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1 PROJEKTIN TAUSTA
Romaniassa elää varovaistenkin arvioiden mukaan kaksi miljoona kulkukoiraa. Käsite on hämäävä, sillä
valtaosa näistä koirista on entisiä lemmikkejä ja niiden jälkeläisiä. Romaniassa on 80-luvulta lähtien
säännöllisin väliajoin yritetty päästä eroon katukoiraongelmasta ns. joukkolahtaamisilla. Tämä ei kuitenkaan
hävitä koirakantaa, päinvastoin. Silmittömien julmuuksien lisäksi hävitysmetodi vain vahvistaa jäljelle
jäänyttä kantaa entisestään. Ainoa toimiva ratkaisu on katukoirien sterilointi, myös Maailman
terveysjärjestö WHO:n 
suosituksen 
mukaan.
Rescueyhdistys Kulkurit ry haluaa vaikuttaa eettisesti kestävällä tavalla eläinsuojelun saralla, olla tekemässä
muutosta siellä missä sitä eniten tarvitaan ja pureutua ongelman alkulähteille. Tätä varten Rescueyhdistys
Kulkurit ry on lanseerannut #spayone- kampanjan, jonka alla toteutetaan kaikki Kulkurien
sterilointikampanajat.
Rosiori de Veden massasterilointi- ja avustusprojekti on osa kampanjaa, mutta eroaa sen muista
sterilontiprojekteista säännöllisen toistuvuutensa vuoksi.
3 000 asukkaan Rosiori de Vede sijaitsee 120 km Bukarestista lounaaseen. Kaupungin kunnallisella tarhalla
on säänöllisesti 250-350 koiraa ja uusia koiria tulee noin 20 viikossa. Paikallinen eläinsuojelija Cornelia
Stanescu on saanut neuvoteltua varsin poikkeuksellisen sopimuksen kunnan kanssa tarhan koirien
hoitamisesta ja ruokkimisesta omalla kustannuksellaan. Tarhalla syntyy kuitenkin jatkuvasti pentuja, joilla
on näissä olosuhteissa huonot selviytymismahdollisuudet. Koirien lukumäärä tarhalla kasvaa koko ajan
käynnissä olevista adoptio-ohjelmista huolimatta. Adoptiot eivät yksinään olekaan ratkaisu merkittävään
kulkukoiraongelmaan, joskin ne luonnollisesti vaikuttavat merkittävästi jokaisen adoptoidun eläimen
elämään. Adoptiotoimintaa Cornelia pyörittää pienen sakslaisvetoisen yhdistyksensä HULDAN kanssa.
Myös Kulkureilla on pienimuotoista adoptiotoimintaa Rosiorin koirien suhteen yhteistyössä Cornelian
kanssa.
Rescueyhdistys 
Kulkurit ry:n yhteistyössä romanialaisen eläinsuojelujärjestön RAR:n (Romania Animal
Rescue)
kanssa aloittama massasterilointi- ja avustusprojekti on pitkän tähtäimen kestävää eläinsuojelutyötä
ja sen tarkoitus on vaikuttaa paitsi yksittäisten koirien elämään välittömästi, myös pysyvästi tulevaisuuden
katukoiratilanteeseen. Tavoitteena on 
Rosiori de Veden ja sen ympäristön katukoirapopulaation lasku
95%:lla.
Projekti on ensimmäinen laatuaan ja onnistuessaan tulee toimimaan konkreettisena esimerkkinä
projektista, jonka voi monistaa mihin tahansa kaupunkiin. 
Projektissa steriloitavat eläimet saavat lisäksi
rabiesrokotteen, ne mikrosirutetaan ja kirjataan kansalliseen tietokantaan. Nämä toimenpiteet laskevat
eläimen hylkäämisen todennäköisyyttä selvästi. Tästä ei koidu eläinten omistajille lainkaan kuluja. Lisäksi
projektin tavoitteena on valistaa paikallista väestöä sterilointien tarpeellisuudesta sekä vastuullisesta
eläimenpidosta ja rohkaista heitä viemään sanaa eteenpäin. Tulevaisuudessa tullaan painottamaan erityisesti
lasten ja nuorten opettamista ja valistamista esimerkiksi kouluvierailuin ja erilaisin tietoiskuin. Steriloinnit ja
paikallisten valistus kulkevat käsi kädessä.
Projekti toimii täysin lahjoitusvaroin ja vapaaehtoistyövoimalla. Kulut muodostuvat kuukausittaisten
ilmaissterilointipäivien operaatioista, käytännön järjestelyistä, tarvittavien lääkkeiden ja rokotteiden sekä
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muiden toimenpiteessä välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta. Tilat (sisältäen sähköt ja vedet)
sterilointipäivälle Rosiori de Veden kunta tarjoaa poikkeuksellisesti ilmaiseksi projektin käyttöön.

2 PROJEKTIN KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT
Projektin välitön kohderyhmä ovat romanialaiset koirat, sekä omistetut, että kodittomat koirat..
Valistustoiminnan kohderyhmää ovat paikalliset koirien omistajat, erityisesti lapset ja nuoret sekä kaikki
eläinten kanssa jollakin tavoin tekemisissä olevat tahot. Hyödynsaajiin kuuluvat yhteistyötarhojen koirat ja
välillisesti myös romanialainen koirapopulaatio laajemmassa mittakaavassa. Projektista hyötyvät myös
paikalliset eläinsuojelijat sekä sterilointipäiviin osallistuvat paikalliset ihmiset.

3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
3.1 Projektin sisällölliset tavoitteet
● Vähentää Rosiorin ja sen ympäristön koiramäärää pysyvästi (95 %)
○ Tavoitteena noin viiden vuoden aikajänteellä saada pudotettua koirapopulaation kokoa
noin 50-100 yksilöön
● Saattaa kaupungin kunnallisen tarhan olot länsimaisten standardien ja lainsäädännön mukaiselle
tasolle
● Saada tarha tautivapaaksi; keinoina rokotukset, yleinen siisteys ja hygieenisyys
● Saada kaupungin eläinlääkäri paikalle säännöllisesti ja aina tarvittaessa hoitamaan koiria
● Vaikuttaminen romanialaisten yhteistyötahojen asenteisiin eutanasiaa kohtaan.
○ Keskittyminen erityisesti lasten ja nuorten valistamiseen ja sitouttamiseen kestävään
eläinsuojelutyöhön
● EU- parlamentin kannanotto:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-20
12-291

3.2 Projektin muut tavoitteet
Rosiori de Vede-massasterilointi- ja avustusprojektin tavoite on tulla toimimaan pilottina muissa
romanialaisissa kaupungeissa toteutettaville vastaaville projekteille.
Lisäksi tämä projektisuunnitelma toimii pohjana ja pilottina Rescueyhdistys Kulkurit ry:n vastaaville
projekteille.
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4 PROJEKTIN TARVESELVITYS (RESURSSIT)
●
●
●
●
●
●

Henkilöstöresurssit Suomessa
Henkilöstöresurssit Romaniassa
Taloudelliset resurssit
Laite- ja tarvikeresurssit
Ajalliset resurssit
Tilaresurssit

5 PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO
Yksikköhinnat ja kustannusseuranta
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6 PROJEKTIN ORGANISAATIO

Kuvio 1. 
Projektin organisaatio
6.1 Projektin ohjausryhmä
Projektin ohjausryhmään kuuluu Rescueyhdistys Kulkurit ry:n puheenjohtaja Salla Honkapää Suomesta
sekä eläinlääkäri Dr. Stefan Aurelian Romaniasta.
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6.2 Projektin asiantuntijajäsenet
Dr. Stefan Aurelian toimii lääketieteen konsulttina sterilointeja, turvasirutuksia sekä
rabiesrokotuksia koskien.
6.3

Projektiryhmä
Dr. Stefan Aurelian ja Salla Honkapää (ohjausryhmä)
Salla Honkapää (projektipäällikkö)
Anna-Sisko Sorsa (projektisihteeri)
Maarit Auranen (projektityöntekjä)
Veera Nuri (verkostotyö Romaniassa)

7 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO
Projekti on julkinen. Projektisuunnitelma on luettavissa Rescueyhdistys Kulkurit ry:n verkkosivuilla
osoitteessa:

8 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN
Projektista tiedotetaan Rescueyhdistys Kulkurit ry:n verkkosivuilla, projektin Facebook-sivulla sekä
yhdistyksen Twitter- ja Instagram -tilillä.

9 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA
9.1 Riskit
● Taloudelliset resurssit: projekti toimii täysin lahoitusvaroin, eikä yksittäisessä sterilointipäivässä
steriloitavien eläinten määrää pysty ennakoimaan.
● Paikallisten yhteistyötahojen ja viranomaisten välinen yhteistyö: haasteet kommunikoinnissa ja siinä
esiintyvät kulttuurien väliset erot, sekä paikallisen järjestelmän ajoittainen arvaamattomuus.
● Kommunikaatiohaasteet: tiedonkulku Kulkurit ry:n edustajien sekä romanialaisten toimijoiden
välillä
● Ajalliset resurssit: Projekti toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Tällä hetkellä projektissa ei ole
palkattua työvoimaa Suomessa eikä Romaniassa.
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9.2 Riskien hallinta
● Taloudellliset resurssit: Aktiivinen kampanjointi ja varainkeruutempaukset. Sosiaalisella medialla
merkittävä asema lahjoittajien rekrytoinnissa ja projektin näkyväksi tekemisellä.
● Paikallisten yhteistyötahojen ja viranomaisten välinen yhteistyö: säännöllinen yhteydenpito
yhteistyötahoihin, asiallisen keskusteluyhteyden ylläpitäminen
● Kommunikaatiohaasteet: tehtävänjako sujuvan tiedonkulun ylläpitämiseksi (projektisihteeri hoitaa
käytännön yhteydenpidon romanialaisten yhteistyötahojen kanssa projektin käytönnön järjestelyjen
suhteen), selkeiden yhteydenpitokanavien ylläpitäminen, ja säännöllinen yhteydenpito
yhteistyökumppaneiden kesken.
● Ajalliset resurssit: Selkeä työnjako projektiryhmän jäsenten kesken, jäsenten yksilöllisten resurssien
huomioiminen ja oikeanlainen hyödyntäminen, sekä selkeä, säännöllinen ja jatkuva kommunikointi
ryhmän jäsenten kesken. Tarvittaessa tehtävien uudelleenjärjestely. Projektisuunnitelman
säännöllinen päivittäminen ja ylläpito (projektisihteeri)

10 PROJEKTIN LAADUN VARMISTAMINEN
10.1 Projektin raportointi
Säännöllinen tiedottaminen Rescueyhdistys Kulkurit ry:n aktiivien suljetuilla tiedotuskanavilla, sekä
yhdityksen julkisilla verkkosivuilla sekä aiemmin mainituilla sosiaalisen median kanavilla.
10.2 Projektin ohjaus ja asiantuntijaryhmän kokoukset
Yhteydenpito pääasiassa sähköisesti maantieteellisestä etäisyydestä johtuen. Virtuaalikokousten käytännön
toteutusta selvitetään. Pöytäkirjan pitäminen ja projektisuunnitelman päivittäminen pöytäkirjan pohjalta.
10.3 Projektin dokumentoinnin hallinta
● Projektisuunnitelman ylläpito (projektisihteeri) (Google Drive)
● Kokouspöytäkirja
● Kuluseuranta (projektisihteeri) (Google Drive)

11 TOIMINNAN ARVIOINTI
Projektiryhmä arvioi jatkuvasti toimintansa tehokkuutta. Lisäksi yhdistyksen aktiivijäsenryhmä osallistuu
projektin arviointiin ja kehittämiseen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy projektisuunnitelman kokouksissaan ja
antaa muutos- ja korjausehdotukset.
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