
Kyproskoirat ry (rek.nro 207.925)  
Rajaniementie 180 
41120 Puuppola 
info.kyproskoirat@gmail.com 
www.kyproskoirat.fi 

Vuosikertomus	2019	

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 sekä edistää niiden hyvinvointia. Tarkoituksen toteut-
tamiseksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Kyproksella. Yhdistys tekee 
yhteistyötä Kyproksella, Suomessa ja muissa maissa toimivien, eläinten asiaa 
ajavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistys auttaa ihmisten kaltoinkohte-
lemia ja kodittomia koiria, ja etsii niille uusia koteja Suomesta.  
Yhdistys tukee Kyproksella toimivia yhdistyksiä eri tavoin, esimerkiksi steriloin-
nein, sekä auttamalla tarhojen kunnostustöissä ja eläinlääkärikuluissa. Yhdistys 
auttaa pienimuotoisesti myös yhtä kissatarhaa Kyproksella ruoka- ja tarvikelah-
joituksin, steriloimalla ja ruokkimalla katukissoja ja avustamalla niiden mahdol-
listen terveysongelmien hoitokustannuksissa.  

Johdanto 

Vuosi 2019 oli Kyproskoirat ry:n 8. toimintakausi. Rahankeräysluvan avulla pys-
tyttiin järjestämään aktiivisesti rahankeräyksiä yhteistyötarhojen auttamiseksi 
Kyproksella. Autoimme tarhoja uusien häkkien hankinnassa, eläinlääkärilaskun 
lyhentämisessä, ruokakustannuksissa, sekä koirien rokotuksissa. Järjestimme 
rahankeräyksiä myös muutaman Suomessa olleen kotihoitokoiran mittaviin 
eläinlääkärikuluihin, jotka aiheutuivat hammashoidoista ja puhjenneen leishma-
nian hoidosta. Jatkoimme edellisenä vuonna aloitettujen huutokauppojen järjes-
tämistä Facebookissa. Osallistuimme Helsingissä järjestettyyn rescueyhdistys-
ten Joulutori-tapahtumaan ja pidimme kirpputoripöytää Jyväskylässä. Otimme 
yhdistykselle käyttöön kolme rahankeräyslipasta. Kyproksella yhteistyötarhoilla 
vierailimme vuoden aikana kahdesti. Yhdistyksen toimivampien ja nykyaikai-
sempien nettisivujen valmistuminen oli loppuvuodesta 2019 loppusuoralla, ja ne 
valmistuvat alkuvuodesta 2020. Jätimme vanhan Facebook-ryhmän yhdistyksen 
kautta adoptoitujen koirien kuulumisille ja avasimme yhdistykselle uuden viralli-
sen Facebook-sivun. 
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Hallitus ja toimihenkilöt 

Puheenjohtaja: Katja Leppänen 

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Elina Punkeri 

Sihteeri: Merita Suhonen 

Hallituksen jäsen: Elisa Vuori 

Hallituksen jäsen: Saara Fredriksson  

Hallituksen jäsen: Eveliina Rahkonen 

Yhdistyksen aktiivijäseninä toimivat Tarja Lehtinen (viestintä- ja mainosmate-
riaali) ja Marketta Kallio (kulkukissojen loukutus ja steriloinnit Kyproksella). Yh-
distyksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat toiminnantarkastajana Noora 
Happonen ja varatoiminnantarkastajana Kirsi Kirves. Kaikki hallituksen jäsenet, 
toimihenkilöt sekä aktiivijäsenet toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ilman  
korvausta.  

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 18.5.2019. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. uuden  
Facebook-sivun perustamisesta koska nykyisessä yhdistyksen Facebook-ryh-
mässä jäsenmäärän kasvaessa yhdistyksen julkaisut hukkuvat kodin löytänei-
den koirien kuulumisten sekaan. Uudella sivulla voi näkyvämmin mainostaa ko-
tia etsiviä koiria, tiedottaa tapahtumista ja projekteista, sekä kertoa yhteistyötar-
hojen kuulumisista ja rahankeräyskohteista. Uuden sivun myötä yhdistyksellä 
on mahdollisuus myös luoda Facebookiin varainkeräyskampanjoita.  
Keskustelimme että aiemmin yhdistykselle perustetun Instagram-tilin käyttöä 
tiedotusvälineenä voisi lisätä huomattavasti.  
Keskustelua käytiin myös tiedonkulkuun liittyvien työkalujen käyttöönotosta, sillä 
hallituksen jäsenten oma Facebook-ryhmä ei ole riittävä, jotta jokainen pysyy 
ajan tasalla. Päätimme aktivoida Microsoft Teamsin käyttöä, jonne osa mate-
riaaleista on jo lisätty.  
Totesimme että yksi kokous vuodessa ei tue toimintaa riittävästi. Näin ollen  
yhdistyksen hallitus ja tarvittaessa myös aktiivit voisivat kokoontua useammin 
virtuaalisesti, esimerkiksi ilmaisen Hangouts- järjestelmän kautta.  
Kävimme keskustelua siitä että voisimme olla yhteydessä Aradippoun tarhaa 
avustavaan Sveitsiläiseen yhdistykseen, kysellä yhteistyön mahdollisuudesta ja 
esimerkiksi jonkin yhteisen projektin avulla kerätä tarhalle varoja.  
Käsittelimme myös kuluvan vuoden rahankeräyskohteita ja yksimielisesti pää-
timme, että koirien ja kissojen steriloinnit pysyvät jatkuvana projektina ja rahan-
keräyskohteena. Muita rahankeräyskohteita järjestämme avuntarpeen mukaan 
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ja tiedustelemme säännöllisesti yhteistyökumppaneilta kuulumisia, hankintojen 
tarvetta, sekä avustamme akuuteissa tilanteissa esimerkiksi järjestämällä  
hätäkeräyksiä. Päätimme jatkaa moniresistenttien bakteerien testausta tukemal-
la adoptoijia maksamalla puolet testien hinnasta ja pyrimme testaamaan kaikki  
kotihoitoon tulevat koirat. Päätimme painattaa vuosikalenterin vuodelle 2020  
Siriuksen tarhan koirista otetuilla kuvilla. Kokoukseen osallistunut Hannele  
Kirjavainen ilmoitti halustaan hallituksen varajäseneksi, hallitus jäi pohtimaan 
asiaa. Päivittäinen yhteydenpito hallituksen kesken tapahtui sosiaalisen median 
välityksellä, jonka lisäksi pidimme kaksi palaveria Hangouts- järjestelmän kaut-
ta.  

Toimikauden lopussa kannatusjäseniä yhdistyksellä oli 16, sekä 4 ainaisjäsentä 
(aikaisempina vuosina maksaneet). Kannatusjäsenmaksu vuonna 2019 oli 20€ 
ja ainaisjäsenmaksu 200€. Jäsenmaksuista saatiin yhteensä 320€. 

Talous 

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla sekä lahjoituksilla. Näiden li-
säksi varoja kerättiin myyjäisillä, kannatustuotteiden myynnillä, Facebook-huu-
tokaupoilla sekä kirpputorimyynnillä. Koirien adoptointikustannukset katettiin  
koirien kulukorvauksilla. Ylijääneillä kulukorvauksilla katettiin koirien kuljetus-
boksien kuljettamista takaisin Kyprokselle, sekä maksettiin puolet Suomeen tul-
leiden koirien moniresistentti-testeistä jos adoptoija halusi koiran testata niiden 
varalta. Osa kyydeistä Kyprokselta saapuvien koirien vastaanottamiseen  
Helsinki-Vantaan lentokentälle ja lentoboksien kuljettaminen pois kentältä kus-
tannettiin yhdistyksen varoista. Suomeen kotihoitoon tulleiden koirien eläinlää-
käri-, lääke- ja tarvikekulut, sekä mahdolliset erityisruokavaliot kustannettiin yh-
distyksen varoista.  
  
Yhdistykselle myönnetty toinen rahankeräyslupa (RA/2018/889) on kahden 
vuoden mittainen, ja se on voimassa 30.11.2018 - 29.11.2020 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Keräysluvan avulla saimme vuonna 
2019 kerättyä 4904,62€. 

Koiria tuotiin huomattavasti vähemmän, kuin edellisen vuoden aikana. Adoptio-
kulukorvausten määrä tänä vuonna oli 4540€. Varainhankinnan tuotto kulujen 
jälkeen oli 10 388,08€, josta suorat lahjoitukset muodostivat 5071,62€. Muu va-
rainhankinta kuten tapahtumat, kirpputorimyynti ja kannatustuotemyynti tuottivat 
4996,46€, ja jäsenmaksuista kertyi 320e. Yhteistyötarhoille maksettiin yhteensä 
5319,35€ avustuksia. Adoptoitavien koirien eläinlääkärikulut olivat 7599,29€, 
josta kotihoitokoirien kulut Suomessa oli 5932,22€. Adoptoitavien  
koirien kuljetuskuluja kertyi 1357,47€. 

Vuoden 2019 tilinpäätös oli 500,36€ ylijäämäinen. 

3



Vuoden 2019 tapahtumat ja myyjäiset: 

14.1. Tarvikekeräys Kyprokselle tarhoille 

15.3. - 30.3. Huutokauppa Aradippoun tarhan eläinlääkärilaskuun. Huutokaupan 
tuotto 897,40€.  

18.8. - 1.9. Huutokauppa kotihoitokoirien ja tarhalla olleiden koirien pakollisiin, 
sekä yllättäviin eläinlääkärikuluihin. Huutokaupan tuotto1093,50€ 

27.11. - 2.12. Pikahuutokauppa koirien ja sterilointeihin Kyproksella. Huutokau-
pan tuotto 338€. 

14.-15.12. Rescueyhdistysten yhteinen Joulutori Haagan lämpiössä Helsingis-
sä, tuotto 1549,00€. 

Vuoden 2019 rahankeräykset: 

16.1. Keräys kotihoidossa olleen Sally mummon hammashoitoon 

8.2. Keräys Aradippoun tarhalle ruoka- ja eläinlääkärikuluihin 

20.3. Keräys Aradippoun tarhan koirien rokotuksiin 

9.7. Alkaisitko meille kummiksi? - Keräys  
Keräsimme varoja kolmen kotihoidossa olleen koiran eläinlääkärikuluihin. Liza 
mummon hammashoitoon, sekä uutta kotia etsimään tulleiden Diegon ja Inkan 
eläinlääkärikuluihin (terveystarkastukset, tautitestit ja Inkan leishmanian hoito). 

24.8. Keräys Aradippoun tarhan Scott koiran eläinlääkärikuluihin, jotta sillä oli 
mahdollisuus päästä pois tarhalta Englantiin kotihoitoon omaa kotia etsimään. 

Avustustoiminta 

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 2019 kaksi 
kertaa, helmi/maaliskuussa- ja toukokuussa. Kaikki vierailut olivat omakustan-
teisia. Tarhoille vietiin mukana Suomesta saatuja tarvikelahjoituksia. Paikan-
päältä ostettiin tarhoille viemisiksi koiran- ja kissanruokaa, herkkuja, leluja,  
desinfiointiaineita ja siivoustarvikkeita. Matkojen aikana tapasimme  
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yhteistyökumppaneita, vierailimme yhteistyötarhoilla kartoittamassa sen hetkistä 
tilannetta sekä tutustuimme uusiin tarhalle tulleisiin koiriin. Paluulennolla toim-
me adoptoituja tai kotihoitoon tulevia koiria Suomeen.  

Vuoden 2019 aikana autoimme yhteistyötarhojamme mm. uusien häkkien han-
kinnassa. Osallistuimme myös koirien rokotuksiin, ruokakustannuksiin ja  
avustimme tarhojen eläinlääkärilaskuissa. Maksoimme yhden tarhalla kotia etsi-
vän koiran magneettikuvauksen epileptisten tyylisten kohtausten syyn selvittä-
miseksi. 

Adoptiotoiminta 

Yhdistys auttoi kyproslaisia koiratarhoja (yhteistyötarhat Sirius Dog Shelter ja 
Aradippou Dog Shelter) etsimällä pienimuotoisesti tarhoilla asuville koirille kote-
ja Suomesta. Koirat tuotiin Suomeen maahantuontivaatimuksia noudattaen ja 
merkittyinä TRACES-järjestelmään. Noudatimme koirien tuonnissa myös Res-
ponsible Rescue-sitoumuksen kriteereitä.  

Adoption kulukorvaus oli 490 euroa, erityisadoptio 390€. Yhdistys toi Suomeen 
vuoden 2019 aikana seitsemän koiraa, joista kuusi Aradippoulta ja yksi Siriuk-
selta. Näistä Suomeen tuoduista koirista neljä adoptoitiin suoraan omiin koteihin 
ja kolme koiraa tuli kotihoidon kautta etsimään omia koteja. Kotihoitoon tulleet 
koirat löysivät omat kodit nopeasti. Yhdistys kustansi kotihoitokoirien tarvittavat 
lääkärinhoidot. Kaksi yhdistyksen kautta Suomeen useita vuosia aikaisemmin 
tulleet ja Suomessa samassa perheessä elänyttä koiraa palautui yhdistykselle 
uusia koteja etsimään. Vuonna 2018 Suomeen kotihoitoon tullut Liza mummon 
kodin etsintä lopetettiin sen korkean iän vuoksi ja Liza jäi hoitopaikkaan yhdis-
tyksen kummikoiraksi. 

Koiria tuli Suomeen vuonna 2019 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. Myös pula lentokummeista vaikuttaa koirien tuontiin sekä suorien 
lentojen loppuminen talveksi. 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen kotisivu  
www.kyproskoirat.fi sekä Facebookissa yhdistyksen virallinen sivu joilla esitel-
lään yhdistyksen toimintaa ja kotia etsiviä koiria. Sosiaalisessa mediassa myös 
Instagram oli yhtenä viestintävälineenä. Facebookissa yhdistyksellä on myös 
Kyproskoirat ry:n kautta kodin saaneet-ryhmä koirien kuulumisille. Erilaisissa 
tapahtumissa on myös pyritty jakamaan tietoa Kyproksen eläinsuojelutilanteesta 
tuomalla sitä ihmisten tietoisuuteen laajemmin ja kertomalla sterilointien tärkey-
destä sekä adoptioprosessin kulusta. Yhdistys voi myös tarpeen vaatiessa käy-
dä luennoimassa eri tilaisuuksissa Kyproksen tilanteesta. Yhdistyksen jäseniin 
olemme yhteydessä sähköpostitse. 
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