TOIMINTAKERTOMUS 2010
Kodittomien koirien ystävät – Hemlösa hundars vänner rf (tästä lähtien lyhennetty KKY)
kohdistaa toimintansa Romaniaan, missä esiintyy lukuisia vakavia eläinsuojeluongelmia, varsinkin
valtion noin kahden miljoonan kulkukoiran suhteen.
KKY on vuoden 2010 aikana kehittänyt yhdistystä ja sen toimintaa runsaasti, ja työ Romanian
eläinten hyväksi on jatkunut hellittämättömänä. Vuosi oli yhdistyksen historiassa kaikkien
aktiivisin.
Alla seuraa yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010. Tiivistelmä on dokumentin lopussa.
Save the Dogs
KKY tukee edelleen Save the Dogsin tekemää työtä Romaniassa. Save the Dogs oli yhdistyksen
ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa yhteistyökumppani.
Save the Dogs on italialainen yhdistys, jolla on kolmisenkymmentä työntekijää Romaniassa. Save
the Dogs ylläpitää sterilointiohjelmia (TNR, trap-neuter-return) sekä koiratarhoja kahdessa
kaupungissa Etelä-Romaniassa: Cernavodassa ja Medgidiassa. Vuositasolla noin 2000 koiraa
steriloidaan, minkä lisäksi koiratarhoilla asustelee yhteensä noin 500 koiraa. Save the Dogs
adoptoi koiria eri puolelle Eurooppaa, ja vuoden 2010 aikana yli 550 koiraa sai oman kodin
ulkomailta. Paikallinen väestö Romaniassa, etenkään köyhimmillä alueilla, ei adoptoi koiria, joten
kansainväliset adoptiot ovat ainoa tehokas tukitoimi sterilointiohjelmalle, jos turhat lopetukset
halutaan välttää.
Sterilointiohjelman ohella Save the Dogs ylläpitää myös Romanian ainoaa aasien pelastuskeskusta,
jossa vuoden lopussa majaili noin 55 aasia ja kymmenkunta hevosta. Save the Dogs antaa myös
ilmaista eläinlääkäriapua ja sterilointeja köyhän väestön eläimille sekä järjestää
koulutustilaisuuksia lapsille. Myös köyhiä ihmisiä, etenkin romaneja, autetaan mm. vaatteilla,
leluilla sekä koulutuksella eläinten hoidon parantamiseksi.
KKY:n ja Save the Dogsin yhteistyö koostuu taloudellisesta ja moraalisesta tuesta sekä
adoptiotoiminnasta.
KKY:llä on kummiohjelma jonka avulla etsimme kummeja Save the Dogsin koirille ja hevosille
sekä sterilointikummeja, mikä tarkoittaa, että kummi kustantaa joka kuukausi yhden koiran
steriloinnin. Mahdollista on myös liittyä tarhakummiksi, jolloin tukee Save the Dogsin toimintaa
yleisesti.
KKY on vuoden aikana järjestänyt muutaman keräyskampanjan Save the Dogsin toiminnan
hyväksi, mm. joulukuussa joulukampanjan nimeltään ”Anna joulu romanilapselle (ja koiralle)”,
jossa autettiin köyhien romaniperheiden eläimiä steriloimalla ja madottamalla niitä ja kiitokseksi
yhteistyöstä perheen lapset saivat vaatteita ja leluja. Toinen kampanja oli tallirakennusprojekti, kun
Medgidian kuusi hevosta siirrettiin Cernavodan uuteen tarhaan, jossa aasien pelastuskeskus
sijaitsee. Taloudellisen tuen lisäksi yhdistyksen aktiivit nostivat esiin tärkeitä neuvoja hyvän ja
toimivan tallin rakentamiseen.
Save the Dogsin suurin haaste on muuttaa Cernavodan koiratarha uuteen paikkaan, sillä nykyinen
tarha sijaitsee liian lähellä Tonavanjokea, minkä vuoksi tulvariski on aina suuri. Viimeksi tulva
saavutti tarhan heinäkuussa 2010, jolloin KKY:n puheenjohtaja Pia Levonen oli paikalla

auttamassa koiria turvaan. Save the Dogs on jo hankkinut maapalan uutta tarhaa varten, ja siellä
sijaitsevat aasien ja hevosten tallit. Uuden koiratarhan rakentaminen on tarkoitus saada loppuun
vuonna 2011. KKY:lla on pysyvä keräys tätä kohdetta varten.
Toinen haaste Save the Dogsilla tällä hetkellä on viranomaisyhteistyö. Vaikka jo 95 % Cernavodan
kulkukoirapopulaatiosta on steriloitu ja kulkukoirien määrä vähentynyt 80 %:lla, kaupunginjohtaja
päätti yllättäen huhtikuussa 2010 aloittaa yhteistyön naapurikaupunki Constantan yrityksen kanssa,
joka pyydystää koiria omalle koiratarhalleen, josta koirat katoavat salaperäisesti. KKY:n
hallituksen edustaja on vieraillut ko. tarhalla kesällä 2009 ja vahvistaa, että koiria pidetään siellä
järkyttävissä olosuhteissa.
Terveiden koirien lopettaminen on Romanian lain mukaan kielletty, mutta Save the Dogs onnistui
salakuvaamaan, kuinka kyseisen koiratarhan koiria lopetetaan erittäin julmasti. Videot saivat
paljon huomiota mediassa sekä Romaniassa että Italiassa, ja myös KKY:n lehdistötiedote asiasta
julkaistiin usealla internetsivustolla. Save the Dogs on nostanut syytteen koiratarhan toiminnasta,
mutta Romanian hitaan virkakoneiston takia asiaa ei vielä ole käsitelty. Koiratarhaa ylläpitänyt
yritys sen sijaan näki suuria menetyksiä mediaskandaalin seurauksena ja heidän toiminstansa on
miltei lopetettu. Myöskään koiranpyydystäjiä ei nähty Cernavodassa loppuvuoden aikana, mikä
viittaa siihen, että sopimus olisi purettu. Cernavodan kaupunginjohtaja ei kuitenkaan vahvista
asiaa.
KKY:n hallituksen jäsenet sekä muut aktiiviset jäsenet vierailivat tarhoilla useamman kerran
vuoden aikana seuraamassa Save the Dogsin toimintaa ja kehitystä.
Animal Life
KKY on auttanut entistä yhteistyökumppaniaan Animal Life Sibiuta muutaman koiran adoptioilla
myös tänä vuonna. Järjestely oli kuitenkin vain tilapäinen.
Adoptiot
KKY on ollut rekisteröitynyt tuoja Eviraan numerolla 77/0521/2010 ja on tehnyt ilmoituksen
TRACES-tietokantaan adoptoiduista koirista. TRACES on EU-tietokanta, joka on kehitetty elävien
eläinten sekä eläintuotteiden jäljittämiseen.
Koirien terveys on edelleen ollut yhdistykselle erityisen tärkeä asia, ja koirat ovat saaneet alusta
saakka reilusti enemmän rokotuksia ja hoitoja kuin mitä tuontimääräykset vaativat. Vuoden aikana
terveysohjelmaan lisättiin lisäksi kaksi uutta veriloistestiä sekä koirille annettavat matokuurit, jotka
annetaan omistajalle mukaan kotiin.
Koirien jälkiseuranta sekä uusien omistajien neuvonta ja tukeminen ovat myös yhdistykselle
erityisen tärkeitä, ja omistaja on saanut mukaansa kotiin kattavan, 24-sivuisen vihkosen, jossa
annetaan käytännön vinkkejä ja neuvoja alkutaipaleelle. Yhdistyksen ongelmakoirakouluttajan apu
on myös omistajille täysin ilmaista.
Vuoden aikana 61 koiraa saivat kodin Suomesta.

Jäsenet
KKY:lla oli vuoden lopussa 114 jäsentä, jotka ovat saaneet yhdistyksen jäsenkirjeen sekä Save the
Dogsin uutiskirjeen suoraan sähköpostiinsa. Yhdistyksen nettisivut www.koirienystavat.com on
päivitetty useita kertoja viikossa. Yhdistyksen uusi jäsenlehti ROKKY ilmestyy kaksi kertaa

vuodessa ja toimitetaan jäsenille joko postitse tai sähköisesti jäsenen oman valinnan mukaan.
Ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa.
KKY on ainoana yhdistyksenä omalla toiminta-alueellaan, eli ns. rescueyhdistysten keskuudessa,
ollut alusta asti epävirallisesti kaksikielinen ja kaikki informaatio kotisivulla sekä jäsenkirjeet ja
uutiset (jäsenlehteä lukuun ottamatta) ovat olleet saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi
palvellaksemme jäseniämme mahdollisimman hyvin.
Yhdistys järjesti virallisen kesäpäivätapahtuman kesän aikana, johon kaikki jäsenet ja
koiranomistajat olivat tervetulleita, lue lisää kohdassa ”Tapahtumat”.
Talous ja rahankeräyslupa
KKY:lle myönnettiin kaksivuotinen, valtakunnallinen rahankeräyslupa ajalle 1.3.2010–29.2.2012
lupanumerolla POHADno2010/863. Tämä oli yhdistyksen toinen, peräkkäinen rahankeräyslupa.
Lupa haettiin tukemaan yhdistyksen yhteistyökumppaneiden projekteja Romaniassa ja sen avulla
yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, ylläpitää kummitoimintaa sekä myydä ns. eettisiä lahjoja.
Vuoden 2010 aikana kerättiin reilut 33 000 euroa, yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät
tilinpäätöksestä.
KKY pyrkii toimimaan mahdollisimman avoimesti jäseniä ja lahjoittajia kohtaan. Tämän takia
yhdistyksen säännöt, toimintakertomus sekä tilinpäätökset ovat kaikkien nähtävillä kotisivulla,
kuin myös ns. ”grant agreement” jonka yhdistys on allekirjoittanut Save the Dogsin kanssa. ”Grant
agreement” on juridinen sopimus, jossa sovitaan yhdistysten välinen avoimuus ja joka antaa
molemmille osapuolille oikeuden nähdä toistensa budjetit, tilinpäätökset sekä muut tarvittavat
dokumentit ja tositteet, jotka ovat välttämättömiä tarkistettaessa mihin lahjoitetut varat on käytetty.
Yhdistys julkaisee tämän lisäksi kuukausittain lahjoitusraportin kotisivulla, jossa selvitellään
yhdistykselle saapuvat lahjoitukset sekä milloin ne on tilitetty eteenpäin yhteistyökumppanille.
KKY tilittää 100 % lahjoituksista eteenpäin yhteistyökumppanilleen, jos lahjoitus ei ole
nimenomaan tarkoitettu esim. yhdistyksen hallinnollisten kulujen kattamiseksi tai keräykseen
jonka tarkoitus on auttaa kohdetta Suomessa. Tämä tarkoittaa että yhdistys maksaa kaikki
hallinnolliset kulut (myös ne jotka johtuvat rahankeräyksistä esim. rahankeräyslupamaksu) muilla
varoilla, kuten jäsenmaksuilla tai myyjäisten tai messujen tuotoilla.
Tapahtumat
KKY osallistui moneen eri tapahtumaan vuoden aikana, mm. isoihin messuihin, PetExpoon
huhtikuussa sekä Lemmikkimessuille marraskuussa. Tämän lisäksi yhdistys oli edustettuna Match
show:ssa Oulussa kesäkuussa, eläinsuojelutapahtumissa Oulussa elokuussa sekä Helsingissä
syyskuussa sekä joulumyyjäisissä Helsingissä joulukuussa. Eläinten viikon aikana lokakuussa
KKY järjesti tiedotuskampanjan jossa järjestettiin tapahtumia Helsingissä mm. Animalian kanssa.
KKY järjesti myös oman tapahtuman, kesäpäivät, yhtenä viikonloppuna heinäkuun lopussa.
Tilaisuus oli avoin kaikille jäsenille, koiranomistajille sekä muille kiinnostuneille. Kesäpäivät
järjestettiin Vaherman leirikeskusessa Nummi-Pusulassa. Sara Turetta Save the Dogsista sekä
Andreea Roseti ja Otilia Pana Animal Lifesta oli kutsuttu vieraiksi. Kesäpäivien aikana jaettiin
ensimmäinen vuosittainen Kultatassu –palkinto, joka luovutetaan sellaiselle koiranomistajalle, joka
on osoittanut erinomaista sitoutumista adoptoituun romanialaiseen koiraan. Tapahtuma oli
menestys, ja se toteutetaan myös tulevaisuudessa.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
KKY on tehnyt yhteistyötä monen suomalaisen organisaation kanssa vuoden aikana liittyen eri
projekteihin ja tapahtumiin, mm. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn, Suomen
eläinsuojeluyhdistyksen liitto SEYn sekä Animalian kanssa. Säännöllinen yhteys muihin, Suomeen
adoptoitavien yhdistyksiin on myös pidetty ja kokemuksia ja neuvoja on vaihdeltu puolin ja toisin.
KKY:n mielestä yhteistyö on avain menestykseen ja etsii lisää mahdollisuuksia kehittyä sillä
rintamalla.
KKY
oli
myös
tänä
vuonna
edustettuna
kansainvälisessä
lemmikkieläinten
hyvinvointikonferenssissa ICAWC:ssä, joka järjestettiin vuonna 2010 Prahassa. Yhdistystä oli
edustamassa hallituksen sihteeri Jenny Vestlund sekä varajäsen Marianna Lammi. Konferenssi
koostuu eri puolilta maapalloa tulevien puhujien pitämistä luennoista sekä muista workshopeista ja
aktiviteeteista kahden päivän aikana. Jenny ja Marianna osallistuivat mm. WSPA:n
katukoiraworkshopiin. Konferenssi on oiva tilaisuus luoda kontakteja muihin organisaatioihin sekä
tavata muita alalla toimivia ihmisiä ja vaihtaa kokemuksia ja neuvoja. Tänä vuonna Save the
Dogsin Sara Turetta piti luennon aiheesta ”Miten aloittaa hyväntekeväisyysyhdistyksen nollasta”
ja esitelmä otettiin innokkaasti vastaan.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
KKY jatkoi jäsenyyttänsä Pets in Europe -järjestössä (PIE), joka on eurooppalainen, vuonna 2007
perustettu organisaatio, jonka pääasiallinen tehtävä on lobata lemmikkieläimet osaksi EUlainsäädäntöä. Niin kauan kuin koirat ja kissat eivät ole osa EU:n toimivaltaa, minkään maan ei
tarvitse vastata EU:lle esim. kulkukoirien ja -kissojen epähumaanista kohtelusta, ja lainsäädäntö on
jokaisen jäsenmaan päätettävissä. Koska Romaniassa ja sen kaltaisissa maissa viranomaisilla on
välinpitämätön tai jopa julma asenne kulkukoiria kohtaan, kehitystä olisi syytä nopeuttaa EUlainsäädännön avulla, ja KKY haluaa olla mukana vaikuttamassa.
Muutama EU-parlamentaarikko julkaisi yhdessä PIE:n kanssa kirjallisen kannanoton (26/2010),
johon kerättiin EU-parlamentaarikoiden nimikirjoituksia lemmikkieläinten sisällyttämiseksi EUlainsäädäntöön. KKY osallitui erittäin aktiivisesti lobbaustyöhön. Yhdistyksen sihteeri Jenny
Vestlund vieraili EU-parlamentissa Strasbourgissa kesäkuun täysistunnon aikana yhdessä muiden
PIE edustajien kanssa ja tapasi siellä mm. Suomen mepin Satu Hassin.
KKY teki yhteistyötä PIE:n toisen suomalaisen yhdistyksen, Helsingin Eläinsuojelyhdistyksen,
HESYn kanssa lobbaustyössä ja sai myös apua Ruotsin sisaryhdistykseltä DogRescuelta, mutta
kaikista ponnisteluksista huolimatta Suomessa sekä muualla Euroopassa kirjallinen kannanotto ei
saanut riittävästi allekirjoituksia.
Yhdistyksen edustajat Jenny Vestlund ja Marianna Lammi osallistuivat PIE:n vuosikokoukseen
ICAWC -konferenssin yhteydessä Prahassa, missä keskusteltiin mm. PIE:n tulevaisuudesta.
Syksyn aikana on tapahtunut paljon tällä rintamalla, ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä että PIE:tä
tarvitaan, kunnes EU:n suurin eläinten lobbausjärjestö Eurogroup for Animals ottaa vastuulleen
myös lemmikkieläimet. Tähän saakka Eurogroup for Animalsin kiinnostus lemmikkejä kohtaan on
ollut melko laimeaa, joten PIE tutkii mahdollisuutta palkata osa-aikatyöntekijä Brysseliin. KKY ja
Jenny Vestlund ottivat vastuulleen päivittää PIE:n nettisivut sekä yhteydet jäsenyhdistyksiin ja saa
täten vielä aktiivisemman roolin PIE:ssa.
KKY on pitänyt säännöllisesti yhteyttä suomalaisiin EU-parlamentaarikoihin sekä eri
organisaatioihin ympäri Eurooppaa tässä asiassa.

PR, media ja tiedotus
KKY on herättänyt median kiinnostusta useita kertoja vuoden aikana ja saanut näkyvyyttä mm.
lehtiartikkeleissa Hufvudstadsbladetissa ja Uusimaassa, radiohaastattelussa Yle Helsingissä sekä
artikkelissa Animalian jäsenlehdessä 4/2010. Tämän lisäksi yhdistys on julkaissut neljää omaa
lehdistötiedotetta, joita on julkaistu vaihtelevalla menestyksellä, mm. Vihreä Lanka –lehdessä sekä
eri internetsivustoilla.
KKY julkaisi kotisivullaan kymmenisen minuuttia kestävän tietoiskuvideon Save the Dogsista.
Materiaali kuvattiin kesällä 2009 ja siitä tehdään myös pitempi dokumentti joka julkaistaan
DVD:llä 2011.

Muut asiat
KKY on saanut vuoden aikana paljon tavaralahjoituksia, kuten käytettyjä koira- ja
hevostarvikkeita, sekä yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin. Ne tavarat, joille ei ole löydetty
sopivaa käyttöä Romaniassa, on myyty esim. kirpputorilla tai messuilla ja tuotto on osoitettu
rahana eläinten hyväksi.
Yhdistyksellä on kaikille avoin keskustelufoorumi internetissä. Siellä keskustelevat jäsenet,
koiranomistajat, kummit sekä muut kiinnostuneet kaikesta mitä koskee Romanian eläimiä, omia
eläimiä tai eläinsuojelua yleisesti.
Tiivistelmä
KKY on jatkanut yhteistyötään Save the Dogsin kanssa. Yhteistyö koostuu niin taloudellisesta ja
moraalisesta tuesta kuin adoptiotoiminnastakin. KKY ylläpitää mm. kummitoimintaa sekä järjestää
erilaisia rahankeräyskampanjoita kerätäkseen varoja toimintaan Romaniassa. KKY on myös
välittänyt muutaman koiran uuteen kotiin Suomeen entiseltä yhteistyökumppanilta Animal Lifelta.
61 koiraa saivat kodin Suomesta vuoden aikana. KKY on rekisteröitynyt tuoja Eviralla numerolla
77/0521/2010 ja on tehnyt TRACES ilmoitukset kaikista välittämistään koirista.
KKY:lla oli vuoden lopussa 114 jäsentä, jotka ovat saaneet säännöllisesti uutiskirjeitä.
Yhdistyksen uusi jäsenlehti ROKKY ilmestyi ensimmäisen kerran huhtikuussa 2010. Yhdistys
pyrkii maksimaaliseen avoimuuteen jäseniä sekä lahjoittajia kohtaan, mikä tarkoittaa että se
julkaisee tilinpäätökset, toimintakertomukset sekä lahjoitusraportit kotisivulla. Yhdistys tilittää
eteenpäin 100 % saaduista lahjoituksista yhteistyökumppanilleen ja maksaa kaikki hallinnolliset
kulut muuilla varoilla, kuten jäsenmaksuilla sekä messutuotoilla. Yhdistykselle myönnettiin
kaksivuotinen, valtakunnallinen rahankeräyslupa numerolla POHADno2010/863.
KKY osallistui moneen eri tapahtumaan ja messuihin ympäri Suomea vuoden aikana sekä järjesti
oman jäsen- ja koiraomistajatapahtuman heinäkuussa, jonne oli myös kutsuttu edustajia Save the
Dogsista sekä Animal Lifesta. KKY sai näkyvyyttä mediassa useamman kerran, sekä radiossa,
lehdissä että internetissä. Tietoiskuvideo Save the Dogsista tuotettiin ja julkaistiin kotisivulla.
KKY osallistui kansainväliseen lemmikkieläinten hyvinvointikonferenssiin ICAWC:hen Prahassa
marraskuussa ja on myös jatkanut poliittista työtään Pets in Europe (PIE) -jäsenyyden myötä.
Hallituksen edustaja osallistui kirjallisen kannanoton 26/2010 lobbaukseen Strasbourgissa EUparlamentissa. KKY on myös jatkanut yhteistyötään eri kansallisten sekä kansainvälisten
yhdistysten kanssa, koska organisaatioiden yhteistyö on KKY:lle erittäin tärkeätä.

