Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017
YLEISTÄ
Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry toimii edistääkseen lemmikkien, tuotantoeläinten ja
luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja ohjausta eläinsuojeluun ja
eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Yhdistys järjestää eläinsuojeluaiheisia ja eläinten
hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia sekä osallistuu erilaisiin tapahtumiin, joissa eläinsuojelusta,
eläinten hyvinvoinnista ja yhdistyksen toiminnasta voidaan tiedottaa. Yhdistyksen vastaanottamia
kodittomia eläimiä hoidetaan koordinoidusti tehtävään perehdytetyissä tilapäiskodeissa, kunnes
eläimet saavat omat pysyvät kodit. Yhdistys tekee varainhankintaa kattaakseen eläinten
hoitamisesta ja kuntoutuksesta aiheutuneet kulut.
Yhdistykseen voi ottaa yhteyttä kaikissa eläinsuojeluun liittyvissä asioissa. Yhdistys toimii
yhteistyössä Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEY), Pirkanmaan eläinsuojeluneuvojien,
ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston eläinsuojeluvalvojien kanssa. PESUn kautta voi
pyytää SEYn kouluttaman kouluvierailijan tai eläinsuojeluneuvojan kertomaan eläinsuojelusta
esimerkiksi kouluihin Pirkanmaan alueella. PESU ry on SEYn jäsenyhdistys.

KÄYTÄNNÖN ELÄINSUOJELUTYÖ
Yhdistyksen jäsenet avustavat mahdollisuuksiensa mukaan Tampereen eläinsuojeluvalvojaa ja
-neuvojaa ja muita Pirkanmaan alueen valvojia ja neuvojia loukkaantuneiden ja kaltoin kohdeltujen
eläimien hoidossa ja kuljetuksissa.
Yhdistys ylläpitää tilapäiskotitoimintaa eläimille, jotka ovat jäämässä tai jääneet kodittomiksi
esimerkiksi allergian, omistajan elämäntilanteen muutoksen tai muiden pitovaikeuksien takia.
PESU ry pyrkii myös tarvittaessa auttamaan Tampereen ja muun Pirkanmaan alueen
eläinsuojeluviranomaisia eläinten haltuunottotapauksissa.
PESUn vastaanottamat eläimet terveystarkastetaan niiden saapuessa yhdistykselle. Kaikki kissat
madotetaan, sirutetaan, rokotetaan, leikataan ja FIV/FeLV-tarkastetaan PESUn omistuksessa
ollessaan. Myös koirat madotetaan, sirutetaan, rokotetaan ja leikataan. Kaneille ja muille
lemmikeille tehdään tilanteeseen soveltuvat ja tarvittavat toimenpiteet. Yhdistykselle tulevien
eläinten mahdollisia diagnosoituja sairauksia hoidetaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.
Kodittomien eläinten hoito ja uusien kotien etsiminen vaatii paljon resursseja, koska yhdistykselle
tulleiden eläinten määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja on nykyään noin 300 uutta eläintä
vuodessa.
Yhdistyksellä on käytössään loukkuja, joita se lainaa tarvitseville panttia vastaan karanneiden
lemmikkien kiinnisaamiseksi.
Maaseudulla asuvia villiintyneitä kissoja autetaan tarpeen ja PESUn resurssien mukaan.
Tarkoituksena on käynnistää erilaisia kampanjoita eläinsuojelun tiimoilta vuoden 2017 aikana.
Yhdistyksen keväällä 2016 vastaanottama testamentti auttaa toiminnan turvaamisessa.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistys ylläpitää ja tiedottaa toiminnastaan omilla www-sivuillaan osoitteessa w
 ww.pesu.org.
Sivuilla kerrotaan yleisesti mm. yhdistyksellä olevista kotia etsivistä eläimistä ja lemmikkien
kodinhankintatoiminnasta, tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä opastetaan käytännön
eläinsuojelutyöhön.
Tilapäiskodeilla on oma, aktiivisesti toimiva facebook-ryhmä, jossa saa tukea ja apua eläinten
hoitamiseen. Tilapäiskoteihin ollaan yhteydessä tarvittaessa myös sähköpostitse ja puhelimitse.
PESUn jäsenet voivat halutessaan liittyä yhdistyksen postituslistalle, jolloin he saavat
sähköpostitse tiedotuksia muutaman kerran vuodessa. Lisäksi on aktiiveille omia postituslistoja,
joiden kautta tiedotetaan tarpeen mukaan. Muita postituslistoja ovat mm. hevosringin oma
postituslista, jota käytetään tarpeen vaatiessa.
Yhdistyksellä on Facebook-sivut, joilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista
asioista: www.facebook.com (Pesu ry - Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys)
PESU ry:n kotia etsivät eläimet löytyvät myös www.kodittomat.info -sivustolta.
Lisäksi yhdistyksellä on kaupunkilehti Tamperelaisen nettisivuilla oma palsta, jonne lisätään
ajankohtaisia kirjoituksia: http://www.tamperelainen.fi/blogi/pirkanmaan-elainsuojeluyhdistys-pesu/
PESU ry pitää omaa blogiaan osoitteessa http://pesury.blogspot.fi
Yhdistyksen jäsenlehti Pesuinfo ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
PESU ry julkaisee vuodenaikaan sopivia tiedotteita ja ottaa tarvittaessa kantaa eläimiä koskeviin
julkaisuihin ja kirjoituksiin mediassa. Myös radio- ja lehtihaastatteluita pyritään antamaan ja näin
kertomaan PESUn toiminnasta ja lisäämään yhdistyksen tunnettuutta.

YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA
Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, kodinhankintaryhmän palavereja
järjestetään tarpeen mukaan. Kokoontumiset pidetään pääsääntöisesti yhdistyksen toimitilassa
Yli-Heikkilänkadulla Tampereella.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa 2017 ja syyskokous loppuvuodesta.
Kevätkokouksessa valitaan uusi hallitus seuraavalle hallituskaudelle.
Yhdistys järjestää vuorokuukausin Uusien illan ja jo toiminnassa olevien vapaaehtoisten
tapaamisen, Pesumiitin. Uusien illassa esitellään eri toimintamahdollisuuksia ja neuvotaan, miten
toimintaan pääsee mukaan. Pesumiitissä tutustutaan muihin toimijoihin ja mm. suunnitellaan
tulevia tapahtumia.
PESU ry järjestää vuosittain kevät- tai kesätapahtuman. Tapahtuman aihe täsmentyy kevään
aikana. Yhdistyksen oma Match Show järjestetään keväällä 2017. Yhdistys järjestää myös
luentoja lemmikinomistajille ja lemmikin hankintaa harkitseville, luennoitsijoina on mm.

eläinkouluttaja ja eläinlääkäri. Yhdistys osallistuu myös messuille, myyjäisiin, ravintolapäiviin ja
muihin yleisötapahtumiin, joissa PESUn toiminnasta, eläinsuojelutyöstä ja eläinten hyvinvoinnista
voidaan tiedottaa.
Älä jätä koiraa kuumaan autoon -kampanja toteutetaan jälleen kesän 2017 aikana. Kampanjasta
tiedotetaan jakamalla flyeria, julkaisemalla mediassa tiedotuksia ja mahdollisesti painattamalla
kampanjaan mukaan lähtevien kauppojen sisäänkäyntien ovilaseihin kiinnitettäviä
tarroja/tiedotteita.
Varsinaisen nuorisotoiminnan käynnistämistä suunnitellaan vuodelle 2017. Myös kouluvierailuja
on tarkoitus tehdä vuoden aikana kysynnän mukaan.
Lemmikkien sirutustapahtuma järjestetään jälleen vuoden 2017 aikana.
Luonnonvaraisten eläinten auttamiseksi järjestetään keräys, ja luonnonvaraisviitteellä saadut
lahjoitukset ohjataan luonnonvaraisia hoitaville eläinsuojeluneuvojille PESUn toimialueella. Lisäksi
yhdistys lahjoittaa ja tarvittaessa hankkii ruokaa ja tarvikkeita luonnonvaraisten eläinten
hoitamiseen.
PESU ry jatkaa myös pitkän tähtäimen suunnittelua oman toimitilan hankkimisesta. Tarkoituksena
on vakiinnuttaa tarkoituksenmukaista toimintaa tulevaisuudessa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.

YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN, VIRANOMAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA
Yhdistys toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin valvontaeläinlääkärin ja muiden
pirkanmaalaisten virkaeläinlääkäreiden, Pirkanmaan alueen eläinlääkäreiden, poliisilaitosten ja
eläinsuojeluvalvojien ja -neuvojien kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä myös paikallisten eläin- ja
luontojärjestöjen kanssa sekä Tampereen kaupungin ympäristöosaston kanssa.
PESU ry toimii yhteistyössä kattojärjestö SEYn kanssa, ja yhdistyksen edustajat pyrkivät
osallistumaan SEYn järjestämiin seminaareihin, koulutustilaisuuksiin ja liittovaltuuston tapaamisiin.
Tavoitteena on edelleen lisätä yhteistyötä Pirkanmaan alueella toimivien eläinjärjestöjen,
eläinsuojeluyhdistysten, eläinlääkäreiden sekä eläintarvikeliikkeiden kanssa.
Yhdistys toimii tarhakummina Pro Animals Finland (PAFi) ry:lle, joka auttaa Tg-Jiun tarhan
kodittomia koiria Romaniassa. Pienen kuukausiavustuksen tarkoitus on auttaa koiria paikallisesti.
Yhdistykselle tarpeettomia lemmikkitarvikkeita voidaan lahjoittaa niitä tarvitseville yhdistyksille
tapauskohtaisesti. PESU ry voi auttaa rahallisesti muita eläinsuojelutyötä tekeviä järjestöjä, mikäli
jäsenistöstä ehdotetaan avutusta ja yhdistyksen hallitus puoltaa ehdotusta. Yhdistys tukee
kunnan, seurakunnan tai muiden yhdistysten kautta vähävaraisia eläintenomistajia lemmikkien
pitoon liittyvissä haasteissa esim. antamalla kissan-/koiranruokaa, jotta nämä eivät joutuisi
luopumaan lemmikistään vaikean elämäntilanteen kuten työttömyyden takia.
Yhteistyö Prima Pet Premium Oy:n kanssa jatkuu vuonna 2010 aloitetulla Tartu Tassuun
-kampanjalla. Kampanjassa yritys auttaa PESUa etsimään koteja kodittomille kissoille
Facebook-sivuston kautta.
Yhteistyötä Om Yoga -joogakoulun kanssa jatketaan järjestämällä tapahtumissa kahvilatarjoilua ja
tiedottamalla eläinsuojelutyöstä sovituissa tapahtumissa.

VARAINHANKINTA
Yhdistys kerää varoja jäsenmaksutuotoilla, lipaskeräyksillä, myyntituotteilla ja info- ja
myyntitapahtumien tuotoilla. Keräykset voidaan kohdistaa tiettyyn käyttötarkoitukseen, esimerkiksi
keräyskampanjaan maalaiskissojen hyväksi ja luonnonvaraisia eläimiä auttavien
eläinsuojeluvalvojien ja -neuvojien avustamiseksi. Edellä mainittujen lisäksi PESU ry vastaanottaa
lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia.
Kodittomien eläinten vastaanotto- ja luovutusmaksuilla pyritään kattamaan eläinten eläinlääkäri- ja
muita hoitokuluja.
Yhdistyksessä toimii aktiivinen kirppisrinki, joka pyörittää PESU ry:lle myytäväksi saatuja
lahjoituksia myyviä pöytiä Kirpputori Tarinassa Laukontorilla. Yhdistykselle myyntiin lahjoitettujen
tuotteiden kirpputorituotosta puolet palautetaan yhdistykselle. Myös Nokialla Kirpputori Novassa
sekä Pirkkalassa Kirpputori Ropellissa on vapaaehtoisten ylläpitämiä myyntipöytiä, joiden tuotto
tulee yhdistykselle.
Kirpputoriyhteistyö takaa tasaisen sponsorituen, mahdollistaa erilaisten kampanjoiden
esiintuomisen kirpputorilla olevien PESUn pöytien yhteydessä, sekä tarjoaa vapaaehtoisille ja
lahjoittajille mielekkään auttamismuodon.
Myös yhdistykselle tulevia muita lahjoitustavaroita, joille ei ole yhdistyksessä tarvetta, voidaan
myydä tarvittaessa kirpputorilla tai huutokaupalla tavaran kierrättämiseksi ja varojen keräämiseksi.
Yhdistys suunnittelee vuodelle 2017 kannatusjäsenyyskampanjaa, jota markkinoidaan pääasiassa
yrityksille.
Yhdistys hakee avustuksia toimintaansa kattojärjestö SEYltä, Tampereen kaupungilta sekä muilta
toimialueensa kunnilta, joissa yhdistyksellä on toimintaa tai viranomaisyhteistyötä. Jatkossa
yhdistys aikoo hakea avustusta myös Suomen Eläinsuojelusäätiön sr –rahastosta.
Eläinruokakeräyksiä pidetään säännöllisesti yhteistyössä eläintarvikeliikkeiden ja markettien
kanssa. Yhdistys vastaanottaa eläinruokalahjoituksia myös suoraan eläintarvikeliikkeiltä ja
yksityisiltä henkilöitä.
PESU ry järjestää koirakävelyitä yhdessä eläintarvikeliikkeiden ym. sponsoreiden kanssa. Nämä
ovat osoittautuneet suosituiksi tapahtumiksi keräten paljon yleisöä paikalle sekä tarjoten hyvän
mahdollisuuden tiedottamiseen ja varainhankintaan. Myös Kissa Vieköön –keräyksiä aiotaan
jatkaa yhteistyössä Citymarkettien ja KiSu ry:n kanssa.
Yhdistyksellä on myyntituotteina mm. postikortteja, tekstiilejä, kangaskasseja ja kalenteri.
Varainhankintaan pyritään suunnittelemaan myös uusia myyntituotteita.
Prima Pet Premium Oy:n kanssa PESUlla on yhteistyösopimus, jossa jokaisesta myymästään
PrimaCat-tuotteesta Prima Pet Premium lahjoittaa sentin PESUlle. Osa yhteistyötä on Tartu
Tassuun -kampanja, jossa on tarkoitus löytää PESUn kodittomille kissoille uudet kodit kampanjan
Internet- ja Facebook-sivustojen kautta. Lisätietoja www.facebook.com/tartutassuun.
PESU osallistuu Aamulehden joulumyyjäisiin joulukuun alussa. Myytävät tuotteet ovat PESUn
jäsenien lahjoittamia käsitöitä ja leivonnaisia. Suosittu eläinten joulupata -keräys toteutetaan myös
vuonna 2017.
Joulupaketointiin Suomalaisessa Kirjakaupassa osallistutaan aina silloisen resurssitilanteen

mukaan.
Yhteistyössä Korimekaanikot Pirkanmaa Oy:n kanssa järjestetään sesonkiaikaan syksyisin ja
keväisin renkaidenvaihtokampanja, josta tuotto tulee lyhentämättömänä PESU ry:lle.
PESUn myyntituotteiden ja aineettomien lahjoitusten verkkokauppa pyritään avaamaan vuoden
2017 aikana.

