonnonvaraista
eläintä, ja lisäksi Kummit on kirjoittanut blogeja ja muita kannanottoja esimerkiksi kyiden puolesta.

Syksyllä 2021 Kummit järjesti luonnonvaraisista eläimistä
luennon yhteistyössä Rikhardinkadun kirjaston ja Korkeasaaren kuraattori Ville Vepsäläisen kanssa. Luento
striimattiin Rikhardinkadun kirjaston Facebook-sivuille
ja tallenne ladattiin Kummien YouTube-kanavalle.
Luennolla annettiin vinkkejä yhteiseloon
l uonnonvaraisten eläinten kanssa ja vinkattiin keinoja, joilla eläimiä voi auttaa oikealla tavalla − joskus
nimittäin hyväntahtoiset ihmiset esimerkiksi ottavat kiinni
orvoiksi luulemiaan eläintenpoikasia, vaikka niillä ei olisi
mitään hätää.
Luennolla käytiin läpi siili ja sen tarpeet, lintujen talviruokinta ja linnunpönttöjen rakentaminen, koirien ja kissojen omistajien velvollisuudet luonnonvaraisten eläinten
suojeluun liittyen, vastuullinen luonnossa liikkuminen ja
pesimärauhan kunnioittaminen sekä luonnonvaraisten
eläinten hoito Suomessa.
Luentotallenne löytyy osoitteesta:
esyjenkummit.net/videot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN tiedottaja

Myra Magnusson on Eläinten ystävä -lehden toimitusneuvoston jäsen. Yhdistyksen
hallituksen jäsenkoordinaattori Tuula
Cissokho on SEYn jäsenyhdistystyöryhmän
varsinainen jäsen.
VUONNA 2021 yhdistyksessä toimi kaksi

SEYn vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa:
Pipsa Parkkinen ja Nina Karvinen.

Tapahtumat ja lahjoitukset
YHDISTYS JÄRJESTI vuoden 2021 aikana

neljä omaa tapahtumaa eläinten hyväksi:
Kissojen ja koirien sirutuskampanja yhteistyössä Sopulitien eläinlääkäriaseman kanssa
maaliskuun ajan. Kampanjan aikana sirutettiin
yhteensä 87 kissaa ja koiraa, ja näiden lisäksi turvasirurekisteriin kirjattiin jo aiempia sirutuksia
1 kpl. Kampanjassa olivat mukana klinikan kaikki
kuusi eläinlääkäriä.

Kuvat Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ja Adobe Stock

Kissojen leikkaus- ja sirutustapahtuma Pertunmaalla 17.4. Tapahtuma järjestettiin Hartolan
seudun eläinsuojeluyhdistyksen eläintalolla, ja
mukana oli kaksi leikkaavaa eläinlääkäriä, kaksi
klinikkahoitajaa sekä muutama yhdistyksen aktiivi. Koronan vuoksi ihmismäärä pyrittiin pitämään
pienenä, ja asiakkaiden vastaanotto tehtiin ulkona. Tapahtumassa leikattiin yhteensä 9 naaras
kissaa ja 12 kollia Pertunmaan lähikunnista, ja
kolme kissaa saapui pelkkään sirutukseen.
Eläinten ruokakeräys 9.10. Helsingissä. Kissan- ja koiranruokaa kerättiin Rekku Rescuen ja
Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi
Viikin Prismakeskuksessa. Vuoden 2021 keräyksen
tulos oli 36 banaanilaatikollista ruokaa ja tarvikkeita. Viikin Musti ja Mirri osallistui myös keräykseen pitämällä keräyslavaa tiloissaan etukäteen
neljän päivän ajan. Tapahtumassa työskenteli
kymmenen yhdistyksen aktiivia vuoroissa. Korona
huomioitiin tapahtumassa mm. markkinoimalla
sitä paikan päällä kylttien avulla, sen sijaan että
olisi jaettu flaijereita aiempien vuosien tapaan.
”Huomioi luonnovaraiset – vinkkejä yhteiseloon” -luento järjestettiin 23.10. Rikhardinkadun
kirjastossa, Helsingissä. Luonnonvaraisten eläinten huomioimisesta arjessa ja hyvästä yhteiselosta
niiden kanssa luennoi Korkeasaaren kuraattori
Ville Vepsäläinen. Luennolle osallistui paikan päällä 5 henkilöä ja sitä seurasi verkossa 28 henkilöä.
Myöhemmin tallenteen oli nähnyt 325 katsojaa.

2021

1.–31.3.

17.4.

Tallenne löytyy nyt Kummien Youtube-kanavalta ja
on sieltä katsottavissa myös myöhemmin.

Turvasiru tutuksi -kiertue päättyi tässä muodossaan vuoteen 2021. Kummit tuki Nina Karvisen ideoimaa ja vetämää kiertuetta siruilla sekä toteuttamalla
paikkakuntakohtaiset mainokset. Tapahtumista saatu
tuotto ohjattiin paikallisten eläinsuojeluyhdistysten
hyväksi. Kiertueen paikkakunnat sen päätösvuotena
olivat: Heinola, Hyvinkää, Joensuu, Kajaani, Kokkola,
Loviisa, Nilsiä, Pietarsaari, Riihimäki, Seinäjoki, Vaasa
ja Varkaus. Turvasiru tutuksi -kiertue on järjestetty
vuosina 2015-2021 ja sen tapahtumissa on sirutettu ja
rekisteröity Turvasiru.fi-palveluun yli 800 lemmikkiä.

Yhteistyö muiden
eläinsuojelutyötä tekevien
yhdistysten hyväksi
HARTOLAN SEUDUN eläinsuojeluyhdistys ja

Rekku Rescue saivat ruokakeräyksen tuoton
jaettuna.

9.10.

23.10.

KALENTERIYHTEISTYÖ LAAJENI ja tänä vuonna

uutena mukaan tuli Hämeenlinnan seudun
eläinsuojeluyhdistys. Kummien lisäksi kalenterissa mukana olivat: Hartolan seudun
eläinsuojeluyhdistys, Hausjärven eläinsuojeluyhdistys, Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys, Onnentassu, Savon Eläinsuojelu,
SEY Valkeakosken seutu, Urjalan eläinsuojeluyhdistys ja Vaasan seudun eläinsuojeluyhdistys. Kalenterissa on eläinkuvien lisäksi tietoa
sen yhdistyksistä, SEYstä, lasten opastamisesta eläinystäviksi sekä lemmikkien vaaroista
kotona. Aiempien vuosien tapaan siinä kerrotaan myös kuvissa esiintyvien eläinlajien
tarpeista ja niiden oikeanlaisesta hoidosta ja
kohtelusta. Kalenterin painos oli 1600 kpl ja
se painettiin Libris Oyssä. SEY tuki kalenteria
projektirahoista 1 250 eurolla.

TUKEA HANKKEISIIN JA KRIISITILANTEIDEN HOITOON

Viime vuosina koronavirustilanne on
k urittanut monia eläinsuojeluyhdistyksiä. Moni
yhdistys saa tuloja pääasiassa myyntituotteista,
joita kaupataan erilaisissa tapahtumissa. Viime
vuosina tapahtumia ei ole voinut juurikaan jär-

jestää, joten myynti on ollut tavallista hiljaisempaa.
Yhdistyksillä on kuitenkin jatkuvia juoksevia kuluja,
kuten tilavuokrat, eläinten ruoat ja tarvikkeet sekä
eläinlääkärikäynnit ja lääkkeet. Tällaisiin yleisiin
tarpeisiin Kummit lahjoittaa rahaa ja tarvikkeita
aina mahdollisuuksien mukaan.

Toisinaan eläinsuojeluyhdistystä kohtaa jokin
kriisi, jolloin apua tarvitaan yllättäen ja nopeasti.
Nämä tilanteet liittyvät usein löytöeläinten keskuudessa riehuviin tartuntatauteihin. Vuonna 2021
Kummit tuki mm. Vaasan seudun eläinsuojelu
yhdistystä sienitartuntojen ja Kankaanpään
Eläinsuojeluyhdistystä kissaruton nujertamisessa.
Nämä tilanteet ovat eläinsuojeluyhdistyksille
rankkoja kokemuksia. Rahaa kuluu tautien rajaamiseen, sairaiden eläinten hoitoon, terveiden
suojaamiseen, pintojen desinfiointiin, rokotteisiin
ja suojavarusteisiin. Lisäksi eläinten hoitajilla on
suuri huoli eläimistä taakkaa lisäämässä.
Usein lahjoituksia saadaan tehdä kuitenkin
myös iloisissa merkeissä, kun tuetaan yhdistyksiä
erilaisissa hankkeissa ja ennaltaehkäisevässä eläinsuojelutyössä. Vuonna 2021 Kummit ovat tukeneet
lahjoituksella mm. Kaakkois-Suomen eläinsuojelu
yhdistyksen uuden eläintalon rakentamista sekä
Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistyksen
leikkauskampanjaa.
Lue lisää:
esyjenkummit.net/category/lahjoitukset

Kuvat Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ja Studio Sole

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry sai alkunsa vuonna 2009, kun viisi eläinrakasta naista
alkoi pohtia, kuinka he voisivat auttaa pieniä ja
jatkuvasta resurssipulasta kärsiviä eläinsuojelu
yhdistyksiä ja löytöeläintaloja. Syntyi ajatus
yhdistyksestä, joka voisi tarjota apuaan ketterästi
ja tarpeen mukaan. Tänä päivänä Eläinsuojelu
yhdistysten Kummit tekee vuosittain raha- ja
tavaralahjoituksia useammalle apua kaipaavalle
eläinsuojeluyhdistykselle. Yhdistykset tarvitsevat apua jokapäiväisen toiminnan tueksi, mutta
joskus eteen tulee myös muita tarpeita.

Pelkät rahalahjoitukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.3. Pääkaupunkiseudun
eläinsuojeluyhdistys 500 €
10.3. Vaasan seudun 
eläinsuojeluyhdistys 800 €
10.3. Hartolan seudun
eläinsuojeluyhdistys 500 €
8.7. Alavuden seudun
eläintiimi ry 500 €
2.9. Eläinten Hyvinvointiyhdistys
Lemmikki ry 400 €
17.9. Kaakkois-Suomen
eläinsuojeluyhdistys 500 €
16.11. Hämeenlinnan seudun
eläinsuojeluyhdistys 600 €
18.11. Kankaanpään
eläinsuojeluyhdistys 600 €
Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistystä
tuettiin kalenterimainoksella.

Koulutus, viestintä ja julkaisut
AJANTASAISEN eläinsuojelutiedon jakaminen

Miten toimimme?
•

•
•
•

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 2022 oman

toiminnan sekä kahdeksan muun yhdistyksen hyväksi.
YHDISTYKSEN EDUSTAJA osallistui SEYn liit-

Kuva Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

tovaltuuston kokouksiin 15.5. ja 20.11.

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.

•
•

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
SEYn kannatusjäsen vuoden 2010 alusta
lähtien. Vuoden 2011 lopulla yhdistys
hyväksyttiin SEYn varsinaiseksi jäsen
yhdistykseksi.
www.esyjenkummit.net
esyjenkummit@gmail.com
facebook.com/esyjenkummit
Instagram: @esyjenkummit

