
 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2015     

Rescueyhdistys Kulkurit ry 

 

1   Yleistä 

Rescueyhdistys Kulkurit ry on aatteellinen, ja yhtä osa-aikaista työntekijää lukuun ottamatta, 

vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on eläinten kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin edistäminen. Toiminta perustuu eettisyyteen ja ajatukseen kestävästä 

kehityksestä. Vuonna 2012 perustettu yhdistys on mennyt huimasti eteenpäin lyhyessä ajassa. 

Yhdistyksen toimihenkilöt pyrkivät toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen 

tukijoitaan kunnioittaen. Toiminta keskittyy Romaniaan, maan hylättyjen ja kodittomien koirien 

auttamiseen. Yhdistys pyrkii puuttumaan ongelmiin siellä, mistä ne ovat lähtöisin. Steriloinnit ja 

valistustoiminta paikan päällä kohdemaassa olivat kuluneen vuoden kantava teema.  

Adoptiotoiminta on jatkunut aktiivisena. 332 koiraa on toimintakauden aikana saanut uuden 

elämän Suomesta. Adoptiotoimintaa ja adoptioprosessia itsessään on kuluvana vuonna hiottu 

entisestään toimivammaksi yhdistyksen sisällä sekä romanialaisten yhteistyökumppaniemme ja 

lähettävänä tahona toimivan eläinlääkäriaseman kanssa. Adoptio-ohjelmassa mukana olevat 

koirat läpikäyvät lähtömaassa tarkat terveystarkastukset ja hoitotoimenpiteet, joilla 

varmistetaan maahantuontimääräysten vaatimukset sekä minimoidaan muut mahdolliset riskit.  

Kertomusvuonna Kulkurit saivat osakseen mediahuomiota. Toimijoina Kulkurien prosesseja ja 

toimintatapoja osataan arvostaa monella taholla. Yhdistys onkin vakiinnuttanut paikkansa 

luotettavana yhdistyksenä näiden muutaman vuoden aikana. Kulkurit osallistuivat myös tänä 

vuonna lukuisiin tapahtumiin niin valistus- kuin varainkeruumielessä ja Kulkurit onkin saanut 

taustajoukkoihinsa monet julkisuudestakin tutut ihmiset: Tämä on suuri harppaus suhteellisen 

tuoreelle yhdistykselle ja sille, että toimintamme on koettu eettisenä, kestävän kehityksen 

mukaisena ja ennen kaikkea luotettavana. 

Kulkurien aktiiveja oli kuluneena vuonna 35 (30)**. Yhdistyksessä aktiiveiksi kutsutaan 

toimihenkilöitä, jotka tekevät yhdistyksen hyväksi vapaaehtoista, palkatonta, työtä omalla 



vapaa-ajallaan. He ovat ihmisiä, jotka mahdollistavat yhdistyksen jatkuvan toiminnan ja 

kehityksen jokapäiväisellä työllään. 

 

** suluissa oleva luku tarkoittaa toteumaa edelliseltä, vuoden 2014, toimintakaudelta. 

 

2    Toiminta 

2.1  Varainhankinta 

Kertomusvuonna Rescueyhdistys Kulkurit ry:llä oli Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 

lupanumerolla POL-20148564. Lupa oli voimassa 16.9.2014-31.12.2015 koko Suomessa 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Kulkurien verkkokauppa, Hobo Shop, jatkoi suosiotaan kuluneena vuonna. Facebookissa suuren 

suosion saavuttivat yhdistyksen pitämät Online-huutokaupat, joiden tuotoista suurin osa 

ohjattiin sterilointeihin. Kaiken kaikkiaan kannatustuotemyyntiä oli kuluneena vuonna 15 644,07 

€ (18 018,88), tapahtumatuottoja 21 192,69 € (15 656,14). Huutokauppa- ja kirpputorituottoja 

toimintavuonna saatiin 16 835,03 € (9 715,14). 

Kaiken kaikkiaan varainhankinnan tuottoja kertyi 129 866,05 € (118 095,62). 

 
Hobo Shop/kannatustuotteita. Kuva: J.Lindfors Photography 

 



 
Tammikuussa Kulkurien Facebookissa järjestettiin mm. koirien talvivaatekirppis 

 

 

 

2.2 Tapahtumat 

Kuluneena vuonna yhdistys järjesti lukuisia tapahtumia ja osallistui muiden järjestämiin 

tapahtumiin. Tapahtumissa on pyritty jakamaan tietoa Romanian eläinsuojelutilanteesta, 

sterilointien tärkeydestä koirapopulaatioiden vähenemiseksi sekä koirien adoptoinnista osana 

eettistä toimintaa ja kestävää kehitystä. Tapahtumissa kerättiin myös tarvikkeita ja koiran- sekä 

kissanruokaa lähetettäväksi Romanian yhteistyötahoille. 

Toimintavuoden tapahtumia: 

 Hyväntekeväisyyskoirapuistoilu, Järvenpää 11.1. 

 Tarvikekeräys, myyjäiset ja kirppis, Korpilahti 7.–8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Todellinen ystävä -tapahtuma ja -koirapuistoilu, Helsinki 14.2. 

 
Todellinen ystävä-tapahtuma 14.2.2015 

 

 Suomen Kaukasiankoirat ry:n Match Show:n nakkikisa 4.4. 

 Oulun Kirputtajien huutokauppa Rosiori de Vede -projektin tukemiseksi 1. -10.4. 

 

 PetExpo Helsingin messukeskuksessa 11.-12.4. 

      

      

 Tavaralahjoituksien vastaanottoa, Lappeenranta 18.–19.4. 

 Kevään hyväntekeväisyysmyyjäiset & tarvikekeräys, Korpilahti 9.–10.5. 

 Kodinvaihtajat ry:n Äitienpäivän Match Show, Turku 10.5. 

 KAIKU Ethicalin järjestämä Kallio Kukkii -festivaali 8.–17.5.2015 

 

 

 



 Kulkurit Goes Ravintolapäivä, Helsinki 16.5 

 Kulkurit mukana “Turkistarhaton Suomi” -mielenosoituksessa 21.5. 

 Koruhuutis Rosiori de Vede -projektin hyväksi 21.-29.5 

 Ruokakeräys kodittomien koirien hyväksi, Musti ja Mirri Kokkola 18.–23. 

 

 ShowHau Roadshow, Espoo 23.5 

 
 

 

 

 

 

 

 Ruokakeräys kodittomien koirien hyväksi, Kodin Terra Kokkola la 6.6 

 ShowHau-kiertue, Turku 7.6.2015 

 

 Kulkurit Goes HiusTaiga, PuLP & Arte 14.6.2015 

 
Kolmen parturi-kampaamon yhteistempaus Turussa kesäkuussa 

 

 



 

 

 Kulkureiden Virikepäivä Omenapuutalossa, Helsinki 12.7. 

 

 Ravintolapäivä, Helsinki ja Tampere 16.8. 

 

 
Elokuussa Kulkurit osallistuivat Ravintolapäivään American Bakery pop up-kahviloilla Helsingissä ja Tampereella 

 

 

 Eläköön koirat! -tapahtuma, Helsinki 21.-23.8. 

 

 Löytökoiralauantai, Helsinki 29.8. 

 



 

 

 

 ShowHau RoadShow –kiertue Kauppakeskus Liilassa, Espoo 5.9. 

 Let’s Go -koiranäyttely, Vantaa 5.–6.9.  

 

 Kulkurien oma Match Show, Vantaa, Hakunila 12.9. 

 

 
Match shown tunnelmia, mukana Kana Alanen ja Sini Sabotage 

 

           

          Kulkurien Marja Kiiveri ja Stina Nurmikoski match showssa syyskuussa 

 

 



 Hyväntekeväisyys-shindopäivä, Tampere 20.9. 

 Syysretki, Turku 19.9. 

 Lemmikkimessut 2015, Helsinki 7.–8.11 

 

 HoboDogs meets IVANAHelsinki –ilta Paolan matkassa, Helsinki 20.11. 

 

 
Marraskuussa Paola Suhonen kertoi IVANAHelsinki-illassa jäsenillemme matkastaan Romaniaan. 

 

 
IVANAHelsinki-illassa lanseerattiin myös uudet rescuerusetit 

 

 

 Hyväntekeväisyyskoirapuistoilu, Järvenpää 29.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kulkurien Joulumyyjäiset, Helsinki 6.12. 

 

 
 

 

 

 

 Uutelan Joulupolku, Helsinki 13.12. 

 Myyjäiset Kulkurien hyväksi, Korpilahti 

 Joulumyyjäiset, Turku, Viherlassilan Joulupuutarha 12. ja 19.12. 

 Joululahjapaketointi, Tampere, Kalevan Musti ja Mirri, 18.-19.12 

 Joululahjapaketointi, Turku, Länsikeskuksen Musti ja Mirri 18.12.–23.12. 

 

2.2.1 Lahjoitukset 

Lahjoituskohteita kuluneena vuonna olivat Alina & Anda Murgun ylläpitämä Asociatia Suflete 

Dragi, Asociatia A Doua Sansan ylläpitämä Glinan tarha, yksityiset eläinsuojelijat Mihaela Soare 

ja Luiza Mandru, sekä eri projektit, suurimpana Rosiori de Veden jatkuva 

massasterilointiprojekti, muut sterilointiprojektit ja Operaatio Gradistea. Yleiset lahjoitukset 

kohdennettiin sterilointeihin. 

Lahjoituksia saatiin kampanjakeräykset ja keräyslipastuotot mukaan lukien 70 004,26 (71 

018,16). 



 
Rosiorin sterilointipäivä 6.11. 

 

Operaatio Gradistea järjestettiin helmi- maaliskuussa. 

 

 

2.2.2 Jäsenet ja jäsenhankinta 

Toimintavuoden loppupuolella jäsenhankintaan panostettiin järjestämällä omia kampanjoita 

jäsenhankinnan ympärille. Jokaisella hallituksen hyväksymällä jäsenellä on äänioikeus, 

osallistumisoikeus yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin sekä oikeus asettua ehdolle yhdistyksen 

toimintaelimeen. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 20 € (20). Jäsenetuja parannettiin 

huomattavasti loppuvuoden aikana ja useita uusia jäsenetuja saatiin mukaan. 



Aktiivinen loppuvuoden jäsenhankinta tuotti tulosta. Jäseniä oli toimintavuoden lopussa kaiken 

kaikkiaan 456 (305) ja 2 yritysjäsentä (2). Jäsenmaksutuottoja saatiin 6 190,00 € (3 687,00). 

 

 

2.3. Projektit, kampanjat ja keräykset 

2.3.1 Steriloinnit 

Vuoden 2015 tavoitteena oli nostaa sterilointien profiilia ja näkyvyyttä yhdistyksen toiminnassa 

sekä painottaa toimintaa enenevässä määrin kohti sterilointeja.  

Toukokuussa 2015 lanseerattiin #spayone-kuvahaaste, jonka avulla saatiin steriloinneille lisää 

näkyvyyttä. Haaste toteutettiin pääosin sosiaalisen median kanavien kautta. Lisäksi #spayone-

haaste sai näkyvyyttä erilaisissa tapahtumissa ja messuilla. Haasteelle rakennettiin oma 

facebook-sivu, ja markkinointiin panostettiin erityisesti. Haasteeseen osallistui useita 

julkisuuden henkilöitä, mukaan lukien Victoria Stilwell, Sampo Marjomaa, Jaana Pelkonen, Janni 

Hussi, Rasmus Ristolainen, Noora Hautakangas, Anna Abreu sekä Sini Sabotage. Lisäksi useat 

yhdistyksen tukijat osallistuivat haasteeseen omilla kuvillaan.  

#spayone-haasteen lähtiessä liikkeelle, päätettiin yhdistää kaikki yhdistyksen sterilointiprojektit 

#spayone-nimen alle. #spayone kattaa siis kaikki Rescueyhdistys Kulkurit ry:n 

sterilointiprojektit jatkossa. Haasteen lisäksi #spayoneen kuuluvat erilaiset projektit, 

tempaukset ja vuonna 2015 ensimmäistä kertaa lanseeratut sterilointikummikampanjat, joissa 

tukijat voivat sponsoroida haluamansa eläimen steriloinnin Romaniassa.  



 

 
Anna Abreu oli yksi #spayone-projektin tukijoista 

 

Rescueyhdistys Kulkurit ry:n sterilointiprojektien ehdoton johtotähti, Rosiori de Vede -

massasterilointi- ja avustusprojekti jatkui vuonna 2015 menestyksekkäästi. Rosiori de Vede -

projektissa pyritään luomaan ratkaisumalli kodittomien koirien syntyvyyden säätelyyn, joka olisi 

jatkossa monistettavissa muihin kaupunkeihin. Projektissa pyritään ratkaisemaan yhden alueen 

kodittomien eläinten ongelma kokonaisuudessaan kestävän kehityksen keinoin. Projektin 

onnistumisen kannalta paikallisen tason verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää ja siihen on 

keskitytty vuoden 2015 aikana erityisesti.  



Rosiorissa saatiin järjestettyä kertomusvuonna kuusi sterilointipäivää, joissa steriloitiin 249 

koiraa sekä tunnistusmerkittiin ja rabies-rokotettiin ne koirat, joille sitä ei oltu vielä tehty. 

Steriloiduista koirista 214 oli omistajien tuomia koiria, jotka yleisesti liikkuvat vapaana 

kaupungin kaduilla. 35 koirista oli Rosiorin kunnalliselta koiratarhalta, jossa usein on 

leikkaamattomia uroksia ja narttuja keskenään samoissa häkeissä. Varoja sterilointipäiviin 

käytettiin 9 410,17 €. Projektiin jäi vuoden lopussa varoja käytettäväksi 17 264,42 €.  

Kapasiteettia sterilointeihin olisi löytynyt enemmänkin, mutta jarruna edelleen on näin 

alkuvaiheessa romanialainen byrokratia, ihmisten epäluuloisuus ja muut käytännön ongelmat. 

Esimerkiksi kylmän tullen sterilointeja ei voitu järjestää, koska käyttöön annetussa talossa ei ole 

lämmitystä. 

Jatkuvan Rosiori de Vede -projektin lisäksi yhdistys järjesti yhdessä paikallisten 

yhteistyötahojen, kuten Romania Animal Rescue (RAR), kanssa yhteensä kahdeksan erilaista 

kertaluontoista projektia, joista kolme toteutettiin samassa paikassa useampaan kertaan. Näissä 

projekteissa pyrittiin itse operaatioiden ohella kertomaan sterilointien tärkeydestä paikalliselle 

väestölle.  

Vuoden 2015 aikana keskityttiin paitsi sterilointien näkyvyyteen ja tietoisuuden lisäämiseen, 

myös varainkeruuseen. Varoja sterilointeihin kerättiin vuoden 2015 aikana yhteensä 16 297,22 

€, joka on miltei kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna (8 551,00). Sterilointeihin 

käytettiin varoja yhteensä 51 212,10 € (28 329,73). 

Yhdistyksen sterilointiprojekteissa steriloitiin vuoden 2015 aikana yhteensä 1745 eläintä. Tämä 

on 245 eläintä yli asetetun tavoitteen, joka oli 1500 steriloitua eläintä. Sterilointiprojekteissa 

steriloidut eläimet ovat omistettuja ja kadulla eläviä koiria ja kissoja. Lukumäärään eivät kuulu 

ne eläimet, jotka adoptoidaan yhdistyksen kautta Suomeen. 

 
Rosiori-massasterilointiprojektin ensimmäinen sterilointipäivä 29.5. 



 
Sterilointipäivä Perisissä 10.5. 

 

2.3.2 Muut kampanjat 

Jo vuonna 2014 alkanut Suflete Dragi - For Good -kampanja jatkui myös kuluneena vuonna. 

Kunnianhimoisen projektin edistymistä seurattiin tarkasti ja lopulta kampanjakeräys päätettiin 

20.6.2015. Kokonaisuudessaan varoja kerättiin vielä vuonna 2015 12 036,00 €. Projektin 

päättyessä Alina ja Anda Murgun uusi tarha oli saatu toimintakelpoiseen kuntoon. 

 
Suflete Dragin tarha Sintestin kylässä marraskuussa 2015 



 
Suflete Dragin tarhalla Sintestissä marraskuussa 2015. 

 

Operaatio Gradistea käynnistettiin 7.2.2015 pienessä Gradistean kylässä tyhjälle tontille 

hylättyjen eläinten auttamiseksi. Operaatio Gradistea toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 

yhteistyökumppanimme Luiza Mandrun kanssa. Varoja kerättiin koirien elinolojen 

parantamiseksi, sterilointeihin ja ruokaan. Osa koirista päätyi myös Kulkurien adoptio-

ohjelmaan. Kampanjakeräys tuotti 3 194,53 € ja se päättyi maaliskuussa 2015. 

Projekti Speranta käynnistettiin 15.10.2015. Projekti Sperantassa kohteena oli Gradistean 

kylässä asuva leskirouva Nina, jonka luona vaatimattomalla maatilalla asui lähtötilanteessa noin 

30 koiraa ja kissoja. Eläimet olivat nälkiintyneitä ja lisääntyivät keskenään. Ne mm. kävivät 

syömässä läheiseltä hautausmaalta kynttilöitä paremman ravinnon puutteessa. Projektissa 

tavoiteltiin Ninan eläinten lisääntymisen estämistä steriloimalla kaikki narttukoirat ja –kissat, 

säännöllistä ruoka-apua, eläinlääkärin hoitoa akuuteille tapauksille ja eläinten ulko- ja 

sisäloishäätöä. Myös Projekti Sperantassa yhteistyökumppanimme Luiza Mandru oli 

korvaamaton apu. Myös Kulkurien aktiivit vierailivat Ninan luona marraskuussa 2015. 

Kampanjakeräys tuotti ajalla 15.10-31.12.2015 yhteensä 3 221,16 €.  



 

 

Jatkuva sopimus Hyvinkään Agrimarketin kanssa Jahti&Vahti -koiranruoan ostamiseksi jatkui 

myös kertomusvuonna. Merkityillä lahjoituksilla ostettu ruoka lähetettiin Romaniaan 

yhteistyökumppaneillemme. Suurin osa ruoasta päätyi pääyhteistyökumppaneille Suflete Dragin 

ja Associatia A Doua Sansan tarhoille. Kampanjakeräys tuotti 2 765,00 €.  

 
Jahti&Vahti-keräyksen satoa tammikuussa 2015. 

 

 



 

 

2.4 Sijoitetut eläimet 

2.4.1 Koirat 

Yhdistyksen adoptiotoiminta Romaniasta jatkui aktiivisena edellisen vuoden adoptiolukuja 

seuraten. Adoptiotoimintaa ei ole tarkoitus tietoisesti kasvattaa, eikä tarkoituksena ole sijoittaa 

mahdollisimman suurta määrää koiria, vaan löytää koirille sopivia ja sitoutumiskykyisiä koteja 

Suomesta kysynnän mukaan. Adoptiotoiminnan tarkoitus on auttaa yksilöitä ja tarjota ihmisille 

mahdollisuus eettiseen valintaan lemmikin hankkimisessa. Vuonna 2015 yhdistys sijoitti 

yhteensä 332 (339) koiraa uusiin koteihinsa. Näistä 36 sai kodin kotihoidon kautta. Kotihoidossa 

toimikauden lopussa oli kolme koiraa. Kuusi koiraa lopetettiin erinäisten vanhuuteen ja 

terveydentilaan liittyvien ongelmien takia. Uudelleensijoituksia oli 21.  

Koiria adoptoitiin yhdistyksen kautta Romaniasta Asociatia A Doua Sansan Glinan tarhalta 88, 

Luiza Mandrulta 64, Clinica Veterinara OneVetista 59, Asociatia Suflete Dragin tarhalta 50, 

Mihaela Soarelta 29, Rosiori de Veden kunnalliselta tarhalta 18 ja Roxana Deissimalta 6. Muilta 

yksityisiltä tahoilta koiria tuli adoptio-ohjelmaan yhteensä 18. 

 
Kulkurien kautta sai kertomusvuonna kodin 332 koiraa. 

 

2.4.2 Kissat 

Aktiivista kissatoimintaa ei enää kertomusvuonna ollut. Jo kodinsaaneista kissoista 3 tuli 

uudelleensijoitukseen ja yksi kissa odottaa vielä omaa kotiaan hoitopaikassaan. Kissat sijoitettiin 

uusiin koteihinsa yhdistyksen toimintatapojen mukaisesti. Kaksi kodin saanutta kissaa oli 

jouduttu lopettamaan toimintavuoden aikana.  



Kissoja autettiin toimintavuoden aikana ensisijaisesti sterilointiprojektien kautta Romaniassa, 

joissa steriloitiin koirien lisäksi paljon kodittomia ja omistettuja kissoja. 

 

2.5. Media 

Vuosi 2015 aloitettiin näkyvästi, kun Avec Tastulan jakso Kulkureista tuli ulos Yle TV2:lta 

2.1.2015 http://kulkurit.fi/avec-tastula-tv1-pe-2-1-2015-klo-22-00-koirien-pelastajat/ . 

Ohjelma herätti paljon kiinnostusta yhdistyksen toimintaan ja mm. adoptiotoiminnassa koettiin 

alkuvuodesta selkeä nousu.  

Avec Tastulan jakso oli nähtävillä myös Yle Areenassa vuoden 2015 loppuun saakka. 

 
AvecTastulassa olivat mukana Kulkurien Sini Isaksson ja Salla Honkapää. 

 

Elokuussa Akaan seutu -lehti haastatteli Kulkurien hallituksen puheenjohtaja Salla Honkapäätä 

hänen tekemästään työstä ja Kulkurien toiminnasta: 

http://kulkurit.fi/akaan_seutu_salla_honkapaa/ 

Elo- ja syyskuun vaihteessa IvanaHelsingin Paola Suhonen matkusti Kulkurien järjestämälle 

matkalle Romaniaan vierailemaan kahden viikon aikana Kulkurien yhteistyötarhoille ja mm. 

sterilointipäivään. Paolan matkaa seurattiin Hobo Dogs meets IvanaHelsinki -blogissa: 

http://hobodogsmeetsivanahelsinki.blogspot.fi/. Paolan matkasta järjestettiin marraskuussa 

myös jäsen- ja kutsuvierasilta IvanaHelsingin tiloissa, jossa Paola kertoi matkastaan runsaan 

kuvamateriaalin kera.  

http://kulkurit.fi/avec-tastula-tv1-pe-2-1-2015-klo-22-00-koirien-pelastajat/
http://kulkurit.fi/akaan_seutu_salla_honkapaa/
http://kulkurit.fi/akaan_seutu_salla_honkapaa/
http://hobodogsmeetsivanahelsinki.blogspot.fi/


 
IVANAHelsingin Paola Suhonen Romaniassa Tabita-koiran kanssa elokuussa 2015 

 

 

Syyskuussa aloitettiin vuoden 2016 kalenterin ennakkomarkkinointi. Kesällä 2015 kuvatussa 

kalenterissa poseerasivat 13 Suomen eturivin tunnettua henkilöä Kulkurien kautta kodin 

saaneiden koirien kanssa. Mukana olivat mm. Kulkureita aktiivisesti tukemassa oleva ja 

kalenterin julkkismallien mukaan saamisesta vastuussa ollut Janni Hussi, sekä Lauri Korpikoski, 

Reckless Love, Hjallis Harkimo, Venla Savikuja, Antti Ketonen, Scandinavian Hunks jne.  

Kalenterista kirjoitti mm. Iltalehti: http://kulkurit.fi/iltalehti-29-9-2015/ 

http://kulkurit.fi/iltalehti-29-9-2015/


 
Scandinavian Hunks poseerasi Kulkurien kalenterissa kesäkuussa 2015 

 
Kulkurien kalenterin 2015 kansikuvassa poseerasi Hjallis Harkimo ja Nuri-koira 



Marraskuussa 2015 ilmestyi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä ansioituneen journalistin 

Ilkka Malmbergin syväluotaava artikkeli Romanian kodittomien koirien tilanteesta. Malmberg 

matkusti Romaniaan tekemään juttua lokakuussa 2015 ja jutussa mukana oleellisesti oli myös 

Kulkurit.  

http://kulkurit.fi/hs-kuukausiliite-7-11-2015/ 

Marraskuussa 2015 ilmestyi myös neljässä maakuntalehdessä kahden artikkelin juttusarja 

Romanian kodittomien koirien tilanteesta ja Kulkurien toiminnasta. Romaniassa vierailleet 

toimittajat Tuula Koponen ja Pentti Väistö tapasivat matkallaan mm. Asociatia A Doua Sansan 

Carmen Mandescun ja Rosiori-projektin sterilointipäivässä Cornelia Stanin. Myös Kulkurien 

toiminnanjohtajaa Salla Honkapäätä haastateltiin ja kuvattiin mukaan juttusarjaan. 

http://kulkurit.fi/keskisuomalainen-12-11-2015/ 

http://www.ksml.fi/ulkomaat/Romaniassa-koirat-sullotaan-keskitysleireihin-%E2%80%93-

diktaattori-synnytti-ongelman-1980-luvulla/381744 

Marraskuun lopussa Tuusulanjärven viikkouutisissa kerrottiin Kulkurien kautta kodin saaneen 

Bella-koiran elämästä ja adoptioprosessista: http://kulkurit.fi/tuusulanjarven-viikkouutiset-22-

11/ 

Joulukuussa yhdistys oli jälleen esillä kahdessa media-julkaisussa, kun Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteessä nostettiin Marcus-koiran kohtaloa ja elettiin mukana sen kodin etsinnässä 

http://kulkurit.fi/hs-kuukausiliite-5-12-2015/ ja lisäksi uuden digilehden Zebra Zonen 

pilottinumerossa oli Kulkurien toiminnanjohtajan Salla Honkapään mittava haastattelu: 

http://kulkurit.fi/digilehti-zebrazone-uutuus/ 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2015 oli erittäin näkyvä ja yhdistyksen toimintaa esille tuova. Saimme 

runsaasti lisää tukijoita, jäseniä, adoptioperheitä ja toiminnasta kiinnostuneita mukaan mittavan 

mediahuomion ansiosta. 

 

2.6 Tiedotus 

Yhdistyksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat kertomusvuonna yhdistyksen kotisivu, 

www.kulkurit.fi, sekä facebook-sivu, www.facebook.com/kulkurit. Lisäksi kertomusvuonna 

aktivoiduttiin käyttämään yhdistyksen Instagram-, Twitter-, ja YouTube-tilejä. 

Yhdistys pyrkii olemaan tiedotuksessaan mahdollisimman avoin ja reaaliaikainen ja siksi myös 

sosiaalinen media on valittu viralliseksi tiedotuskanavaksi. Kotisivujemme käyttäjillä on ollut 

mahdollista tilata uutiskirje sähköpostiinsa. Kuukausittain lähetettiin formaattimuotoinen 

uutiskirje postituslistalla oleville jäsenille. Yhdistys on myös jakanut tapahtumissa esitteitä, 

informoinut kauppojen ilmoitustauluilla ja muilla mahdollisilla paikoilla. Yhdistys pyrkii myös 

olemaan aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa mukana, sekä järjestämään niitä itse, jotta 

tiedonvälitys saataisiin mahdollisimman kattavaksi ja laajaksi. 

 

2.7 Kenttätyö 

Kertomusvuonna yhdistyksen aktiivien toimesta tehtiin kahden kuukauden välein ns. 

yhdistysmatkoja Romaniaan. Panostimme lisääntyneen aktiivien määrän myötä siihen, että 

uudemmat toimijat pääsevät tutustumaan Romaniaan kokeneempien kävijöiden kanssa ja tieto-

taito leviää yhdistyksen sisällä. Oleellisena matkojen sisällössä pidettiin adoptio-ohjelmassa 

olevien koirien tilanteen päivittäminen ja uusien adoptio-ohjelmaan tulevien koirien 

valitseminen. Lisäksi tärkeää on ollut keskustella ja kuunnella yhteistyötahojemme huolia ja 

murheita ja osallistua päätöksentekoon, sekä tuoda paikallisille toimijoille osaamista ja 

kokemuksia länsimaisesta tavasta ottaa huomioon eläimen kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

Lisäksi matkojen oleellinen merkitys on pystyä kehittämään toimintatapoja yhä 

http://kulkurit.fi/hs-kuukausiliite-7-11-2015/
http://kulkurit.fi/hs-kuukausiliite-7-11-2015/
http://www.ksml.fi/ulkomaat/Romaniassa-koirat-sullotaan-keskitysleireihin-%E2%80%93-diktaattori-synnytti-ongelman-1980-luvulla/381744
http://www.ksml.fi/ulkomaat/Romaniassa-koirat-sullotaan-keskitysleireihin-%E2%80%93-diktaattori-synnytti-ongelman-1980-luvulla/381744
http://kulkurit.fi/tuusulanjarven-viikkouutiset-22-11/
http://kulkurit.fi/tuusulanjarven-viikkouutiset-22-11/
http://kulkurit.fi/hs-kuukausiliite-5-12-2015/
http://kulkurit.fi/digilehti-zebrazone-uutuus/
http://kulkurit.fi/digilehti-zebrazone-uutuus/


laadukkaammaksi. Matkojen tärkeänä antina pidettiin myös paikallisten kuulumisten tuomista 

tukijoiden ja lahjoittajien tietoon. 

 
Kulkurien Stina Nurmikoski Glinan tarhalla maaliskuussa 2015. 



 
Kulkurien Saila Ryytty ja Stina Nurmikoski Sintestin tarhalla maaliskuussa 2015 

 

3    Hallinto 

3.1 Kokoukset 

Toimintavuoden aikana pidettiin 16 kokousta, joista sääntömääräisiä jäsenten kokouksia oli 

17.5. pidetty vuosikokous ja 10.10. pidetty ylimääräinen jäsenkokous sekä kahdeksan 

kokouksista oli uusien jäsenten hyväksymiskokouksia. 

 

3.2 Hallitus ja toiminnanjohtaja 

Vuosikokouksessa äänestettiin hallituksen puheenjohtajaksi enemmistövaaleilla Salla Honkapää. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi äänestettiin suhteellisella vaalitavalla Sini Isaksson, Taija 

Jolanki, Kaisa Kanninen ja Saila Ryytty.  Hallituksen varajäseniksi äänestettiin suhteellisella 

vaalitavalla Johanna Lisko, Maarit Auranen ja Nea Goman. Varajäsenet korvaavat varsinaisia 

jäseniä valitsemisjärjestyksessä. Hallitus valitsi Taija Jolangin varapuheenjohtajaksi ja Sini 

Isakssonin rahastonhoitajaksi. 

Hallituksessa tapahtui useita muutoksia kertomusvuoden aikana; 31.7. Taija Jolanki jätti 

tehtävänsä hallituksessa lähtien uusien haasteiden pariin. Tilalle nousi ensimmäinen varajäsen 

Johanna Lisko. 6.9., joka myöhemmin erosi hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Hänen 

tilalleen nousi varajäsenenä seuraavana oleva Maarit Auranen.  

10.10. koettiin mullistus vapaaehtoistoiminnassa, kun yhdistyksen rajusta kasvusta johtuen 

koettiin vakava resurssipula uhaksi yhdistyksen pysymiselle oman kasvun ja kehittymisen 

vauhdissa tai ylipäätään sillä tasolla mihin yhdistys oli kovan työn tuloksena saatu. Ainoaksi 

vaihtoehdoksi nähtiin osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaaminen määräaikaiseksi koeajaksi. 



Tämän takia 10.10. pidettiin ylimääräinen jäsentenkokous, jossa päätettiin toiminnanjohtajan 

palkkaamisesta. Äänestystulos oli yksimielisesti toiminnanjohtajan palkkaamisen puolesta.  

Samana päivänä Salla Honkapää erosi puheenjohtajan tehtävästään. Sini Isaksson nousi 

varapuheenjohtajasta hallituksen puheenjohtajaksi, hallitus valitsi Kaisa Kannisen 

varapuheenjohtajaksi ja varasijalta varsinaiseksi jäseneksi hallitukseen nousi Nea Goman.  

Hallitus päätti tänä historiallisena päivänä palkata Salla Honkapään yhdistyksen 

toiminnanjohtajaksi ajalle 13.10.2015-19.4.2016. 

 

3.3 Muut toimihenkilöt 

Aktiiveja eli alussa mainittuja aktiivisesti yhdistyksessä toimivia toimihenkilöitä vaihtui kauden 

aikana. Muutama vanha lähti pois ja uusia tuli tilalle. Toimikauden lopussa aktiivisia 

toimihenkilöitä hallitus mukaan lukien oli 35 (30). 

Romanian yhteyshenkilönä, adoptiotoiminnan vastaavana sekä lentojen organisoijana toimi 

Salla Honkapää. Lentojen organisointiin liittyi syksyllä myös Saila Ryytty, Tanja Björninen sekä 

Rosa Haahtikari. Rosiori De Vede -projektista vastasi Salla Honkapää. Taloudenhoitajana toimi 

Sini Isaksson. Sterilointiprojekteista oli vastuussa Kaisa Kanninen apunaan Anna-Sisko Sorsa, 

joka otti vastuulleen myös Rosiori de Vede -massasterilointiprojektin Taija Jolangin jättäytyessä 

pois yhdistyksen toiminnasta. 

Annu Piensoho vastasi tiedottamisesta ja nettisivujen päivittämisestä. Christa Wilkman vastasi 

sijoitettujen eläinten rekisterin ylläpidosta, kotihoito- ja adoptiosopimusten käsittelystä ja 

Turvasiru.fi -asioista. Tapahtumamainosten ja markkinointimateriaalien tekeminen siirtyi Nelli 

Järviseltä Veera Nurille ja Henna Raskankaalle. Tapahtumavastaavana oli Katarina Kaasinen, 

joka myös vastasi markkinointimateriaalien painattamisesta. Jäsenrekisterin pidosta vastasi 

Leila Mattila. Leila vastasi myös verkkokaupasta, kannatustuotehankinnoista, 

kannatustuotteiden varastoinnista ja lähetyksestä. Lahjoitustavaroiden kuljetuksesta 

Romaniaan vastasi Miia Lönnqvist. Hänelle siirtyi myös lahjoitusruoan vastaanotto, varastointi 

ja koordinointi toimikauden aikana. Miia Lönnqvist hoiti myös nettihuutokauppojen postituksia. 

Kirpputoritoiminnasta ja lahjoitusten vastaanottamisesta vastasi Anu Karppinen. Rosa 

Haahtikari, Nea Goman ja Veera Nuri vastasivat yhdistyksen nettisivuista. 

Koirien adoptioita hoitivat Nea Goman, Tanja Björninen, Johanna Lisko, Katja Miettinen, Saila 

Ryytty, Evi Koskinen, Niina Laaksonen, Jenni Huuskonen, Maarit Auranen, Taija Mäkinen, Lilli 

Lanér, Mia Takolander, Stina Nurmikoski, Salla Honkapää, Rosa Haahtikari, Johanna Kotiaho, 

Sarianna Syrjä, Monika Turklin ja Rosanna Lahtinen. 

Romaniasta tulevien koirien sekä koirien kanssa lentävien lentokummien lentojen varauksia hoiti 

Marja Kiiveri. 

Reetta Herranen ja Krista Norvasuo vastasivat kotihoitajarekisterin ylläpidosta. Krista Norvasuo 

ideoi ja valmisti kannatustuotteina suosion saavuttaneita rescue-rusetteja. Jaana Piispa aloitti 

Turun tapahtuma- ja kirpputorivastaavana. Taru Tuoresmaa-Björk otti lahjoituksia vastaan 

Kokkolan seudulla. 

 

Yhdistyksen apuna oli myös lukuisia muita yksityisiä ihmisiä, jotka tarvittaessa auttoivat 

tavaroiden kuljetuksissa, olivat auttamassa lentokentällä koirien vastaanotossa, järjestivät 

kirpputoreja ja muuta varainkeruuta, olivat mukana auttamassa tapahtumissa ym. asioissa. 

 



4   Talous 

Tänäkin vuonna voimme ylpeänä todeta kehittyvän toimintamme ansiosta yhdistyksen 

taloudellisen tilanteen olleen hyvä koko toimintakauden ajan.  Varainhankinnan tuotto kulujen 

jälkeen oli 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna eli 114 745,77 € (105 712,34). 

Avustustoimintaan käytettiin 83 489,57 € (99 892,36). Tästä summasta sterilointiprojektien 
osuus oli 61 % eli 51 212,10 €. 

Rahalahjoituksia saatiin melkein saman verran kuin edellisenä vuonna 1 % miinuksella, 

70 004,26 € (71 018,16) euroa. Suunnattuihin avustuskohteisiin saadut lahjoitukset käytettiin 

kokonaisuudessaan niihin. Sterilointiprojektien kuluista 34 914,88 € katettiin muun 

varainhankinnan tuotoilla. Tämä on 47 % enemmän kuin mitä sterilointeihin suunnattuja 
viitteellisiä lahjoituksia tuli. 

Eläimistä saadut kulukorvaukset kattoivat adoptiotoiminnasta suoraan koituneet kulut. 

Adoptioprosessin kustannusrakenteen optimointi on tuottanut tulosta, joka näkyy huomattavana 

parannuksena edelliseltä toimintakaudelta. Ylijäämää adoptiotoiminnasta jäi 28 610,10 € (9 
107,12).  

Uutena kustannuksena 13.10. alkaen olivat henkilöstökulut osa-aikaisen toiminnanjohtajan 

palkkaamisesta. Näitä kuluja oli 2,5 kk aikana lakisääteiset henkilösivukulut mukaan lukien 4 
510,28 €. Henkilöstökulujen kattamiseen ei käytetä lahjoitusvaroja.  

Ylijäämää tilikaudelta jäi 47 273,48 € (10 100,31). 

  

5   Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja 

Kehittyvänä yhdistyksenä haluamme kirjanpitomme ja tilinpäätöksemme kertovan enemmän 

kuin mitä laki edellyttää, koska läpinäkyvyyteen pyrkivän toimintamme lisäksi kirjanpidon 

antamat tiedot ovat tärkeänä osana kehittyvän yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja seurantaa. 

Kirjanpitäjänä toimi Anu Karppinen, jonka työn jälki ja huomiokyky oli tänäkin vuonna ihailtavan 

tarkkaa.  

Vapaaehtoisyhdistyksellä on nykyään mahdollisuus käyttää toiminnantarkastajana maallikkoa, 

mutta Kulkurit haluaa säilyttää ammattimaisen otteen myös tällä saralla kunnioittaen tukijoitaan 

ja lahjoittajia, joten tilintarkastajana toimii edellisten vuosien tapaan KHT-tilintarkastusyhteisö Oy 
Tuokko Ltd, Helsinki. 


