
 

 
 

 

 

Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry 
 

Vuosikertomus 2017 
 

1.   Yhdistys 
Vuosi 2017 oli Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n viidestoista toimintavuosi. Yhdistys 
jatkaa toimintaansa lemmikkien, tuotantoeläinten ja luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseksi käytännön toimien ja valistuksen avulla. 
  
Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n, SEYn paikallisjärjestö. Yhdistyksen 
toiminta-aluetta on koko Pirkanmaa lukuun ottamatta paikkakuntia, joilla toimii muu SEYn 
alainen eläinsuojeluyhdistys (Valkeakoski ja Urjala). 

Kokoukset 
PESUn hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 10 kertaa, pääsääntöisesti sponsorivaroin 
rahoitetussa toimitilassaan Yli-Heikkilänkadulla Jankassa Tampereella. Kiireellisiä päätöksiä 
vaativissa asioissa pidettiin etäkokouksia. 
  
Tilapäiskotitoimijat pitivät kodinhankintapalavereja tarpeen mukaan ja lähettivät niistä kirjallisen 
yhteenvedon yhdistyksen hallitukselle. 
 
Vapaaehtoistapaamisia eli Pesumiittejä ja Uusien iltoja pidettiin vuorotellen noin kuukausittain 
kesään asti. Pesumiitit päätettiin toistaiseksi lopettaa vähäisen kävijämäärän vuoksi ja syksyllä 
jatkettiin vain Uusien iltojen pitämistä noin kerran kahdessa kuukaudessa. Pesumiiteistä ja 
Uusien illoista saatiin useita uusia ideoita tapahtumiin ja muuhun toimintaan, sekä uusia 
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 

Vuosikokous 
PESUn sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.3.2017, jolloin yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti vahvistettiin tilinpäätös ja vuosikertomus 2016 sekä myönnettiin vastuuvapaus 
edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokouksessa vahvistettiin myös tulo- ja 
menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä valittiin yhdistykselle uusi hallitus. 
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömuutos, jossa sääntöihin lisättiin maininnat 
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kannatusjäsenten puheoikeudesta kokouksissa ja hallitukseen ehdolle asettuvan jäsenyydestä, 
lisättiin syyskokouksen järjestäminen ja toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion 
käsittelyn siirtäminen syyskokoukselle. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Taru Lindell. 
 

Hallitus ja muut toimihenkilöt 2017. 
Tilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja Leena Kaura-Mäkinen ja varatilintarkastajaksi 
KHT-tilintarkastaja Elina Kaura. 
 
Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus seuraavasti: 
Puheenjohtaja: Taru Lindell 
Muut jäsenet: Annika Salomaa, Mari Havikari, Heidi Rintala, Joni Virolainen 
Varajäsenet: Riikka Ala-Hulkko, Outi Kannila, Veera Koskinen ja Jonna Majava 
Rahastonhoitajaksi valittiin Outi Kannila. 
 
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen. Hallituksen 
varapuheenjohtajaksi valittiin Annika Salomaa ja sihteeriksi Veera Koskinen. 
 

Syyskokous 
PESU ry:n syyskokous pidettiin 14.11.2017. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti jäsenmaksut seuraavalle vuodelle. Jäsenmaksuissa noudatettiin SEYn suosituksia, 
ja jäsenmaksuiksi vuodelle 2018 päätettiin: Nuorisojäsen (alle 15-vuotiaat) 23 €, varsinainen 
jäsen 33 €, kannatusjäsen 230 €, perhejäsen 23 €/vuosi, ainaisjäsen kertamaksu 330 
€.Kevätkokouksessa hyväksytyn sääntömuutoksen mukaisesta syyskokouksessa käsiteltiin ja 
hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
 

SEYn liittovaltuusto 
Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton liittovaltuustoedustajat PESU ry:stä olivat hallituksen 
kokouksessa 5.4.2016 valitut Riikka Ala-Hulkko, varajäsenet Inka Wichmann ja Outi Kannila, 
sekä Taru Lindell, varajäsenet Leena Litma ja  Annika Salomaa. Liittovaltuusto kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa: 20.5. Lappeenrannassa, jossa paikalla oli Leena Litma ja 18.11. 
Helsingissä, jossa paikalla olivat Taru Lindell ja Outi Kannila. 
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Yhdistyksen jäsenyys 
Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2017 olivat SEYn maksusuositusten mukaiset: Nuorisojäsen 
(alle 15-vuotiaat), 20 €, varsinainen jäsen 30 €, kannatusjäsen 200 €, perhejäsen 20 €/vuosi, 
ainaisjäsen kertamaksu 300 €. 
 
Vuoden 2017 lopussa PESU ry:llä oli 800 jäsentä. 

Tiedottaminen 
Internet-sivut 
Yhdistyksen Internetsivut toimivat osoitteessa: www.pesu.org. Nettisivujen pääasiallisena  
päivittäjänä toimi Riikka Ala-Hulkko. 
 
Facebook 
PESU ry tiedotti tapahtumista, eläinsuojeluaiheisista asioista ja muista ajankohtaisista asioista 
omalla Facebook-sivullaan http://www.facebook.com/pesury (Pesu ry - Pirkanmaan 
eläinsuojeluyhdistys), jolla oli vuoden lopussa yhteensä noin 6000 tykkääjää. Kyseiset sivut ovat 
julkiset ja näkyvät kaikille, ei vain sisäänkirjautuneille. PESU ry:llä on olemassa myös 
yhdistyksen jäsenille ja ei-jäsenille tarkoitettu Facebook-keskusteluryhmä. Keskusteluryhmä on 
PESUn aktiivien moderoima ja se näkyy vain sisäänkirjautuneille Facebook-käyttäjille. 
Keskusteluryhmässä oli vuoden 2017 lopussa noin 2900 jäsentä. 
  
Sähköposti 
Yhdistys tiedotti kokouksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista aiheista jäsenilleen myös 
sähköpostitse. Aktiivijäseniksi ilmoittautuneille lähetettiin erikseen kutsuja osallistua toimijoina 
erilaisiin yhdistyksen tapahtumiin. Uusille jäsenille lähetettiin tervetuliaissähköpostit, joissa 
kerrottiin yhdistyksestä ja annettiin vinkkejä, miten toimintaan pääsee mukaan. Yhdistyksen 
postituslistoja hallinnoi Riikka Ala-Hulkko. 
  
Pesuinfo 
Yhdistyksen jäsenlehti Pesuinfo ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Lehden toimituskunta 
vaihteli lehdittäin, toimituksen vakiojäseniä olivat Annika Salomaa (päätoimittaja), Riikka 
Ala-Hulkko (taittaja) ja Taru Lindell. 
  
Blogi 
Yhdistyksen eläinkoordinaattorit ja muut aktiivitoimijat kirjoittavat työstään PESUn eläinten 
parissa blogiin, joka löytyy osoitteesta http://pesury.blogspot.fi 
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Kodittomat.info 
PESUn kotia etsivät eläimet löytyvät myös http://www.kodittomat.info -sivustolta. 
  
Kaupunkilehti Tamperelainen 
Yhdistyksellä on palsta kaupunkilehti Tamperelaisen nettisivuilla, jonne lisätään ajankohtaisia 
kirjoituksia. http://www.tamperelainen.fi/pirkanmaan-elainsuojeluyhdistys-pesu 
 
Instagram 
Pesu tiedottaa eläinsuojelusta myös Instagramissa: https://www.instagram.com/pesu_ry/ 
 
Youtube 
Kodittomien videoita voi seurata osoitteessa: 
https://www.youtube.com/channel/UCh_ek5vJ6JilNAqz0X15ODQ 
 

2.   Käytännön eläinsuojelutoiminta 

2.1 Tilapäiskoti- ja kodinhankintatoiminta 
Kodinhankintatoiminnan tarkoituksena on auttaa eri syistä kodittomaksi joutuneita tai 
joutumassa olevia eläimiä ja ehkäistä tilanteen johtaminen terveen eläimen tarpeettomaan 
lopetukseen tai hylkäämiseen. 
  
Yhdistykselle tulevat kodittomat eläimet sijoitetaan tilapäisesti PESUn vapaaehtoisten 
toimijoiden koteihin, joissa eläimillä on mahdollisuus elää mahdollisimman tavallista elämää. 
Lemmikeille etsitään uusia koteja mm. yhdistyksen nettisivujen Kodittomat eläimet -osiossa, 
sekä kodittomat.info -sivustolla, joista kotiehdokkaat saavat eläimistä lisätietoja. 
  
Yhdistys haastattelee ja perehdyttää henkilökohtaisesti kaikki uudet tilapäiskodit 
vastaanottamaan eläinkoordinaattorin kautta hoitoon tulevat eläimet ja opastaa tilapäiskoteja 
eläinten hoidossa. Tilapäiskoti- ja kodinhankintatoiminnan tietoja päivitetään ja dokumentteja 
ylläpidetään eläinkoordinaattorien toimesta. Tilapäiskodeille on oma Facebook -ryhmä, jossa 
tilapäiskodit voivat saada neuvoja ja tukea eläinkoordinaattoreilta ja muilta 
tilapäiskotitoiminnassa mukana olevilta vapaaehtoisilta.  
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Yhdistys maksaa eläinten välttämättömät eläinlääkäri- ja lääkekulut sekä tarvittaessa avustaa 
tilapäiskodeissa olevien eläinten ruoka- ja tarvikekuluissa ja eläinten hoitoon liittyvissä 
matkakuluissa. 
  
Vuoden 2017 lopussa yhdistyksellä oli 195 perehdytettyä tilapäiskotia. Näistä kaneja ja muita 
lemmikkejä ottaa vastaan 66, kissoja 144 ja koiria 80 tilapäiskotia. Tilapäiskodeista noin puolet 
toimivat aktiivisesti ja pystyvät ottamaan vastaan eläimiä.  

Eläinkoordinaattorit 
Yhdistyksessä toimi vuonna 2017 kolme kissakoordinaattoria, kaksi koirakoordinaattoria sekä 
kaksi muut lemmikit -koordinaattoria. Lisäksi koordinaattorien apuna toimi 2 muuta henkilöä, 
yksi kissa- ja yksi koirapuolella. Koordinaattorien tehtäviin kuuluu mm. yhdistykselle tulevien 
eläinten vastaanottaminen ja sijoittaminen tilapäiskoteihin, tilapäiskotien  
avustaminen ja tukeminen, eläinten adoptiopuheluihin vastaaminen ja kotiehdokkaiden 
haastattelu sekä tilapäiskotien tukeminen eläinten sijoittamisessa uusiin koteihin. Koordinaattorit 
myös pitävät yhteyttä uusiin koteihin ja tarvittaessa auttavat eläimen uuteen kotiin 
sopeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Tilapäiskotiohjaaja 
Yhdistyksen tilapäiskotiohjaajan ja hänen avustajiensa tehtäviin kuuluu mm. 
tilapäiskotitoiminnan ohjaaminen, siitä tiedottaminen, tilapäiskodiksi haluavien seulonta, 
materiaalien luominen sekä tilapäiskotien neuvominen ja tukeminen.  

Kodinhankintatoiminnan muut aktiivit 
Yhdistyksellä on edellä mainittujen toimijoiden lisäksi mm. klinikkapäivien koordinoinnista 
vastaava henkilö, varastosta vastaava henkilö, lahjoitusten vastaanottoa koordinoiva henkilö 
sekä eläinten vastaanottoon ja luovutukseen liittyvien dokumenttien arkistoinnista vastaava 
henkilö.  
 
Kodittomien eläinten alkuperä 
Yhdistys ottaa vastaan eläimiä pääasiassa suoraan omistajilta, jotka esimerkiksi 
elämäntilanteensa tai sairauden vuoksi eivät pysty enää huolehtimaan lemmikistään. 
Varsinaiset löytöeläimet eivät kuulu PESUn toiminnan piiriin, vaan yhdistys ottaa yhteyttä 
asianmukaisiin löytöeläinhoitoloihin tarvittaessa. Tapauskohtaisesti yhdistys on avustanut 
paikallisia löytöeläinhoitoloita ottamalla hoitoonsa yksittäisiä eläimiä.  
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PESU ry jatkoi myös yhteistyötä mm. Tampereen kaupungin sekä Pirtevan 
valvontaeläinlääkärien kanssa huostaanotettujen eläinten auttamisessa tarpeen ja resurssien 
mukaan. Kaikista vuonna 2017 yhdistykselle tulleista eläimistä yli puolet tuli 
viranomaisyhteistyön kautta.  
 
PESU ry otti tapauskohtaisesti hoitoonsa isoissa laumoissa eläneitä eri-ikäisiä villiintyneitä 
kissoja maalaisympäristöistä Pirkanmaalla. Yhdistys leikkautti, sirutti ja rokotti kissat ja 
yhteistyössä omistajien kanssa pyrki löytämään kissojen tulevaisuuden kannalta parhaan 
mahdollisen ratkaisun. 

Eläinten perushoito PESUssa 
Kaikki yhdistykselle luovutetut kissat ja koirat madotetaan ja ne saavat eläinlääkärin 
perushoidon, johon kuuluu terveystarkastus, sirutus, rokotus ja sterilointi/kastrointi. Kissoille 
suoritetaan myös FIV/FeLV-testi, jotta positiivisen tuloksen mahdollisesti saanut eläin pystytään 
sijoittamaan asianmukaiseen tilapäiskotiin ja edelleen uuteen kotiin. 
  
Kanit steriloidaan/kastroidaan, mikäli eläimen ikä ja terveys sallivat toimenpiteen. Tarvittaessa, 
eläinkoordinaattorin ja eläinlääkärin harkinnan perusteella, kanit voidaan rokottaa 
verenvuotokuumetautia eli RHD:tä vastaan. Taudin aiheuttava virus voi levitä mm. hyönteisten, 
eritteiden, juomaveden sekä ruuan välityksellä. Siksi rokottamattomat lemmikkikanit eivät 
välttämättä ole suojassa, vaikka niitä ei vietäisi ulkoilemaan tai niille ei kerättäisi ruokaa 
luonnosta. 
Kanien, muiden pienjyrsijöiden sekä muiden muut lemmikit -ryhmään kuuluvien eläinten 
perushoito suunnitellaan eläinlääkärin kanssa kyseisen lajin tarpeiden mukaan sopivaksi. 
  
Diagnosoituja sairauksia hoidetaan eläinlääkärin ohjeistuksen mukaisesti ennen eläimen 
luovuttamista uuteen kotiin. 
 
 

Eläinmäärät vuonna 2017 (kpl) 
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2.2 Muu eläinsuojelutoiminta 
Yhdistykseen kuuluvat eläinsuojeluvalvojat ja eläinsuojeluneuvojat tekivät toimenkuvansa 
mukaista työtä. Yhteydenottoja tuli eri puolilta Pirkanmaata koskien sekä luonnonvaraisia 
eläimiä että kotieläimiä. Yhdistykselle tulleet ilmoitukset luonnonvaraisista eläimistä ohjattiin 
asianmukaiselle eläinsuojeluvalvojalle tai -neuvojalle. PESU ry tuki valvojien ja neuvojien työtä 
tarvittaessa, mm. lahjoittamalla ruokaa ja tarvikkeita eläimille. Yhdistys keräsi erillisellä viitteellä 
lahjoituksia luonnonvaraisia eläimiä auttavien valvojien ja neuvojien tukemiseksi ja ohjasi kerätyt 
varat tähän tarkoitukseen. 
  
PESUn periaatteiden mukaisesti voidaan tapauskohtaisesti tehdä lahjoituksia myös toimintansa 
selkeästi vakiinnuttaneille muille hyväntekeväisyysjärjestöille jäsenten ehdotusten pohjalta ja 
hallituksen harkinnan mukaan, jos lahjoitus palvelee eläinten hyvinvoinnin edistämistä. Vuonna 
2017 lahjoitettiin eläintenruokaa mm. Hope ry:lle ja muutamalle Tampereen alueen 
seurakunnalle. Lahjoituksilla pyrittiin ennaltaehkäisemään tai lievittämään avunsaajien vaikean 
elämäntilanteen vaikutusta perheen lemmikkieläimiin.  
 
Vuonna 2017 järjestettiin hyvin sujunut kampanja Omaeläinklinikan kanssa loukkaantuneena 
löytyneen Väinö -kissan hoitamiseksi. Kampanjalla kerätyillä varoilla saatiin katettua Väinön 
hoitokulut ja loppurahat allokoitiin hätärahastoon (“Väinö -rahasto”) vähävaraisille 
lemmikinomistajille. Rahastosta voi hakea hakemuksella avustusta lemmikin eutanasiaan tai 
eläinlääkärikuluihin. Avustuksen myöntämisen perusteina ovat mm. eläinlääkärin arvio eläimen 
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tilasta ja hoitoennuste, kulujen arvio, sekä se, että omistaja on jo itse maksanut lemmikin 
eläinlääkärikuluja. Hallitus käsittelee ja päättää hakemukset tapauskohtaisesti. 
  
Yhdistyksellä on kaksi kissaloukkua, joita lainattiin yksityishenkilöille panttia vastaan. Loukulla 
pystytään ottamaan karannut lemmikki kiinni eläintä vahingoittamatta. Vuonna 2017 
lainauskertoja oli 9. Loukutuksissa voidaan käyttää apuna myös yhdistyksen riistakameraa.  
  
Yhdistyksen puhelinten haltijat antoivat vuoden aikana yksityishenkilöille neuvontaa erilaisissa  
eläintenpitoa ja eläinten auttamista koskevissa kysymyksissä. Yhdistyksellä on hallituksen 
käytössä oleva yhdistyksen yleisnumero, viisi koordinaattorien numeroa kodittomia eläimiä 
koskevia soittoja varten sekä erillinen numero loukkujen lainaamiseen. 
  
Yksityisten henkilöiden on mahdollista etsiä omille lemmikeilleen kotia PESUn sivuston 
Yksityiset kodinetsijät -osiossa. Yhdistys ei tuolloin osallistu uuden kodin etsintään. Sivustolla 
annetaan ohjeet ilmoituksen laadintaan sekä siihen, mitä tulee ottaa huomioon uutta kotia 
etsittäessä. 
 
PESUlla on tarhakummiusjäsenyys Pro Animals Finland Pafi ry:n Romanian Targu-Jiun tarhan 
toiminnan tukemiseksi, jolla pyritään auttamaan koiria paikallisesti. Vuoden 2017 aikana 
yhdistys maksoi tarhakummin tukisumman 20 euroa kuukaudessa. 
 
PESUssa toimii vapaaehtoisista koostuva hevosrinki, joka voi tarvittaessa auttaa hevosten 
perushoidossa eläinsuojeluvalvojan tai viranomaisten pyynnöstä, mikäli ilman ulkopuolista apua 
hevoset joutuisivat heitteille. Rinkiläisiä voidaan hälyttää apuun vastaavissa tilanteissa myös 
tuotantoeläinten auttamiseen. Vuonna 2017 hevosringin varsinaiselle perustoiminnalle ei ollut 
tarvetta. 
 
PESU ry pyrkii avustamaan myös koe-eläinpuolella ja on alustavasti ilmoittanut SEYlle 
halukkuutensa osallistua koe-eläinten kotiuttamiseen. 
 

2.3 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
  
Tampereen kaupunki 
Tampereen valvontaeläinlääkärin kanssa jatkettiin yhteistyötä huostaan otettujen eläinten 
osalta, sillä tällä hetkellä Tampereen kaupungilla ei ole osoittaa niille paikkaa. Tampereen 
kaupungin kanssa jatkettiin tiedotusyhteistyötä molemmille tahoille tärkeistä asioista. Kaupunki 
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myönsi yhdistykselle 2 100 euron toiminta-avustuksen 
 
Muut Pirkanmaan kunnat  
PESUn toimialueella on 19 kuntaa Tampereen lisäksi. Suurelta osalta näistä kunnista tulee 
virkaeläinlääkärin avustuspyyntöjä sekä suuri osa populaatiokissoista. Yhdistys näkee tärkeänä, 
että yhteistyötahot eri kunnissa ottavat huomioon vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin toimivan 
yhdistyksen resurssit ja sisällyttävät kunnan avustushankkeisiin ja määrärahoihin myös 
ennaltaehkäisevän eläinsuojelutyön. Vuonna 2017 haettiin toimintaan avustusta Akaan, 
Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Sastamalan kunnilta. Lempäälä myönsi 500 euron ja Nokia 
1 271 euron toiminta-avustuksen 
 
Eläinsuojeluviranomaiset 
Yhdistyksen toimijat olivat tarpeen mukaan yhteydessä mm. valvontaeläinlääkäreihin ja muihin 
eläinsuojeluviranomaisiin. 
 
Eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat 
Yhdistys välitti eteenpäin eläinsuojeluvalvojille eläinsuojeluun liittyviä tilanteita, joista 
yhdistykselle ilmoitettiin sekä avusti valvojia ja neuvojia eri tavoin tapauskohtaisesti. 
PESU ry korvasi SEYn vapaaehtoiselle eläinsuojeluneuvojalle Marija Waldenille 543 euroa 
luonnonvaraisten eläinten hoidosta aiheutuneita kuluja kuitteja vastaan. 
 
Muut eläinsuojelu- ja eläinjärjestöt 
Yhdistys toimi yhteistyössä muiden paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ja SEYn alaisten 
eläinsuojeluyhdistysten kanssa, esimerkiksi järjestämällä eläinruokakeräyksiä yhdessä.  
 
Paikalliset eläinlääkärit ja lemmikkitarvikeliikkeet 
Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto eläinlääkäreihin ja lemmikkitarvikeliikkeisiin niin 
Tampereella kuin useilla muillakin paikkakunnilla Pirkanmaalla. Hoidossaan oleville eläimille 
yhdistys käyttää usean pirkanmaalaisen klinikan palveluja. 
  
Lemmikinruokien maahantuojat 
Yhteistyö Prima Pet Premium Oy:n kanssa jatkui vuonna 2010 aloitetulla Tartu Tassuun 
-kampanjalla. Kampanjassa yritys auttaa PESUa etsimään koteja kodittomille kissoille 
Facebook-sivuston kautta.  Prima Pet Premium myös lahjoittaa PESUlle yhden sentin jokaisesta 
myydystä PrimaCat-kissanruokatuotteesta. 
 
Hiiop100 
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OP Ryhmän vapaaehtoistoimijat halusivat tukea paikallista eläinsuojelutoimintaa vuonna 2017 
osallistumalla Pesu ry:n toimintaan. Toistakymmentä OP:n työntekijää lahjoitti työtuntejaan 
eläinsuojelun hyväksi tehden erilaisia tehtäviä yhdistyksen tapahtumissa ja tiloissa. 
 
Workpilots-projekti 
Yhdistys tarjosi neljälle nuorelle  alle 20-vuotiaalle vapaaehtoistyötä yhden päivän ajaksi 
Tampereen kaupungin ja Workpilotsin yhteisen projektin nimissä. 
  

3.  Yhdistyksen muu toiminta 

Varainhankinta 
Yhdistys rahoitti toimintaansa pääasiassa jäsenmaksuin sekä mm. myymällä eläinsuojeluun  
liittyviä tuotteita, hakemalla avustuksia, lipaskeräyksin 34 lippaan avulla sekä vastaanottamalla 
lahjoituksia niin yhteisöiltä, yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. Yhdistyksen rahankeräysluvan 
numero on 5680/6/2016 ja se on voimassa 01.04.2016-31.03.2021 välisen ajan Sisä-Suomen 
poliisilaitoksen alueella. 
 
Vuonna 2016 käyttöön otettujen tekstiviestilahjoitusten keräämistä jatkettiin. Palveluntarjoaja on 
Movila Oy. Palvelusta ei peritä aloitus- tai kuukausimaksua, vaan palvelumaksu on 15% + alv 
jokaisesta lahjoituksesta. Lahjoitusvaihtoehdot ovat 1, 5, 10, 20, 30 tai 40 euroa. Lahjoitus 
tapahtuu lähettämällä tekstiviesti (esim.) “5 PESU” numeroon 16588. 
 
PESU ry:n myyntituotteita vuonna 2017 olivat postikortit, PESUn t-paidat, kangaskassit sekä 
eettiset lahjat. Yhdistys julkaisi loppuvuodesta 2017 kalenterin vuodelle 2018. Kalenterien 
painosmäärä oli 200 kpl. Kalenteri esittelee PESUlla olevia ja olleita eläimiä kuvin ja tarinoin ja 
sisältää nimipäivät. 
 
PESU ry:lle myytäväksi lahjoitettuja tuotteita myytiin vuoden aikana kirpputori Tarinassa ja 
Kirpputori Swap&Vintage 58:ssä Tampereella, sekä Kirpputori Novassa ja Kirppiskahvila 
Vaahteramäessä Nokialla. PESUn vapaaehtoiset huolehtivat myyntituotteiden lajittelusta, 
hinnoittelusta ja myyntipöytien ylläpidosta. Pöytien tuotto käytetään yhdistyksen kodittomien 
eläinten kulujen kattamiseen. Kirpputoreilla näkyminen lisää PESU ry:n tunnettuutta, ja 
kirppiksillä voidaan myös ajoittain tuoda esiin erilaisia kampanjoita.  
  
Prima Pet Premium Oy:n kanssa vuonna 2010 aloitettu Tartu Tassuun -kampanja jatkui vuonna 
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2016. Kampanjassa Prima Pet Premium auttaa PESUn kodittomia kissoja löytämään koteja. 
Yritys myös lahjoittaa PESU ry:lle yhden sentin jokaisesta myydystä 
PrimaCat-lemmikkituotteesta.  
 
Yhdistys vastaanotti vuoden mittaan ruoka- ja tarvikelahjoituksia myös monilta 
yksityishenkilöiltä. 
  

Nuorisotyö 
 
PESU ry:n vapaaehtoiset kävivät syksyllä 2017 kertomassa eläinsuojeluasioista Wivi Lönnin 
koululla.  

Tapahtumat ja osallistuminen 
24.1. Uusien ilta 3D Crush Caféssa Tampereen keskustassa 
27.1. Eläinkouluttaja Miira Hellstenin kurssi eläinten käsittelystä ja positiivisesta vahvistamisesta 
Takahuhdin koululla Tampereella 
4.2. Pesun vapaaehtoisten järjestämä koko perheen kanitapahtuma Ideaparkissa Lempäälässä 
14.2. Ystävänpäivän lemmikkiruokakeräys Lielahden Prismassa Tampereella, Pesulaisia 
paikalla vastaanottamassa lahjoituksia ja kertomassa toiminnasta 
15.2. Pesumiitti vapaaehtoisille 3D Crush Caféssa Tampereen keskustassa 
16.3. Uusien ilta 3D Crush Caféssa Tampereen keskustassa 
8.4. Turvasiru tutuksi -kiertue Tampereella Onnen Lemmikit -eläintarvikeliikkeessä 
20.4. Pesumiitti 3D Crush Caféssa 
22.4. Eläinlääkäri Noora Sjögrenin kurssi eläinten ensiavusta ja kivunhoidosta Takahuhdin 
koululla Tampereella 
23.4. PESU ry:n järjestämä hyväntekeväisyys Match Show Partolassa. 
28.4. PESU ry:n järjestämä koirien ruoka-avustustapahtuma, jossa paikalle tulleille ihmisille oli 
tarjolla ruokaa ja tarvikkeita heidän koirilleen mukaan noudettavaksi.  
29.4. Pirkanmaan Korimekaanikkojen ja PESU ry:n yhteistyössä järjestämä 
renkaanvaihtotapahtuma. 
6.5. Kissa Vieköön -jättiruokakeräys Lielahden, Linnainmaan ja Nokian Citymarketeissa 
16.5. Uusien ilta 3D Crush Caféssa Tampereen keskustassa 
27.5. PESU ry:n aktiivit esittelemässä toimintaa Faunatar Elossa Ylöjärvellä  
31.5. Lipaskeräystapahtuma Tampereen keskustassa 
17.6. PESU ry:n aktiivit esittelemässä toimintaa Kuninkaankulman Mustissa ja Mirrissä 
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1.7. Pesulaiset osallistuivat pentu match show -tapahtumaan Kalevan Musti ja Mirrissä. 
1.7. Kodittomien eläinten ruokakeräys Lielahden Primassa Tampereella, Pesulaisia paikalla 
vastaanottamassa lahjoituksia ja kertomassa toiminnasta 
4.- 6.8. Miira Hellsten Koira- ja Kissakoulu Heiluva Hännästä saapui kertomaan koirien 
sielunelämästä ja kissojen onnellisuudesta. 
10.8. Koirakävely Tapahtumien Yössä Tampereella.  
23.8. Uusien ilta 3D Crush Caféssa Tampereen keskustassa 
25.-26.8. Lemmikkitalo Onnen Lemmikit järjesti yhdessä PESU ry:n kanssa 
eläintarvikekirpputorin ja jäsenhankintatempauksen.  
10.9. Pesulaiset pitivät kanttiinia Wuf Nekalan järjestämälle Jari Kantoluodon koiraluennolla.  
30.9. Kissa Vieköön -jättiruokakeräys Tampereen alueen Citymarketeissa 
7.10. PESU ry tempaisi Koskikeskuksessa Eläinten viikon merkeissä, paikalla oli lipaskerääjiä, 
kasvomaalausta ja pesulaisia kertomassa toiminnastaa. 
24.10. Uusien ilta 3D Crush Caféssa tampereella 
9.12. Aamulehden joulumyyjäiset Tampere-talossa 
9.12. Lemmikkien joulukorttikuvaus Onnen Lemmikit-liikkeessä Jankassa 
14.12. Eläinten joulupata -keräys Tampereen Keskustorilla 
Joulukuussa joulupaketointia Suomalaisessa Kirjakaupassa 
 
Toiminnan kehitys 
 
Vuonna 2016 aloitettua toiminnankehitysprojektia jatkettiin järjestämällä aktiivien kesken 
työpajoja, joissa kartoitettiin toiminnan nykytilaa ja pohdittiin kehityskohteita mm. 
varainhankinnan, tiedotuksen, sekä tapahtumien järjestämisen ja organisoinnin näkökulmista. 

4. Yhdistyksen toimintaan liittyvä media- ja muu näkyvyys 
  
PESUn toiminnasta vuoden 2017 aikana kirjoittivat mm. Ylöjärven Uutiset, Radio Moreeni, 
Kangasalan Sanomat, Radio SUN, Lempäälä-Vesilahden Sanomat, Aamulehti, Iltalehti. 
Yhdistyksen aktiiveja haastateltiin tietokirjaan Kaikenkarvainen kansa: miten koirista tuli 
miljoonabisnes. 
 
Yhdistys jatkoi vuonna 2009 avatun eläinsuojeluaiheisen blogin pitämistä Tamperelaisen 
verkkosivuilla, sekä PESUn oman blogin, Vapaaehtoista Eläinsuojelua 
(http://pesury.blogspot.com), päivittämistä. 
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