TOIMINTAKERTOMUS 2014
Kodittomien koirien ystävät ry (KKY) kohdistaa toimintansa lukuisista eläinsuojeluongelmista
kärsivään Romaniaan, varsinkin valtion noin kahden miljoonan kulkukoiran auttamiseen. Alla
yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014.
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 kahta koiratarhaa, jotka
sijaitsevat Etelä-Romaniassa Cernavodan ja Medgidian kaupungeissa. Vuositasolla steriloidaan
noin 2 000 koiraa, minkä lisäksi koiratarhoilla asuu yhteensä noin 600 koiraa. Save the Dogs
adoptoi koiria eri puolelle Eurooppaa. 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 asui noin 60 aasia ja kymmenen hevosta. Neljä aasia on koulutettu
terapiaratsuiksi Bukarestissa sijaitsevan Don Orione -keskuksen vammaisille lapsille. Vuoden 2014
aikana yhteistyö Don Orionen kanssa päätettiin ja aasiterapiaohjelma jatkuu Bradet-nimisessä
kaupungissa. Save the Dogs tarjoaa myös ilmaista eläinlääkäriapua ja sterilointeja köyhän väestön
omistamille eläimille sekä järjestää koulutustilaisuuksia lapsille. Myös köyhiä ihmisiä, etenkin
romaneja, autetaan mm. vaate- ja lelulahjoituksilla sekä opastamalla eläintenhoidossa.
KKY:n ja Save the Dogsin yhteistyö koostuu taloudellisesta ja moraalisesta tuesta sekä
adoptiotoiminnasta.
KKY:llä on kummiohjelma, jonka avulla etsitään kummeja Save the Dogsin koirille ja hevosille
sekä sterilointikummeja, jotka kustantavat joka kuukausi yhden koiran steriloinnin. Tarjoamme
myös mahdollisuuden ryhtyä tarhakummiksi, jolloin kummimaksu ohjataan Save the Dogsin
toimintaan yleisesti.
KKY:n hallituksen jäsenet ja muut aktiiviset jäsenet vierailivat tarhoilla useamman kerran vuoden
aikana seuraamassa Save the Dogsin toimintaa ja kehitystä.
Animal Life
KKY käynnisti yhteistyön sibiulaisen Animal Life -yhdistyksen kanssa kesällä 2011. Yhteistyö
koostuu taloudellisesta avusta kummikoiratoiminnan muodossa. Animal Lifella on noin 80 koiraa
eläinsuojassaan, ja yhdistys keskittyy enimmäkseen valistustoimintaan ja sterilointeihin.
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 erityisen tärkeä asia, ja koirat ovat saaneet alusta saakka reilusti
enemmän rokotuksia ja hoitoja kuin mitä tuontimääräykset vaativat.
Koirien jälkiseuranta sekä uusien omistajien neuvonta ja tukeminen ovat myös yhdistykselle
erityisen tärkeitä. Omistajille lähetetään sähköisesti kattava, 24-sivuinen vihkonen, joka sisältää
käytännön vinkkejä ja neuvoja alkutaipaleelle. Yhdistyksen ongelmakoirakouluttajan apu on myös
omistajille täysin ilmaista.
Vuoden aikana 23 koiraa sai kodin Suomesta.
Jäsenet ja tiedotus
KKY:lla oli vuoden lopussa 128 jäsentä. Yhdistyksen nettisivut www.koirienystavat.com on
päivitetty viikottain. Yhdistyksen Facebook-sivulla on yli 15 000 tykkääjää ja niitä on päivitetty
päivittäin. Yhdistyksen jäsenlehti ROKKY ilmestyi vuoden 2014 aikana kaksi kertaa ja toimitettiin
jäsenille sähköisesti.
KKY on ollut alusta asti epävirallisesti kaksikielinen, ja kotisivujen informaatio, jäsenkirjeet ja
uutiset (jäsenlehteä lukuun ottamatta) ovat olleet saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi, jotta
voisimme palvella jäseniämme mahdollisimman hyvin. Suuri osa kotisivuista on myös käännetty
englanniksi.
Talous ja rahankeräyslupa
KKY:llä on vuoden aikana ollut voimassa valtakunnallinen rahankeräyslupa ajalle 28.2.201431.12.2015 numerolla 2020/2013/4275. Tämä on yhdistyksen neljäs peräkkäinen rahankeräyslupa,
ja se mahdollistaa rahankeräykset, kummitoiminnan, eettisten lahjojen myynnin ja
yhteistyökumppaneiden projektien tukemisen Romaniassa. Vuoden 2014 aikana kerättiin reilut
68.000 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 useisiin tapahtumiin vuoden aikana, kuten esim. Helsingin Lemmikkimessuille
marraskuussa. Tämän lisäksi yhdistys oli edustettuna muissa tapahtumissa, kuten esim. Helsingin
Löytökoiralauantaissa.
KKY järjesti myös omat kesäpäivät Vesilahdessa. Tilaisuus oli avoin kaikille jäsenille,
koiranomistajille sekä muille kiinnostuneille. KKY järjesti keväällä ja syksyllä
koirapuistotapahtuman Romaniasta adoptoiduille koirille ja heidän perheilleen.
Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen
KKY:lle kaikki yhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää, ja pyrimmekin pitämään säännöllisesti
yhteyttä muihin koiria ulkomailta adoptoiviin yhdistyksiin ja vaihtamaan kokemuksia ja neuvoja
puolin ja toisin. Olemme myös olleet säännöllisessä kontaktissa ulkomailla toimiviin yhdistyksiin ja
organisaatioihin.
KKY:n edustajat Pia Levonen ja Leena Mäntylä osallistuivat lokakuussa Dogs Trustin järjestämään
ICAWC-konferenssiin, jossa päivitettiin maailman eläinsuojelutilannetta, tavattiin yhteistyötahoja
ja luotiin uusia kontakteja. KKY mm. liittyi jäseneksi EU Dog & Cat Alliance järjestöön, joka tekee
työtä Euroopan kissojen ja koirien elinolosuhteiden parantamiseksi.
Muut asiat
KKY on kehittänyt yhteistyömahdollisuuksia myös monien yritysten kanssa. Yritykset ovat voineet
antaa tukea esim. liittymällä yritysjäseneksi, lahjoittamalla tavaraa huutokauppaan tai myöntämällä
alennuksia yhdistyksen jäsenille.
KKY:ssä on ahkeroinut vuoden aikana noin 15 tiimiläistä, jotka tekevät työnsä täysin
vapaaehtoisina oman palkkatyön, perheen ja harrastusten ohessa.

