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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. PESU ry on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton (SEY)  jäsenyhdistys. PESUn 
kotipaikka on Tampere ja toimialue kattaa koko Pirkanmaan lukuunottamatta niitä kuntia, 
joissa toimii muu SEYn alainen eläinsuojeluyhdistys (esim. Urjala ja Valkeakoski).  
 
Yhdistykseen voi ottaa yhteyttä kaikissa eläinsuojeluun liittyvissä asioissa. Yhdistys toimii 
yhteistyössä SEY:n vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien sekä valvontaviranomaisten 
kanssa. PESUn kautta voi pyytää SEYn kouluttaman kouluvierailijan tai 
eläinsuojeluneuvojan kertomaan eläinsuojelusta esimerkiksi kouluihin Pirkanmaan 
alueella.  
 
 
KÄYTÄNNÖN ELÄINSUOJELUTYÖ 
 
Yhdistys avustaa mahdollisuuksiensa mukaan Pirkanmaan alueen SEYn vapaaehtoisia 
eläinsuojeluneuvojia loukkaantuneiden ja kaltoin kohdeltujen eläimien hoidossa ja 
kuljetuksissa. PESU ry pyrkii myös tarvittaessa auttamaan Pirkanmaan alueen 
eläinsuojeluviranomaisia eläinten haltuunottotapauksissa, ja löytöeläinten 
talteenottopaikkoja löytöeläinten uudelleen sijoittamiseksi 15 vrk:n lakisääteisen 
säilytysajan jälkeen.  
 
Yhdistys ylläpitää tilapäiskotitoimintaa eläimille, jotka ovat jäämässä tai jääneet 
kodittomiksi esimerkiksi allergian, omistajan elämäntilanteen muutoksen tai muiden 
pitovaikeuksien takia. PESUn vastaanottamat eläimet hoitaa yhdistyksen 
kodinhankintapuoli ja eläimet käytetään terveystarkastuksessa niiden tullessa 
yhdistykselle. Yhdistykselle tulevat kissat madotetaan, sirutetaan, rokotetaan, leikataan ja 
FIV/FeLV-tarkastetaan PESUn omistuksessa ollessaan. Yhdistykselle tulevat koirat 
madotetaan, sirutetaan, rokotetaan ja leikataan. Kaneille ja muille lemmikeille tehdään 
tilanteeseen soveltuvat ja tarvittavat toimenpiteet kuten leikkautus ja rokotus. 
Yhdistykselle tulevien eläinten mahdollisia diagnosoituja sairauksia hoidetaan 
eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. 
 

 



Yhdistykselle tulleiden eläinten määrän kasvaessa lähes vuosittain vaativat kodittomien 
eläinten hoito ja uudelleen kotiuttaminen paljon resursseja, ja yhdistys pyrkii 2019 aikana 
selvittämään keinoja, joilla voitaisiin turvata hädässä olevien eläinten vastaanotto 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Yhdistyksellä on käytössään loukkuja, joita se lainaa panttia vastaan karanneiden 
lemmikkien kiinnisaamiseksi. 
 
Maaseudulla asuvia villiintyneitä kissoja autetaan yhdistyksen resurssien mukaan ja 
yhdistys jatkaa populaatiotyötä tarvittaessa viranomaisten ja eläinsuojeluneuvojien 
kanssa. PESU ry jatkaa myös kissojen leikkautuskampanjaa, jossa yhdistys avustaa 
omistajia leikkautuskustannusten kattamisessa. Uusia yhteistyökumppaneita kartoitetaan 
varsinkin haja-asutusalueelta vuoden 2019 aikana. 
 
Tarkoitus on jatkaa erilaisten eläinsuojelukampanjoiden kehitystä myös vuoden 2019 
aikana: 
 

● 2017 perustetun “Väinö-keräyksen” toimintaa jatketaan ja varoja kartutetaan 
hädänalaisten eläinten auttamiseksi. Avustuksia myönnetään tapauskohtaisesti ja 
lähtökohtaisesti kertaluontoisesti yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti. 
Avustuksille on määritelty joitakin ehtoja, kuten näyttö eläimen omistajan kyvystä ja 
halukkuudesta osallistua kustannuksiin, mahdolliset näytöt jo aiemmin aloitetuista 
hoidoista ja suunnitelma jatkosta, mikäli eläin tarvitsee hoitoa vielä avustuksen 
jälkeenkin, sekä eläinlääkärin lausunto siitä, että eläin on kuntoutettavissa ja sitä 
on tarkoituksenmukaista hoitaa. Tämä on eläimen kunnon ja hyvinvoinnin kannalta 
on myös yksi olennainen tarkastelun kohde avustusta myönnettäessä. 
 

● 2018 alkaneen osittain keskitetyn eläinlääkäriyhteistyötahon kartoitusta jatketaan 
edelleen vuonna 2019. 

 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Yhdistys ylläpitää ja tiedottaa toiminnastaan omilla www-sivuillaan osoitteessa 
www.pesu.org. Sivuilla kerrotaan yleisesti mm. yhdistyksellä olevista kotia etsivistä 
eläimistä ja lemmikkien kodinhankinnan toiminnasta, tiedotetaan ajankohtaisista asioista 
sekä opastetaan käytännön eläinsuojelutyössä.  
 
Tilapäiskodeilla on oma, aktiivisesti toimiva Facebook-ryhmä, jossa saa tukea ja apua 
eläinten hoitamiseen. Tilapäiskoteihin ollaan yhteydessä tarvittaessa myös sähköpostitse 
ja puhelimitse.  
 
Tapahtuma-aktiiveille on oma Facebook-ryhmä Pesu ry:n tapahtumatoimikunta, jossa 
käydään keskustelua eri tapahtumista ja organisoidaan niihin osallistumisia. Kirpputori- ja 
viestintätoimintaa tukemaan on perustettu ja ylläpidetään suljettuja ryhmiä: Pesu ry:n 
kirppisrinki ja PESU Viestintä, joihin pääsee perehdytyksen kautta (yhteys 
kirppis@pesu.org ja tiedottaja@pesu.org). 
 

 

http://www.pesu.org/


PESUn jäsenet voivat halutessaan liittyä yhdistyksen postituslistalle, jolloin he saavat 
sähköpostitse tiedotuksia muutaman kerran vuodessa mm. jäsenkirjeen muodossa. 
Vapaaehtoiskoordinaattori lähettää vapaaehtoiset-sähköpostilistalla oleville 4-5 kertaa 
vuodessa sähköpostikirjeen, vapaaehtoispostin, jossa kerrotaan yhdistyksen 
ajankohtaisista asioista ja vapaaehtoistoimintamahdollisuuksista. Lisäksi aktiiveille on 
käytössä omia postituslistoja, joiden kautta tiedotetaan tarpeen mukaan. Muita 
postituslistoja ovat mm. hevosringin oma postituslista, jota käytetään tarpeen vaatiessa. 
Vuonna 2019 pyritään kehittämään toimiva tiedotuskanava autollisille lahjoitus- 
tapahtuma- ja eläinkuljetusapulaisille 
 
Yhdistyksellä on Facebook-sivut, joilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja 
ajankohtaisista asioista: www.facebook.com/pesury (PESU ry - Pirkanmaan 
eläinsuojeluyhdistys). Yhdistyksellä on Facebookissa myös erillinen, kaikille avoin 
keskusteluryhmä nimellä PESU ry - Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys. 
 
PESU ry:llä on Instagram-tili, jolla julkaistaan ajankohtaista yhdistyksen toimintaan 
liittyvää sisältöä: https://www.instagram.com/pesu_ry 
 
PESU ry:n kotia etsivät eläimet löytyvät myös www.kodittomat.info -sivustolta ja 
kodittomat kissat osana Prima Pet Premiumin Tartu Tassuun -yhteistyötä Tartu Tassuun 
-Facebook-sivulla. Lisäksi kotia etsivistä elämistä toimitetaan selailukansio 3D Crush 
Caféeseen. 
 
Lisäksi yhdistyksellä on kaupunkilehti Tamperelaisen nettisivuilla oma kumppanipalsta, 
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 lehtihaastatteluihin 
osallistutaan resurssien mukaan, näin kertoen PESUn toiminnasta ja lisäten yhdistyksen 
tunnettuutta.  
 
 
YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kodinhankintaryhmän 
palavereita järjestetään tarpeen mukaan. Kokoontumiset pidetään pääsääntöisesti 
yhdistyksen toimitilalla Yli-Heikkilänkadulla Tampereella. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa 2019 ja syyskokous 
syys-marraskuussa. Kevätkokouksessa valitaan uusi hallitus seuraavalle hallituskaudelle. 
 
Yhdistys järjestää noin joka toinen kuukausi Uusien illan 3D Crush Caféssa Tampereella. 
Uusien illassa esitellään eri toimintamahdollisuuksia ja käydään läpi, miten toimintaan 
pääsee mukaan. Vuonna 2019 jatketaan vapaaehtoiskoordinaattorin vetämää 
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vapaaehtoisten virkistystoimintaa sekä jäsentapaamisia. 
 
PESU ry järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia. Yhdistyksen oma Match Show 
järjestetään vuosittain. Yhdistys järjestää myös luentoja lemmikinomistajille ja lemmikin 
hankintaa harkitseville, joissa luennoitsijoina on mm. eläinkouluttajia ja eläinlääkäreitä. 
Yhdistys osallistuu myös messuille, myyjäisiin, muihin yleisötapahtumiin, joissa PESUn 
toiminnasta, eläinsuojelutyöstä ja eläinten hyvinvoinnista voidaan tiedottaa. 
 
Voi viiksi! -kampanja toteutetaan jälleen keväällä 2019. Kampanjan tarkoituksena on 
kerätä ennalta varoja kesän ja syksyn kissatyöhön, jotta yhdistys voisi auttaa 
mahdollisimman montaa kissaa tulevanakin vuonna. Kerätyt varat käytetään kissojen alati 
kasvaviin peruseläinlääkärikustannuksiin. Kampanja toteutetaan Facebookissa ja 
www-sivuilla.  
 
Älä jätä koiraa kuumaan autoon -kampanja toteutetaan jälleen kesän 2019 aikana. 
Kampanjasta tiedotetaan jakamalla flyeria, julkaisemalla mediassa tiedotuksia ja 
mahdollisesti painattamalla kampanjaan mukaan lähtevien kauppojen sisäänkäyntien 
ovilaseihin kiinnitettäviä tarroja/tiedotteita. 
 
Nuorisotoimintaa ja kouluvierailuja jatketaan myös vuonna 2019 yhdistyksen kouluttaessa 
uusia kouluvierailijoita yhdessä kattojärjestön kanssa. Vuoden 2019 alussa aloittaa 
toiminnassa myös uusi nuorisotoiminnan koordinaattori. 
 
Lemmikkien sirutustapahtuma järjestetään jälleen vuoden 2019 aikana.  
 
Luonnonvaraisten eläinten auttamiseksi jatketaan aloitettua “Risto-keräystä” ja 
luonnonvaraisviitteellä saadut lahjoitukset ohjataan luonnonvaraisia hoitaville SEYn 
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 valvontaeläinlääkäreiden, 
Pirkanmaalla toimivien virkaeläinlääkäreiden, Pirkanmaan alueen eläinlääkäreiden, 
Pirkanmaan alueen löytöeläintahojen, poliisin ja eläinsuojeluneuvojien kanssa. Yhdistys 
tekee yhteistyötä myös paikallisten eläin- ja luontojärjestöjen kanssa. 
 
PESU ry toimii yhteistyössä kattojärjestö SEYn kanssa, ja yhdistyksen edustajat pyrkivät 
osallistumaan SEYn järjestämiin seminaareihin, koulutustilaisuuksiin ja liittovaltuuston 
tapaamisiin. 
Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Pirkanmaan alueella toimivien eläinjärjestöjen, 
eläinsuojeluyhdistysten, eläinlääkäreiden sekä eläintarvikeliikkeiden kanssa, sekä vierailla 
heidän kutsuminaan eläinsuojelusta kertoen. 
 
 



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 tai järjestöille tapauskohtaisesti. PESU ry voi auttaa rahallisesti muita 
eläinsuojelutyötä tekeviä järjestöjä, mikäli jäsenistöstä ehdotetaan avustusta ja 
yhdistyksen hallitus puoltaa ehdotusta. Yhdistys tukee kunnan, seurakunnan tai muiden 
yhdistysten kautta vähävaraisia eläinten omistajia lemmikkien pitoon liittyvissä haasteissa 
esim. avustamalla heitä kissan- ja koiranruoassa.  
 
Yhteistyö Prima Pet Premium Oy:n kanssa alkoi vuonna 2010, ja yhteistyötä jatketaan 
myös vuonna 2019 mm. Tartu Tassuun -kampanjan muodossa. Kampanjassa yritys 
auttaa PESUa etsimään koteja kodittomille kissoille Facebook-sivuston kautta: 
www.facebook.com/tartutassuun 
 
 
VARAINHANKINTA 

 
Yhdistys kerää varoja jäsenmaksutuotoilla, lipaskeräyksillä, myyntituotteilla, 
tekstiviestilahjoituksella, Facebook- ja internet-vetoomuksilla sekä info- ja 
myyntitapahtumien tuotoilla. Uutena varainhankinnnan välineenä esitellään Mobile Pay. 
Keräykset voidaan kohdistaa tiettyyn käyttötarkoitukseen, esimerkiksi maalaiskissojen 
hyväksi tai luonnonvaraisia eläimiä auttavien eläinsuojeluneuvojien avustamiseksi.  
 
Edellä mainittujen lisäksi PESU ry vastaanottaa tililahjoituksia kodittomille eläimille sekä 
yksityisiltä että yrityksiltä. 
 
Yhdistyksen tavoitteena on rekrytoida erillinen vapaaehtoinen varainhankkija vuodelle 
2019. Varainhankintakoordinaattorin vastuulla olisi mm. avustusten haku toimintaansa 
kattojärjestö SEYltä, Tampereen kaupungilta sekä muilta toimialueensa kunnilta, joissa 
yhdistyksellä on toimintaa tai viranomaisyhteistyötä. Suomen Eläinsuojelusäätiön 
rahastosta  eläinsuojeluhankkeeseen tai projektiin on yhdistyksen visiona hakea 
rahoitusta eläinsuojelua edistävän ja samalla valistavan mobiiliapplikaation tai -pelin 
kehityksen tiimoilta. 
 
Varainhankinkoordinaattori aloittaisi myös testamenttilahjoituskampanjan vuonna 2019. 
 
Yhdistyksessä toimii aktiivinen kirppisrinki, joka ylläpitää PESU ryn myyntipöytiä Kirpputori 
Tarinassa Laukontorilla. Yhdistykselle myyntiin lahjoitettujen tuotteiden kirpputorituotosta 
puolet tuloutetaan yhdistykselle. Myös Kirpputori Swap & Vintage 58:ssa Tampereen 
Hervannassa sekä Kirpputori Amanda Akaan Toijalassa 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. 
 
 



Yhdistyksessä on perustettu vapaaehtoisten käsityöryhmä, joka valmistaa käsitöitä 
myyjäisiin ja tapahtumissa myytäviksi. Ryhmä jatkaa toimintaansa myös vuonna 2019. 
 
Yhdistys jatkaa vuonna 2018 hyvin käyntiin lähtenyttä kannatusjäsenkampanjaa, jota 
markkinoidaan pääasiassa yrityksille, sekä jatkaa yhteistyömahdollisuuksia tämän myötä. 
 
Lemmikinruokakeräyksiä pidetään säännöllisesti yhteistyössä eläintarvikeliikkeiden ja 
markettien kanssa. Yhdistys vastaanottaa lemmikkiruokalahjoituksia myös suoraan 
eläintarvikeliikkeiltä ja yksityisiltä henkilöitä.  
 
PESU ry järjestää koirakävelyitä yhdessä eläintarvikeliikkeiden ym. sponsoreiden kanssa. 
Nämä ovat osoittautuneet suosituiksi tapahtumiksi keräten paljon yleisöä paikalle tarjoten 
hyvän mahdollisuuden tiedottamiseen ja varainhankintaan. Myös Kissa Vieköön 
–keräykset jatkuvat vuonna 2019 yhteistyössä Citymarkettien ja Kissojen Suojelu Kisu 
ry:n kanssa. 
 
Yhdistyksellä on myyntituotteinaan mm. postikortteja, tekstiilejä, kangaskasseja, 
kalentereita, eettisiä lahjakortteja ja haalarimerkkejä. Varainhankintaan tullaan vuoden 
2019 lisäämään uusia tuotteita, kuten tekstiilejä, kodintavaroita sekä lasten puuhakirja 
myytäviksi kannatustuotteiksi. 
 
Prima Pet Premium Oy:n kanssa PESUlla on yhteistyösopimus, jossa jokaisesta 
myymästään PrimaCat-tuotteesta Prima Pet Premium lahjoittaa PESUlle 1 sentin. 
Lahjoituksista kertyneellä summalla PESU voi tilata esim. lemmikkitarvikkeita, ruokaa tai 
kissanhiekkaa. Tilausten jälkeen jäljelle jäänyt loppusumma lahjoitetaan PESUlle rahana. 
 
PESU ry hakee myyntipaikkaa Aamulehden joulumyyjäisissä joulukuun alussa. Myytävät 
tuotteet ovat PESUn jäsenten lahjoittamia käsitöitä ja leivonnaisia.  
 
Suosittu eläinten joululahjakeräys toteutetaan myös vuonna 2019. 
 
Joulupaketointiin Suomalaisessa Kirjakaupassa osallistutaan aina silloisen 
resurssitilanteen mukaan.  
 

 


