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Toimintasuunnitelma 2021 
 
Kyproskoirat ry on toukokuussa 2012 perustettu voittoa tavoittelematon ja   

täysin vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on vähen-

tää eläinten huonoa kohtelua Kyproksella ja toimia ensisijaisesti Kyproksen ko-

dittomien koirien sekä kissojen hyväksi ja edistää niiden hyvinvointia. Tarkoituk-

sen toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Kyproksella. Yhdis-

tys tekee yhteistyötä myös Suomessa tai muissa maissa toimivien, eläinten 

asiaa ajavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Näitä toimintaperiaatteita tullaan 

noudattamaan myös kuluvana vuotena.   

 

Kyproskoirat ry on rekisteröitynyt Ruokavirastoon koirien tuojaksi ja ilmoittaa 

kaikki maahan tuomansa koirat TRACES-järjestelmään. Yhdistyksellä on 

myös poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. 

 

Kokoukset  

 

Yhdistys pitää sääntöjen mukaisen vuosikokouksen 30.5.2021. Koronavirus-

pandemiasta johtuen vuosikokous järjestetään tänäkin vuonna etäyhtey-

dellä virtuaalisesti. Tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräinen kokous, mikäli yh-

distyksen kokouksessa niin päätetään tai jos hallitus katsoo siihen olevan ai-

hetta.  

 

Koronapandemia  

  

Viime vuonna maailmalla pandemiaksi muodostunut koronavirus (COVID-

19) hankaloittaa edelleen yhdistyksen adoptiotoimintaa ja koirien Suomeen saa-

mista. Yhdistys teki päätöksen 8.9.2020 laittaa koirien varaukset ja tuonnit tau-

olle toistaiseksi, johtuen koronaviruksen vuoksi vallitsevasta poikkeustilan-

teesta sekä voimassaolevista rajoituksista. Suomi kuuluu tällä hetkellä Kyprok-

sen määritelmissä punaiseen maakategoriaan, jonka vuoksi lentoja tai lento-

kummeja ei juurikaan ole saatavilla. Koronapandemian vuoksi lentoja myös pe-

rutaan, sillä rajoitukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla, joten koirien val-

misteleminen lentoja varten on haastavaa. Viime vuonna yhdistys sai tuo-

tua vain 4 koiraa Suomeen, joista osa odotti lentoja peruutusten vuoksi useita 

kuukausia. Tämän vuoksi pidämme edelleen koirien varaukset tauolla, kunnes 

pandemia laantuu ja lentojen saaminen helpottuu.   
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Koronavirus on vaikuttanut Kyproksella myös hylättyjen koirien määrän kasvuun 

ja uusia koiria tulee yhteistyötarhoillemme säännöllisesti. Kyproksen hallituksen 

määräämien rajoitusten vuoksi yhteistyötahot eivät ole pystyneet järjestämään 

tapahtumia, joiden avulla rahaa olisi saatu kerättyä koirien hoitokustannuksiin. 

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja avustamme yhteistyötarhoja rahallisesti 

eläinlääkärikuluissa sekä ruokakustannuksissa ja järjestämme rahankeräyksiä 

tarpeen mukaan.  

  

Koronaviruspandemian aikana toimimme edelleen pääsääntöisesti internetin 

välityksellä ja keskitymme tarhojen avustamiseen taloudellisesti. Tapahtu-

mien suunnittelua ja järjestämistä jatketaan Suomen hallituksen säätelemien ra-

joitusten ja suositusten mukaisesti. 

  

Toiminta Kyproksella  

  

Yhteistyö jatkuu Sirius Dog Sanctuaryn ja Aradippou Dog Shelterin kanssa.   

Yhdistys jatkaa koirien adoptiotoimintaa, kun se on koronaviruksen aiheutta-

mien rajoitusten puitteissa mahdollista. Kaikki koirat tulevat adoptio-ohjelmaan 

luotettavien yhteistyökumppaniemme kautta. Kaikki Suomeen tulevat koirat 

ovat eläinlääkärin tarkastamia, steriloitu/kastroitu, rokotettu, loishäädetty, mikro-

sirutettu sekä tautitestattu (leishmania-vasta-ainetesti ja 4DX Plus-testi).   

  

Yhdistys avustaa tarhoja myös ruoka-, lääke- ja tarvikeavustuksin. Lisäksi   

yhdistys tukee tarhojen kunnostustöitä, steriloi kadulla asuvia koiria ja kissoja 

sekä vähävaraisten ihmisten lemmikkejä ja pyrkii näin helpottamaan saaren   

valtavaa kulkukoira- ja kissaongelmaa. Yhdistys auttaa pienimuotoisesti myös 

Tala Monasteryn kissatarhaa Kyproksella ruoka- ja tarvikelahjoituksin. Kuluvana 

vuonna sterilointeja on tarkoitus järjestää ympäri vuoden aina yhdistyksen varo-

jen niin salliessa.   

  

Vierailemme normaalisti vuosittain 2-3 kertaa paikan päällä Kyproksella yhteis-

työtarhoilla. Tänä vuonna toivomme pääsevämme käymään Kyproksella vii-

meistään syksyllä riippuen Ulkoministeriön matkustussuosituksista. Matkat Kyp-

rokselle ovat aina omakustanteisia. Matkojen aikana tapaamme yhteistyökump-

paneita, vierailemme yhteistyötarhoilla kartoittamassa sen hetkistä tilannetta 

sekä tutustumme uusiin tarhalle tulleisiin koiriin. Paluulennolla tuomme adoptoi-

tuja ja kotihoitoon tulevia koiria mahdollisuuksien mukaan Suomeen.   

 

Toiminta Suomessa   

  

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. 

Pääasiallinen somekanava on Facebook, sen lisäksi myös Instagram.  
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Tiedotamme Kyproksen kodittomien koirien ja kissojen tilanteesta pääasiassa 

yhdistyksen Facebook-sivulla, kotisivuilla ja erilaisissa tapahtumissa.   

Kyproskoirat ry:n hallituksen jäsenet perehdyttävät tarvittaessa uusia aktiivijäse-

niä yhdistyksen toimintaan.  

  

Tarjoamme adoptoijille tukea ja informaatiota muun muassa sairauksiin liitty-

vissä asioissa ja ohjeistamme mahdollisissa ongelmatilanteissa,  

sekä kyselemme kotiutuneiden koirien kuulumisia.   

  

Järjestämme tarvikekeräyksiä tarhoille vietäväksi ja pyrimme osallistumaan   

erilaisiin tapahtumiin ja myyjäisiin.  

  

Kyproskoirat ry on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten laatimiin yhtei-

siin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. RR -sitoumuksen tarkoitus on   

varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen vastuullinen toiminta sekä   

adoptioprosessin turvallisuus. Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptoijille   

tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys ja näin tuontikoiriin 

liittyviä riskejä saadaan vähennettyä. Sitoumus velvoittaa siihen sitoutuneita yh-

distyksiä noudattamaan lakisääteisiä tuontivaatimuksia huomattavasti   

tiukempia kriteereitä koirien rokotusten ja tautitestausten osalta. Kriteereissä on 

otettu myös huomioon paljon puhuttaneiden moniresistenttien bakteerien ja   

rabiesvasta-aineiden seulominen. Sitoutuneet rescueyhdistykset noudattavat 

toiminnassaan maakohtaisia kriteereitä eläimen terveyteen liittyvissä asioissa, 

sekä kestäviä ja eläinten oloja lähtömaissa parantavia toimintaohjeita.  

  

Yhdistys tutkii pistokokein tuontimääriin suhteutettuna Kyprokselta tuoduilta   

koirilta rabiesvasta-ainetasoja rokotusten toimivuuden varmistamiseksi, lisäksi 

seulotaan moniresistenttien bakteerien (MRSP/MRSA, ESBL) yleisyyttä.   

Yhdistys kannustaa adoptoijia testauttamaan moniresistenttejä bakteereita kor-

vaamalla puolet testien hinnasta.   

  

Varainhankinta  

 

Kyproskoirat ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, myyjäistuotoilla,   

kirpputorimyynnillä, kannatustuotemyynnillä, Facebook- huutokaupoilla,   

eettisillä lahjakorteilla sekä rahankeräysluvan avulla järjestetyillä kohdennetuilla 

keräyksillä, esim. sterilointeihin tai muihin akuutteihin tarpeisiin.   

  

Pyrimme hankkimaan lisää uusia yhteistyökumppaneita, sponsoreita,   

kannatusjäseniä sekä osallistumaan mahdollisiin myyjäisiin ja lisäämään näky-

vyyttä.   
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Muuta  

 

Kuluvana vuonna käymme leimauttamassa yhdistyksen kolme rahankeräysli-

pasta poliisilaitoksella uuden rahankeräysluvan mukaisesti ja pyrimme saamaan 

lippaat yrityksiin käyttöön. Perehdymme uusiin huhtikuussa 2021 voimaantullei-

siin EU-tason säännöksiin, jotka koskevat kaupallisessa tarkoituksessa Suo-

meen siirrettäviä koiria. Teemme tarvittavat muutokset, jotta yhdistyksemme voi 

jatkossa jatkaa adoptiotoimintaa.  

 


