TOIMINTAKERTOMUS 2011
Kodittomien koirien ystävät ry (tästä lähtien lyhennetty KKY) kohdistaa toimintansa lukuisista
eläinsuojeluongelmista kärsivään Romaniaan, varsinkin valtion noin kahden miljoonan
kulkukoiran suhteen.
KKY on vuoden aikana kehittänyt ja laajentanut toimintaansa runsaasti. Alla seuraa yhdistyksen
toimintakertomus vuodelta 2011.
Save the Dogs
KKY tukee edelleen Save the Dogsin tekemää työtä Romaniassa. Save the Dogs oli yhdistyksen
ensimmäinen yhteistyökumppani.
Save the Dogs on italialainen yhdistys, jolla on nelisenkymmentä työntekijää Romaniassa. Save
the Dogs ylläpitää sterilointiohjelmaa (CNR, collect-neuter-return) sekä koiratarhoja kahdessa
kaupungissa Etelä-Romaniassa, Cernavodassa ja Medgidiassa. Vuositasolla noin 2000 koiraa
steriloidaan, minkä lisäksi koiratarhoilla asuu yhteensä noin 500 koiraa. Save the Dogs adoptoi
koiria eri puolelle Eurooppaa, ja vuoden 2011 aikana yli 480 koiraa sai oman kodin ulkomailta.
Paikallinen väestö Romaniassa, etenkään köyhimmillä alueilla, ei adoptoi koiria, joten
kansainväliset adoptiot ovat ainoa tehokas tukitoimi sterilointiohjelmalle, jotta turhat lopetukset
voidaan välttää.
Sterilointiohjelman ohella Save the Dogs ylläpitää myös Romanian ainoaa aasien pelastuskeskusta,
jossa vuoden lopussa majaili noin 60 aasia ja kaksitoista 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, jotka kustantavat 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)”,
jolla autettiin köyhien romaniperheiden eläimiä steriloimalla ja madottamalla niitä, ja kiitokseksi
yhteistyöstä perheen lapset saivat vaatteita ja leluja.
Save the Dogsin suurin haaste vuonna 2011 oli uuden eläinsuojelukeskuksen Footprints of Joyn
rakentaminen. Raivaustyöt alkoivat kesällä, ja joulukuussa pystytettiin jo koiratarhan seinät.
Varainkeruu on ollut intensiivistä, sillä projektin budjetti koiratarhan osalta oli 400 000 euroa.
Myös KKY on osallistunut varainhankintaan uutta tarhaa varten, ja vuoden lopussa olimme
tilittäneet Save the Dogsille reilut 15 000 euroa yksinomaan tähän projektiin.
KKY:n hallituksen jäsenet sekä muut aktiiviset jäsenet vierailivat tarhoilla useamman kerran
vuoden aikana seuraamassa Save the Dogsin toimintaa ja kehitystä.

Animal Life
KKY käynnisti yhteistyön Sibiun Animal Life -yhdistyksen kanssa kesällä 2011. Yhteistyö
koostuu taloudellisesta avusta kummikoiratoiminnan muodossa. Animal Lifella on noin 40 koiraa
eläinsuojassaan, ja yhdistys keskittyy enimmäkseen valistustoimintaan sekä sterilointeihin.
Adoptiot
KKY on ollut rekisteröitynyt tuoja Eviraan numerolla 83/0521/2011 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
KKY kehitti myös uuden kaavakkeen, jolla pyritään tekemään koirien terveystarkastuksesta ennen
matkaa mahdollisimman kattava ja luotettava.
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 51 koiraa sai kodin Suomesta.
Aasien aika! –projekti
KKY käynnisti yhdessä Save the Dogsin ja muutaman muun hyväntekeväisyysjärjestön kanssa
kesällä eläinterapiaprojektin, jonkaa puitteissa neljä pelastettua aasia koulutettiin vammaisten
lasten terapiakäyttöön. Aasit asuvat Don Orione -keskuksessa Bukarestissa ja tarjoavat ratsastus- ja
silittelyterapiaa lapsille sekä samassa rakennuksessa sijaitsevan vanhainkodin vanhuksille. Projekti
on ainutlaatuinen koko Romaniassa. Yhdistyksen hallituksen jäsen Pia Levonen oli mukana
projektin avajaisissa kesäkuussa. Paikalle oli kutsuttu sponsoroiden lisäksi myös runsaasti
paikallista ja ulkomaista mediaa sekä eri valtionedustajia.
Jäsenet
KKY:lla oli vuoden lopussa 135 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.
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:llä on vuoden aikana ollut voimassa 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 2011 aikana kerättiin reilut 40 000 euroa, yksityiskohtaisemmat
tiedot löytyvät tilinpäätöksestä.
KKY toimii 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 selvitetään
yhdistykselle saapuvat lahjoitukset sekä milloin ne on tilitetty eteenpäin yhteistyökumppanille.
KKY tilittää 100 % saamistaan 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 aiheutuvat rahankeräyksistä esim. rahankeräyslupamaksu)
muilla varoilla, kuten jäsenmaksuilla tai myyjäisten ja messujen tuotoilla.
Tapahtumat
KKY osallistui moneen eri tapahtumaan vuoden aikana, mm. isoihin messuihin, PetExpoon
huhtikuussa sekä Lemmikkimessuille marraskuussa. Tämän lisäksi yhdistys oli edustettuna yli
kymmenessä eri tapahtumassa: Pietarin kulkukoirien tappamista vastustavissa kahdessa
mielenosoituksessa, pentutehtailun vastaisessa mielenosoituksessa, koira- ja kissakoulu Heiluvan
hännän eläinsuojeluviikonlopussa, Tampereen ja Oulun Mahdollisuuksien Toreilla,
Löytökoiralauantai-tapahtumassa, Koirien Viitosella, Pakilan eläinsuojelutapahtumassa, Eettisillä
joulumarkkinoilla ja Löytökoiralauantai.-organisaattorin kanssa yhteisesti järjestetyssä
Tähtikävelyssä sekä Koiramaisissa joulumyyjäisissä Kirkkonummella.
4.4. maailman kodittomien eläinten päivänä KKY esitteli toimintaansa Helsingin keskustassa.
KKY toimi myös yhtenä Löytökoiralauantain järjestäjänä. Löytökoiralauantaissa oli edustettuna
parisenkymmentä eläinsuojeluyhdistystä.
Yksinomaan KKY:n hevosiin kohdistuvaa toimintaa esiteltiin opiskelijoiden ratsastuksen SMkisoissa Espoossa kahden kisapäivän ajan.
KKY järjesti myös oman tapahtuman, kesäpäivät, yhtenä viikonloppuna elokuussa. Tilaisuus oli
avoin kaikille jäsenille, koiranomistajille sekä muille kiinnostuneille. Kesäpäivät järjestettiin
Vaherman leirikeskusessa Nummi-Pusulassa. Vieraiksi oli kutsuttu Romaniasta adoptiovastaava
Lili, eläinlääkäri Bea sekä adoptioiden hallintovirkailija Andreea.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Romanian kulkukoirien tappamisen laillistamiseen tähtäävä lakiuudistusehdotus on huolestuttanut
ja työllistänyt KKY:tä läpi vuoden. KKY on ollut aktiivisesti mukana lobbaamassa eri sidosryhmiä
ja on tehnyt yhteistyötä monen eri maan eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Kaikista kampanjoista
mainittakoon kuvakampanjamme, jossa ihmisiä kehotettiin kuvaamaan itseään tai lemmikkiään
lakiuudistusta vastustavien kylttien kera.

KKY järjesti myös mielenosoituksen Senaatintorilla kesäkuussa koskien lakiuudistusta. Paikalle
saapui parhaimmillaan yli 100 ihmistä ja 30 koiraa. Mielenosoitus sai paljon näkyvyyttä myös
mediassa.
Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
KKY:lle kaikki yhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää, ja pyrimmekin pitämään säännöllisesti
yhteyttä muihin, Suomeen adoptoitavien yhdistyksiin vaihtamalla kokemuksia ja neuvoja puolin ja
toisin. Olemme myös olleet säännöllisessä kontaktissa ulkomailla toimiviin yhdistyksiin ja
organisaatioihin.
KKY:n puheenjohtaja ICAWC konferenssin puhujana
KKY oli kolmantena peräkkäisenä vuonna edustettuna kansainvälisessä lemmikkieläinten
hyvinvointikonferenssissa ICAWC:ssä, joka järjestettiin vuonna 2011 Riikassa. KKY:n
puheenjohtaja Jenny Vestlund oli kutsuttu konferenssin puhujaksi aiheesta vastuulliset
kansainväliset adoptiot, ja esitelmä sai paljon huomiota ja kiitosta. Jennyn lisäksi KKY:stä oli
mukana Marianna Lammi.
PR, media ja tiedotus
KKY herätti median kiinnostuksen useita kertoja vuoden aikana, erityisesti koskien Romanian
uutta koirientappolakia sekä järjestämäämme mielenosoitusta. Yhdistys sai sitä kautta näkyvyyttä
lehtiartikkeleissa mm. Helsingin Sanomissa, Radio Suomessa, Metrossa, Turun Sanomissa,
Iltalehdessä ja Kalevassa. Myös Lemmikki-lehdessä oli juttu mielenosoituksesta.
Aasien aika! -projektistamme kerrottiin mm. Tunne Hevonen ja Ketju -lehdissä. Yhdistyksen
tiedottaja oli myös MTV3 Huomenta Suomi -ohjelman vieraana.
Tämän lisäksi yhdistys on julkaissut kolme omaa lehdistötiedotetta, joita on julkaistu muiden
eläinsuojeluyhdistysten www-sivuilla, hauvat.comissa sekä lyhennettynä useissa lehdissä.
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.
KKY aloitti kotisivujen uudistamisen loppuvuodesta. Yhdistyksen uusi logo otettiin käyttöön.
Yhdistyksellä on kaikille avoin keskustelufoorumi internetissä. Siellä keskustelevat jäsenet,
koiranomistajat, kummit sekä muut kiinnostuneet kaikesta mitä koskee Romanian eläimiä, omia
eläimiä tai eläinsuojelua yleisesti.

