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Vuosikertomus 2018  

Kyproskoirat ry on toukokuussa 2012 rekisteröity (rek.nro 207.925) pienimuo-
toinen täysin vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on vähen-
tää eläinten huonoa kohtelua Kyproksella ja toimia ensisijaisesti Kyproksen ko-
dittomien koirien hyväksi ja edistää niiden hyvinvointia. Tarkoituksen toteuttami-
seksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Kyproksella. Yhdistys tekee yh-
teistyötä Kyproksella, Suomessa tai muissa maissa toimivien, eläinten asiaa 
ajavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistys auttaa ihmisten kaltoinkohte-
lemia, kärsiviä ja kodittomia koiria etsimällä niille uusia koteja Suomesta. Yhdis-
tys tukee Kyproksella toimivia yhdistyksiä eri tavoin, esimerkiksi steriloinnein, 
sekä auttamalla tarhojen kunnostustöissä ja eläinlääkärikuluissa. Yhdistys aut-
taa pienimuotoisesti myös yhtä kissatarhaa Kyproksella ruoka- ja tarvikelahjoi-
tuksin, steriloimalla ja ruokkimalla katukissoja ja avustamalla niiden mahdollis-
ten terveysongelmien hoitokustannuksissa.  

Johdanto 

Vuosi 2018 oli Kyproskoirat ry:n 7:s toimintakausi. Poliisihallituksen myöntämän 
keräysluvan avulla pystyimme järjestämään aktiivisesti rahankeräyksiä yhteis-
työtarhojemme auttamiseksi Kyproksella. Autoimme tarhoja   kunnostustöissä, 
uusien koirankoppien ja penkkien hankinnassa, eläinlääkärilaskun lyhentämi-
sessä, ruokakustannuksissa sekä koirien rokotuksissa ja loishäädöissä. Uutena 
varainhankinnan muotona aloitimme huutokauppojen järjestämisen Faceboo-
kissa. Avasimme yhdistykselle Instagram -tilin ja osallistuimme useisiin erilaisiin 
tapahtumiin ja myyjäisiin. Loukutimme yhdistyksen hankkimalla kissaloukulla 
muutamia kissoja  steriloitavaksi. Kyproksella yhteistyötarhoilla vierailimme 
vuoden aikana kahdesti. Yhdistyksen toimivammat ja nykyaikaisemmat nettisi-
vut ovat työnalla ja toivomme saavamme ne piakkoin valmiiksi. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja: Katja Leppänen 

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Elina Punkeri 
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Sihteeri: Merita Suhonen 

Hallituksen jäsen: Elisa Vuori 

Hallituksen jäsen: Saara Fredriksson (ent. Antila) 

Hallituksen jäsen: Eveliina Rahkonen 

Yhdistyksen aktiivijäseninä toimivat Tarja Lehtinen (viestintä- ja mainosmate-
riaali), Raisa Nissilä (yhteydenpito Siriuksen tarhalle) ja Marketta Kallio (kulku-
kissojen loukutus ja steriloinnit Kyproksella). Yhdistyksen ulkopuolisina toimi-
henkilöinä toimivat toiminnantarkastaja Noora Happonen ja varatoiminnantar-
kastajana Aapo Parkkinen. Kaikki hallituksen jäsenet, toimihenkilöt sekä aktiivi-
jäsenet toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ilman korvausta.  

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 29.4.2018. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. adoption kulu-
korvauksen korotuksesta sekä koirien tautitestauksista.  
Toinen kokous pidettiin hallituksen kesken Helsingissä 21.8.2018 jossa vahvi-
stettiin yhdistyksen sääntömuutokset sekä sääntömääräisten nimenkirjoittajien 
muutos Patentti- ja Rekisterihallitukselle. Uudet säännöt astuivat voimaan 
31.8.2018 ja nimenkirjoittajien muutos 11.9.2018. 
Yhdistyksen vanhat säännöt oli laadittu 2012, jolloin yhdistys perustettiin, joten 
toiminnan muuttuessa vuosien varrella tuli tarpeelliseksi sääntöjen päivitys. 
Uusiin sääntöihin on lisätty laajemmin keinoja auttaa kodittomia eläimiä Kyprok-
sella sekä myös kissojen auttaminen ja steriloinnit. Sääntöihin lisättiin myös eri-
laisia kokoustamistapoja, jotta yhdistyksen kokouksia voitaisiin jatkossa järjes-
tää myös etänä olematta fyysisesti paikalla, esimerkiksi puhelimitse tai sähköi-
sellä viestintävälineellä. Sääntömääräisten nimenkirjoittajien muutos tehtiin hel-
pottamaan yhdistyksen virallisten asiakirjojen hoitoa. Asiakirjoissa tarvitsi 
aiemmin olla kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoitukset, joten nyt nimenkirjoit-
tajien muutoksen jälkeen asiakirjat voi allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä. 
Päivittäinen yhteydenpito hallituksen kesken tapahtui sosiaalisen median väli-
tyksellä. 

Toimikauden lopussa kannatusjäseniä yhdistyksellä oli 22, sekä 4 ainaisjäsentä 
(aikaisempina vuosina maksaneet). Kannatusjäsenmaksu vuonna 2018 oli 20€ 
ja ainaisjäsenmaksu 200€. Jäsenmaksuista saatiin yhteensä 440€. Facebook 
ryhmämme jäsenmäärä kasvoi lähes 1500 jäseneen.  

Talous 
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Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla sekä lahjoituksilla. Näiden li-
säksi varoja kerättiin myyjäisillä, kannatustuotteiden myynnillä, Facebook huu-
tokaupoilla sekä kirpputorimyynnillä. Koirien adoptointikustannukset katettiin ko-
irien kulukorvauksilla. Joidenkin koirien osalta kulukorvaus ei riittänyt kattamaan 
kaikkia eläinlääkärikustannuksia, joten ylimenevä osa kustannettiin yhdistyksen 
varoista. Koirien kuljetusboksien kuljettamisen takaisin Kyprokselle olemme 
kustantaneet yhdistyksen varoista. Osan kuljetusboksien kuljetuskuluista sekä 
osan kyydeistä Kyprokselta saapuvien koirien vastaanottamiseen Helsinki-Van-
taan lentokentälle olemme myös kustantaneet yhdistyksen varoista. Suomeen 
kotihoitoon tulleiden koirien eläinlääkäri-, lääke- ja tarvikekulut on kustannettu 
yhdistyksen varoista.  
  
Yhdistyksen ensimmäinen vuoden mittainen rahankeräyslupa (RA/2017/1253) 
oli voimassa 30.11.2017 - 29.11.2018. Anoimme uutta keräyslupaa jo hyvissä 
ajoin ennen ensimmäisen luvan päättymistä ja Poliisihallitus myönsi uuden ke-
räysluvan, RA/2018/889, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Keräysupa on voi-
massa 30.11.2018 - 29.11.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata luku-
unottamatta. Keräysluvan avulla saimme vuonna 2018 kerättyä 8830,92 euroa. 

Koiria tuotiin vähemmän kuin edellisen vuoden aikana, adoptiokulukorvausten 
määrä tänä vuonna oli 9070€. Varainhankinnan tuotto kulujen jälkeen oli 15 
779,81€, josta suurimman osan muodostivat suorat lahjoitukset (10 253,92€). 
Muu varainhankinta kuten tapahtumat, kirpputorimyynti ja kannatustuotemyynti 
tuottivat 5085,89€, ja jäsenmaksuista kertyi 440e. Yhteistyötarhoille maksettiin 
yhteensä 10 140,45€ avustuksia. Adoptoitavien koirien eläinlääkärikulut olivat 
6224,60€, josta kotihoitokoirien kulut Suomessa oli 2212,71€. Adoptoitavien ko-
irien kuljetuskuluja kertyi 3847,81€. 

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 3717,70€ ylijäämäinen. 

Vuoden 2018 tapahtumat ja myyjäiset: 

HurttaHelppi Ry:n lopettaessa toimintansa järjestettiin äänestys, jossa eniten   
ääniä saanut yhdistys voittaa HurttaHelppi Ry:n jäljelle jääneet varat, yhteensä 
1000e. Yhdistyksemme voitti äänestyksen ja voittosumma käytettiin Aradippoun 
tarhan kunnostustöihin.  

21.1. yhdistys osallistui Helsingissä Karhupuiston Bergga-kahvilassa järjestetty-
yn Tuontikoirien Terveys & Tauti- luentoon  

22.1. - 4.2. huutokauppa Aradippoun tarhan kunnostustöihin. Huutokaupan tuot-
to 849,40€.  

17.2. Helsingissä järjestetty mielenosoitus uuden paremman eläinlain puolesta, 
yhdistyksen hallituksen jäsen edustamassa yhdistystä paikanpäällä. 

18.2. Koiran elämää- Marjan järjestämä hyväntekeväisyyspuistoilu Espoossa 
Vermonpuistossa, puistoilun tuotosta puolet (60€) Kyproskoirille. 
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1.4. Rescueyhdistysten kokous Kalliolan setlementtitalon auditoriossa, jossa 
pohdittiin yhdessä vastuullisen tuonnin kriteereitä. 

10.4. Instagram- tilin avaus yhdistykselle. 

28.4. Rescueyhdistysten yhteinen Koiraystävien kevätkimara myyjäistapahtuma 
Pakilan nuorisotalolla, tuotto 273€.  

16.4. - 30.4. Huutokauppa Aradippoun tarhan uusien koppien ja penkkien hank-
intaan. Huutokaupan tuotto 441€.  

9.4. Kyproskoirat ry osallistui yksityisen ihmisen lahjoittamalla 500€:n tuella Pe-
digree Dream- Syntynyt kauppatavaraksi reportaasin tukemiseen. Elokuva ker-
too EU-alueen vuotuisesta yli miljardin euron koiramyynnistä, pentutehtailusta ja 
koirien kuljetuksista sekä miten tämä kaikki vaikuttaa Suomeen. 

1.11. - 14.11. Huutokauppa yhdistyksen pakollisten kulujen kattamiseksi (mm. 
kotihoitokoirien eläinlääkärikulut). Huutokaupan tuotto 620,20€.  

24.11. - 25.11. Rescueyhdistysten yhteinen Joulutori Pakilan nuorisotalolla Hel-
singissä, tuotto 1615,20€. 

Vuoden 2018 rahankeräykset: 

7.1. Keräys Aradippoun tarhan kunnostustöihin ja uusien häkkien hankintaan 

7.3. Matolääke keräys Aradippoun tarhalle 

15.4. Ulkoloishäätö keräys Aradippoun tarhalle  

18.4. Seresto punkkipanta keräys Siriukselle 

20.5. Penturuoka keräys Siriukselle 

20.6. Mummoille mahdollisuus- keräys 

9.8. Keräys Siriukselle eläinlääkärikuluihin  

18.12. Joululahjaksi häkki Siriukselle 

Avustustoiminta 
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Yhdistyksen toiminta keskittyi pääasiassa yhteistyötarhojemme Aradippou Dog 
Shelterin ja Sirius Dog Sanctuaryn avustamiseen Kyproksella. Ruoka- ja tarvi-
kelahjoituksin autoimme myös Tala Monastery Cats -kissatarhaa. Kyproksella 
yhteistyötarhoilla yhdistyksen hallituksen jäseniä vieraili vuonna 2018 kaksi 
kertaa, helmi- ja elokuussa. Kaikki vierailut olivat omakustanteisia. Tarhoille vie-
tiin mukana Suomesta saatuja tarvikelahjoituksia. Paikanpäältä ostettiin tarhoil-
le viemisiksi koiran- ja kissanruokaa, herkkuja, desinfiointiaineita ja siivoustar-
vikkeita. Ostimme yhdistyksen varoilla myös ruokaa kulkukissoille, joita ruo-
kimme säännöllisesti vierailujen aikana. Matkojen aikana tapasimme yhteisty-
ökumppaneita, vierailimme yhteistyötarhoilla kartoittamassa sen hetkistä tilan-
netta sekä tutustuimme uusiin tarhalle tulleisiin koiriin. Paluulennolla toimme 
adoptoituja ja kotihoitoon tulevia koiria Suomeen.  

Vuoden 2018 aikana autoimme yhteistyötarhojamme mm. kunnostustöissä. 
Tarhoille vedettiin viemäröintejä, valettiin häkkeihin ja häkkien edustoille se-
menttiä, rakennettiin uusia häkkejä, koppeja ja penkkejä koirille. Osallistuimme 
myös koirien rokotuksiin, sisä- ja ulkoloishäätöihin, ruokakustannuksiin ja avu-
stimme tarhojen eläinlääkärilaskuissa. Kustansimme myös erityisruokavaliota 
tarvitseville koirille ruokaa ja maksoimme yhden tarhakoiran hätäleikkauksen 
vatsalaukun kiertymän vuoksi. 

Kesällä 2018 järjestimme ”mummoprojektin” ja keräsimme rahaa kolmen Ara-
dippoun tarhan vanhimman koiran eläinlääkäritutkimuksiin kartoittaaksemme 
niiden terveydentilan ja ovatko koirat tarpeeksi hyväkuntoisia lentämään Suo-
meen omaan kotiin tai hoitopaikkaan. Koirat tutkittiin, hoidettiin ja kaikki kolme 
lensivät syksyllä 2018 Suomeen, kaksi suoraan omiin koteihin ja yksi kotihoi-
toon.  

Vuoden 2018 aikana kustansimme myös viiden kulkukissan steriloinnin, yhden 
kulkukissan hännän amputoinnin tulehduksen vuoksi sekä yhden Aradippoun 
tarhan koiran steriloinnin.  

Adoptiotoiminta 

Yhdistys auttoi kyproslaisia koiratarhoja (yhteistyötarhat Sirius Dog Shelter ja 
Aradippou Dog Shelter) myös etsimällä tarhoilla asuville koirille koteja Suomes-
ta. Koirat tuotiin Suomeen maahantuontivaatimuksia noudattaen ja merkittyinä 
TRACES-järjestelmään. Adoption kulukorvaus oli 470 euroa mutta yhdistyksen 
vuosikokouksessa se päätettiin nostaa 490 euroon. Syy kulukorvauksen koro-
tukseen on nelosrokotteen antaminen koirille kahteen kertaan yhden kerran si-
jasta. Yhdistys toi Suomeen vuoden 2018 aikana yhteensä 20 koiraa, joista 
Aradippoulta 12, Siriukselta 7 ja K9 tarhalta yhden (yhteistyö loppunut). Näistä 
Suomeen tuoduista koirista 12 adoptoitiin suoraan omiin koteihin ja 8 koiraa tuli 
kotihoidon kautta etsimään omia koteja. Kotihoitoon tulleista koirista 6 on jo löy-
tänyt oman kodin ja 2 on vielä kotihoidossa. Yhdistys kustansi kotihoitokoirien 
tarvittavat lääkärinhoidot ja osallistui koirien erityisruokavalioiden kustannuksiin. 
Vuoden 2018 aikana yhtään adoptoitua koiraa ei palautunut takaisin yhdistyk-
sen haltuun.  
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Olemme kannustaneet adoptoijia testaamaan koiria moniresistenttien bakteeri-
en varalta. Yhdistys on tarjoutunut maksamaan puolet testien hinnasta saa-
daksemme myös itse tilastoa kuinka yleistä moniresistentit bakteerit Kyproksella 
ovat. Ilmoitimme myös juuri Suomeen kotihoitoon tulleita koiria Ruokaviraston 
(ent. Evira) Tuontikoira -projektiin, jossa tuontikoirilta seulottiin moniresistenttien 
bakteereiden lisäksi myös rabiesrokotteen vasta-aineet, ekinokki ja brucella ca-
nis.   

Koiria tuli Suomeen vuonna 2018 vähemmän kuin yhdistyksen aikaisempina 
toimintavuosina. Suurin syy tähän on se, että yhdistyksellä on työn alla uudet 
nettisivut ja uusia kotia etsiviä koiria ei ole tällä hetkellä enää lisätty nykyisille 
nettisivuille.  

Tiedottaminen 

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen kotisivu www.kypro-
skoirat.fi sekä Facebookissa Kyproskoirat ry -ryhmä, joilla esitellään yhdistyk-
sen toimintaa ja kotia etsiviä koiria. Sosiaalisessa mediassa myös Instagram oli 
yhtenä viestintävälineenä. Erilaisissa tapahtumissa on myös pyritty jakamaan 
tietoa Kyproksen eläinsuojelutilanteesta tuomalla sitä ihmisten tietoisuuteen laa-
jemmin ja kertomalla sterilointien tärkeydestä sekä adoptioprosessin kulusta. 
Yhdistys voi myös tarpeen vaatiessa käydä luennoimassa eri tilaisuuksissa Ky-
proksen tilanteesta. Yhdistyksen jäseniin olemme olleet yhteydessä sähköpos-
titse. 
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