
 

 
 

Suomen Karva-Kaverit ry - 
Finlands Lurviga kompisar rf 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
 
 
Yleistä  
 
Suomen Karva-Kaverit ry:n tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa eläinavusteista 
työskentelyä, jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja vahvistetaan ihmisen terveyttä ja 
sosiaalista hyvinvointia, ehkäistään ihmisen hyvinvoinnin ongelmia ja tuetaan ongelmia 
kohdanneita ihmisiä. 
 
Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 
 
Kokoukset 
Sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä (helmi-huhtikuussa) ja syksyllä (syys-
marraskuussa) 2021. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana aina tarvittaessa. 
 
Jäsenistö ja arvioinnit 
Tulevan toimikauden aikana pidetään arviointitilaisuuksia tarvittaessa eri puolilla 
Suomea. Jokaisella alueella arviointi pyritään järjestämään vähintään kerran vuoden 
aikana. 
 
Talous 
 
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja taloudellisuuteen. 
 
Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan STEA:n avustuksen tuella ja tarvittaessa 
haetaan myös muita apu-/hankerahoja toiminnan kehittämiseen. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Jäsenmaksut ja arviointimaksut 
Arviointimaksu on varsinaiselta jäseneltä 30€, perhejäseneltä 15€, nuorisojäseneltä 15€ 
ja kannattajajäseneltä vähintään 30€. 
 
Jäsenmaksut laskutetaan tehokkaasti ja jäsen voidaan katsoa eronneeksi jo 30pvää 
maksumuistutuksen lähettämisestä. 
 
Uudelta jäseneltä arviointimaksu on 50€ ensimmäiseltä eläimeltä ja lisäeläimeltä 15€ 
per eläin. Uuden jäsenen arviointimaksu pitää sisällään kuluvan vuoden jäsenmaksun. 

 
Arviointimaksu on vanhalta jäseneltä 15€ per eläin. Arviointitilaisuuteen osallistuvan 
jäsenmaksu pitää olla maksettuna ennen arviointitilaisuutta.  
 
Arviointimaksuun sisältyy sekä vanhalla, että uudella jäsenellä vastuuvakuutus, eläimen 
liivi/nauha ja toimintapassi. 
 
Toiminta 
 
Vuosi 2021 on yhdistyksen kymmenes toimintavuosi. Yhdistyksen vuosikokouksessa 
tullaan palkitsemaan toiminnassa 5 ja 10 vuotta mukana olleita ansiomerkillä. 
 
Koulutukset 
Yhdessä Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen kanssa tarjotaan jäsenille koulutuksia 
yhdistyksen toiminnasta. 
Osallistutaan myös mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden järjestämiin 
koulutuksiin. 
 
Matkat arviointitilaisuuksiin 
Tarvittaessa tehdään matkoja arviointitilaisuuksiin sekä uusille, että vanhoille 
paikkakunnille. 
 
Julkaisutoiminta 
Yhdistys julkaisee jäsenlehteä, lehti on myös ulkoisen viestinnän väline. 
 
Iloa Eläinavusteisuudesta -hanke 
Yhdistys on hakenut hankeavustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta 
(STEA) vuosille 2018 – 2020, hanke päättyy vuonna 2021. Avustusta on haettu 



 

 
 

vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden ja kasvun edellytysten turvaamiseksi sekä toiminnan 
laadun varmistamiseen. 
 
Iloa eläinavusteisuudesta -hankkeessa kerätään tietoa sekä arvioidaan ja testataan 
toiminnan uudelleen organisoinnin ja vastuun jakamisen malleja. Lisäksi hankkeessa 
koulutetaan jäseniä, tuotetaan koulutusmateriaalia ja tehostetaan sekä yhdistyksen 
sisäistä- että ulkoista viestintää.  
 
Tiedottaminen 
 
Ulkoinen tiedottaminen 
Jatketaan suoramarkkinointia vierailuilla ja erilaisissa tapahtumissa. Päivitetään 
säännöllisesti yhdistyksen verkko- ja Facebook -sivuja sekä Instagramia ja Youtubea. 
 
Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa yhdistyksen toiminnasta muiden 
yhdistysten kokouksissa. 
 
Sisäinen tiedottaminen 
Toimikauden aikana jatketaan tiedottamista uutiskirjeillä, sähköpostitse sekä 
yhdistyksen verkko- ja Facebook -sivujen kautta. 
 
Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse. 
 
 
Lopuksi: 
 
Tulevana kautena Suomen Karva-Kaverit jatkavat toimintaa suunnaten katseen kohti 
huomista ja pyrkimyksenään saada arvioidut eläimet myös vierailuille. 
 
Yhdistyksen motto: 

 
Jätän jäljet sydämees! 

 
 
Suomen Karva-Kaverit ry, hallitus 
 


