TOIMINTAKERTOMUS 2018
Kodittomien koirien ystävät ry (KKY) kohdistaa toimintansa lukuisista eläinsuojeluongelmista
kärsivään Romaniaan, varsinkin valtion noin kahden miljoonan kulkukoiran auttamiseen.
Save the Dogs
KKY tukee edelleen Save the Dogsin tekemää työtä Romaniassa. Save the Dogs on yhdistyksen
ensimmäinen ja suurin yhteistyökumppani.
Save the Dogs on italialainen yhdistys, jolla on n. 40 työntekijää Romaniassa. Save the Dogs on
joutunut luopumaan aikaisemmin toimineesta sterilointiohjelmasta (CNR, collect - neuter - return)
Romanian lakisäädösten vuoksi, mutta sterilointikampanjoita järjestetään omistetuille koirille
edelleen maaseutualueilla liikkuvan klinikan avulla sekä Footprints of Joy -eläinsuojelukeskuksen
klinikalla. Save the Dogs steriloi kaikki tarhalle tulevat koirat ja klinikalle tuodut omistetut koirat
ilmaiseksi. Myös eläinlääkintäapu köyhille perheille on ilmaista. Koululaisille järjestetään
valistustilaisuuksia eläinten hyvästä kohtelusta, ja eläinten omistajille pidetään
informaatiokampanjoita steriloinnin tärkeydestä koirapopulaation kurissa pitämiseksi.
Save the Dogsin uuden tarhan valmistuttua koirien, kissojen, hevosten ja aasien pelastustoiminta
on keskittynyt FOJ-eläinsuojelukeskukseen Cernavodan kaupunkiin. Toiminta Medgidiassa on
päättynyt, mutta liikkuva klinikka toimii lähialueilla ja omistettujen hevosten auttamisprojekti on
käynnissä läpi vuoden (hoito-ohjeita, ruokaa ja välineapua). Save the Dogs adoptoi koiria eri
puolelle Eurooppaa. Paikallinen väestö Romaniassa, etenkään köyhimmillä alueilla, ei adoptoi
koiria, joten kansainväliset adoptiot ovat ainoa tehokas tukitoimi, jotta turhat lopetukset voidaan
välttää. Sterilointiohjelman ohella Save the Dogs ylläpitää myös Romanian ainoaa aasien
pelastuskeskusta, jossa asuu noin 70 aasia ja 11 hevosta. Yksi aasi on edelleen koulutettuna
terapia-aasina Bradetin lastenkeskuksessa.
KKY:n ja Save the Dogsin yhteistyö koostuu taloudellisesta ja henkisestä tuesta sekä
adoptiotoiminnasta. Kodittomien koirien ystävät ry keskittyy tällä hetkellä pääsääntöisesti
paikalliseen apuun eli taloudelliseen ja materiaalitukeen Romaniassa. Vuositasolla Suomeen
adoptoidaan noin +/- 20 koiraa.
KKY:llä on kummiohjelma, jonka avulla Suomessa asuvat kummit tukevat säännöllisin lahjoituksin
koiria, kissoja, hevosia, sterilointeja tai tarhoja kokonaisuudessaan. Kummit saavat säännöllisesti
tietoa ja kuvia kummitarhasta tai -eläimestä.
KKY:n aktiivit vierailivat tarhoilla useamman kerran vuoden aikana seuraamassa/tukemassa Save
the Dogsin toimintaa ja kehitystä samalla, kun toivat KKY:n kautta adoptoituja koiria Suomeen. KKY
noudattaa adoptioissa Eviran säädöksiä ja toimii TRACES-järjestelmän alla.
Animal Life
KKY:n yhteistyö sibiulaisen Animal Life -yhdistyksen kanssa jatkui vuonna 2018. Yhteistyö koostuu
edelleen taloudellisesta avusta kummikoiratoiminnan muodossa Animal Lifella on noin 80 - 100
koiraa eläinsuojassaan, ja yhdistys keskittyy enimmäkseen valistustoiminnan ja sterilointien
tukemiseen. KKY on mukana tukemassa uuden tarhan rakentamisprojektissa.

Asociatia Staad
KKY:n yhteistyö mangalialaisen Staad-yhdistyksen kanssa jatkui vuonna 2018 taloudellisen ja
materiaaliavun merkeissä. Tarhakummitoiminta ja erilliset avustuskampanjat noin 80 koiralle
jatkuivat koko vuoden.
Adoptiot
KKY on Eviraan rekisteröitynyt tuoja ja tehnyt ilmoituksen TRACES-tietokantaan Suomeen
tuomistaan koirista. TRACES on EU-tietokanta, joka on kehitetty elävien eläinten sekä
eläintuotteiden jäljittämiseen.
Koirien terveys on yhdistykselle ensisijaisen tärkeä asia, joten koirat ovat saaneet alusta alkaen
monipuolisemmat rokotukset ja laajemmat tautitestaukset kuin tuontimääräykset vaativat. KKY ei
tuo Suomeen positiivisen tautitestin tuloksen saaneita koiria, vaikka sairauden eteneminen olisi
myöhemmin pysäytettävissä.
Koirien jälkiseuranta sekä uusien omistajien neuvonta ja tukeminen kuuluvat tiivisti yhdistyksen
vastuulliseen toimintaan. Omistajille lähetetään sähköisesti kattava, 24-sivuinen vihkonen, joka
sisältää käytännön vinkkejä ja neuvoja alkutaipaleelle. Omistaja saa yhteyshenkilön, jonka puoleen
voi jatkossa kääntyä kaikissa tilanteissa. Yhdistys etsii koiralle uuden kodin, jos siitä luovutaan.
Vuoden aikana 17 koiraa sai kodin Suomesta.
Jäsenet ja tiedotus
KKY:lla oli vuoden 2018 lopussa 98 jäsentä. Yhdistyksen nettisivut www.koirienystavat.com
päivitetäään säännöllisesti. Yhdistyksen Facebook-sivulla on yli 20 000 tykkääjää, ja sitä on
päivitetty päivittäin. Osa kotisivuista on myös käännetty ruotsiksi ja englanniksi.
Talous ja rahankeräyslupa
KKY:llä on vuoden aikana ollut voimassa valtakunnallinen rahankeräyslupa ajalle 5.1.2018–
31.12.2019 numerolla RA/2018/17. Tämä on yhdistyksen kuudes peräkkäinen rahankeräyslupa, ja
se mahdollistaa rahankeräykset, kummitoiminnan, eettisten lahjojen myynnin ja
yhteistyökumppaneiden projektien tukemisen Romaniassa. Vuoden 2018 aikana kerättiin reilut
48 000 euroa, yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä.
KKY toimii avoimesti jäseniä ja lahjoittajia kohtaan. Tämän takia yhdistyksen säännöt,
toimintakertomus ja tilinpäätökset ovat kaikkien nähtävillä kotisivulla, samoin ns. ”grant
agreement”, jonka yhdistys on allekirjoittanut Save the Dogsin kanssa. ”Grant agreement” on
juridinen sopimus, jossa sovitaan yhdistysten välisestä avoimuudesta ja joka antaa molemmille
osapuolille oikeuden nähdä toistensa budjetit, tilinpäätökset sekä muut tarvittavat dokumentit ja
tositteet, joiden avulla voidaan tarkistaa, mihin lahjoitetut varat on käytetty.
Yhdistys julkaisee tämän lisäksi kuukausittain kotisivullaan lahjoitusraportin, jossa selvitetään
yhdistykselle saapuvat lahjoitukset ja se, 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 vuoden 2018 aikana seuraaviin tapahtumiin:
- Evidensia Karhupuiston järjestämään tauti-infoon ja rescueyhdistysten kokoukseen tammikuussa
- Suomi–Romania-seuran messuständillä matkailumessuilla tammikuussa
- Responsible rescue -järjestön perustuskokous huhtikuussa
- STD/KKY luento Kuono ry:n tiloissa / Toivo kodista ry. (nyk. Kuonot toivoo kotia ry.) kesäkuussa
- Oulun rescuetapahtuma heinäkuussa
- Puistotapahtuma/arpajaiset KKY:n kautta tulleille koirille ja niiden omistajille Helsingissä
heinäkuussa
- Järvenpään puistoilu yhdessä Bulgarian koirille joulukuussa
- 14.12.2018 keräyksellä järjestetty jouluateria Save the Dogsin henkilökunnalle Romanian
Cernavodassa. Yhdistyksen edustajana Nelu Lefter.
Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen
KKY:lle kaikki yhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää, ja pyrimmekin pitämään säännöllisesti
yhteyttä muihin koiria ulkomailta Suomeen adoptoiviin yhdistyksiin ja vaihtamaan kokemuksia ja
neuvoja puolin ja toisin. Olemme myös olleet säännöllisessä kontaktissa ulkomailla toimiviin Save
the dogsin kanssa yhteistyötä tekeviin yhdistyksiin ja organisaatioihin. Ruotsalaisen Hundhjälpenin
kanssa olimme kuukausittain yhteydessä, koska adoptio-ohjelmissamme on yhteisiä koiria
etsimässä kotia. KKY on jäsenenä European Dogs and Cats Alliance -järjestössä, joka kehittää ja
edesauttaa eläintensuojelua Europan eri maissa
Muut asiat
KKY:ssä oli vuoden 2018 lopussa 10 aktiivijäsentä, jotka tekevät työnsä täysin vapaaehtoisina oman
palkkatyön, perheen ja harrastusten ohessa.

