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Toimintakertomus 1.1.2014-31.12.2014
Yleistä
Suomen Karva-Kaverit ry – Finlands Lurviga Kompisar rf on perustettu 8.4.2011. Kolmas toimintakausi oli
1.1.2014-31.12.2014. Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 14.4.2014.
Yhdistyksellä on tavaramerkki (logo), jonka Patentti- ja rekisterihallitus on ottanut tavaramerkkilain 20§ nojalla
rekisteri-otteen numero 255958 mukaisen tavaramerkin rekisteröintiin. Rekisteröinti on voimassa kymmenen
vuotta rekisteröintipäivästä 29.6.2012. Rekisteröintipäätöksen väiteaika päättyi 29.8.2012.
Yhdistyksen y-tunnus on 2427945-6. Yhdistys on haettu verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Yhdistyksen
tili on Nordeassa IBAN FI86 1590 3000 2067 95, BIC NDEAFIHH.
Yhdistys haki toukokuussa 2014 RAY:lta tukea eläinavusteisen vapaaehtoistyöskentelyn kehittämiseen ja
koordinointiin yhteensä 320 000€ kolmelle vuodelle. RAY on puoltanut tuen hakemusta joulukuussa 2014 ja
myöntänyt 82 000€ vuodelle 2015,hakemus odottaa nyt sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyntää.

Hallitus
1.1.2014-13.04.2014 hallitus jatkoi vanhalla kokoonpanolla. 13.04.2014 kevätkokouksessa oli hallituksesta
erovuorossa puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja varajäsen.
Puheenjohtaja Maarit Haapasaari, erovuoroinen valittiin uudestaan
Varapuheenjohtaja Harri Suomi
Sihteeri Hanna Ritvanen, erovuoroinen valittiin uudestaan
Jäsensihteeri Riitta Paju
Varainhoitaja Kaija Ikäheimo, erovuoroinen
Varsinainen jäsen Sinikka Järvinen
Varajäsen Sirpa Kakko
Varajäsen Taina Heino-Kaukonen, erovuoroinen valittiin uudestaan
Uuden hallituksen hallintokausi on ollut 13.04.2014-31.12.2014. Uusi hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Maarit Haapasaari
Varapuheenjohtaja Harri Suomi
Sihteeri Hanna Ritvanen
Jäsensihteeri Riitta Paju
Varainhoitaja Kaija Ikäheimo (hallituksen ulkopuolella)
Varsinainen jäsen Sinikka Järvinen
Varsinainen jäsen Tanja Aunela
Varajäsen Sirpa Kakko
Varajäsen Taina Heino-Kaukonen
Muut toimihenkilöt kaudella kolme olivat:
Kirjanpitäjä Kristiina Ståhlberg
Toiminnantarkastaja Anne-Maija Koivisto
Varatoiminnantarkastaja Jannika Backman
Erovuorossa 2015 syyskokouksessa ovat Harri Suomi,Riitta Paju,Sinikka Järvinen ja Sirpa Kakko.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Kokoukset
13.04.2014
26.10.2014

Kevätkokous
Syyskokous

Koriston tallit,Ritarikatu 1,Kaarina
Koriston tallit,Ritarikatu 1,Kaarina

Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä yhdeksän kertaa.
26.01.2014
Haapasaari, Littoinen
09.03.2014
Ikäheimo, Turku
13.04.2014
Vuosikokouksen yhteydessä Koriston talleilla, Kaarina
25.5.2014
Ravintola Harald, Turku
31.8.2014
Haapasaari, Littoinen
28.9.2014
Järvinen, Raisio
13.10.2014
Koriston tallit, Kaarina
16.11.2014
Heino-Kaukonen, Littoinen
14.12.2014
Järvinen, Raisio

Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa 31.12.2014 yhdistyksessä oli 305 jäsentä, joista 3 oli kannattajajäseniä. Yhdistyksen
jäsenmäärä jatkoi kasvuaan kolmannella kaudella.
Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2014 erottaa 18 jäsentä maksamattomien jäsenmaksujen
vuoksi.

Talous
Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa ja maksuvalmius riittävä. Talous on 1.1.2014-31.12.2014
ylijäämäinen. Toimintaa on rahoitettu testaus- ja jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja keräystuotoilla sekä
kalenterimyynnillä.
Kulut koostuivat lupa- ja rekisterimaksuista, eläinten tarvikkeista (kuten liivit ja rusetit), kokouskuluista,
vakuutusmaksuista, materiaalikuluista ja testitilaisuuksista/ testausmatkoista toisille paikkakunnille.
Lahjoitukset
Rahalahjoituksin yhdistystä muistivat
TUL, Varsinais-Suomen piiri 70€
Erinäiset käteislahjoitukset eri tahoilta 75,86€
Yhteensä rahalahjoituksia saatiin 145,86€.

Toiminta
Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet
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.
Suomen Karva-Kavereiden toiminnassa kaudella 1.1.2014-31.12.2014 oli mukana testattuja eläimiä yhteensä
noin 300, joista 280 oli koiria, 13 oli kissoja, lisäksi löytyi marsuja, shetlanninponeja, 1 aasi, 1
minishetlanninponi, miniatyyrihevosia ja alpakoita.
Yhdistyksen suurin ongelma tälläkin kaudella on ollut testattujen sitouttaminen keikkailuun testin suorittamisen
jälkeen.

Eläinavusteiseen työskentelyyn kuuluvat eläinavusteinen toiminta, terapia ja opetus.
Eläinavusteinen toiminta
Suomen Karva-Kaverien toiminnassa on erikokoisia ja erirotuisia eläimiä eri eläinlajeista, jotka kaikki
rakastavat halaamista ja rapsutusta. Karva-Kaverit käyvät vapaaehtoistoimintana ilahduttamassa vanhuksia,
kehitysvammaisia, lapsia ja nuoria lastenkodeissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja erilaisissa tapahtumissa.
Työskennellessään Karva-Kaveri eläimen tunnistaa oranssinpunaisesta liivistä tai rusettinauhasta, jossa
oranssilla pohjalla on tassukuvia. Karva-Kaverin ohjaaja pukeutuu oranssinpunaiseen t-paitaan/liiviin/
fleecetakkiin, jossa on Karva-Kaverien logo. Karva-Kaveri ohjaaja kantaa mukanaan myös toimintapassia.
Toimintapassissa on oranssilla pohjalla eläimen kuva ja nimi, ohjaajan nimi ja lisäksi yhdistyksen nimi.
Toimintapasseista vastaa Vakka-Suomen alueen koordinaattori ja hallituksen varajäsen Sirpa Kakko. Osalla
alueista on myös mahdollisuus tehdä itse toimintapassinsa.
Toiminnan käytännön organisoinnista vastaavat alueelliset koordinaattorit-Suomen
− Karva-Kaverien pääkoordinaattori ja Turun seudun koordinaattori Maarit Haapasaari
− Vakka-Suomen koordinaattori (Uusikaupunki,Laitila) Sirpa Kakko
− Kaakonkulman koordinaattori Milena Vanhala
− Raaseporin koordinaattori Miisa Kaukoniemi tammikuusta alkaen
− Helsingin koordinaattori Virpi Saarelma
− Satakunnan koordinaattori (Pori) Anna-Riina Tauriainen
− Kuopion koordinaattori Kia Siven
− Suomussalmen koordinaattorit Kati Mäkeläinen ja Saara Ojakangas
− Oulun koordinaattori Irmeli Isteri marraskuusta alkaen. Alkuvuoden Paula Kauppinen-Suikki
− Tampereen koordinaattori Veera Salminen
− Keski-Pohjanmaan koordinaattori Erja Niemelä elokuusta alkaen
− Merikarvian koordinaattori Taru Malmi
− Etelä-Pohjanmaan koordinaattori Seija Pirhonen. Alueyhteyshenkilöt tammikuusta alkaen
− Kauhajoen yhteyshenkilö Päivi Lintala
− Alavuden yhteyshenkilö Minna Kivistö
− Ilmajoen yhteyshenkilö Annukka Sissala
− Teuvan yhteyshenkilö Susanna Hirviniemi-Soinila
− Merilapin alueen koordinaattori Mia Faarinen
− Keski-Suomen koordinaattori (Jyväskylä) Tuula Rönkkö ja Hannele Liimatta. Hannele aloitti
syyskuussa muuttonsa jälkeen
− Lahden seudun koordinaattorit Riitta Koivisto ja Susanne Soppi syyskuusta alkaen, alkuvuodesta
Hannele Liimatta
− Joensuun koordinaattori Marjaana Arponen, lokakuusta 2014 alkaen
− Eurajoen seudun koordinaattori Jessica Keränen syyskuusta alkaen
− Huittisten seudun koordinaattori Lotta Toivola kesäkuusta alkaen
− Rauman seudun koordinaattori Tanja Mattila
− Rovaniemen seudun koordinaattori Mira Niittylahti marraskuusta alkaen
− Salon seudun koordinaattori Johanna Järvinen helmikuusta alkaen
− Utajärven/Oulujokilaakson koordinaattorit Tarja Karjalainen ja Janita Kovalainen
Oman alueen koordinaattori sopii kaikki vierailut. Useimmissa vierailukohteissa käydään säännöllisesti kerran
viikossa tai vähintään kerran kuukaudessa. Vierailupaikkojen toivotaan antavan kerran vuodessa kirjallista
palautetta vierailujen onnistumisesta. Palautetta on pyydetty ja toivottu kirjallisessa muodossa.

Vierailut ovat kohteille maksuttomia, mutta yhdistyksemme ottaa mielellään yrityksiltä ja yhdistyksiltä vastaan
lahjoituksia, joiden avulla voidaan kehittää ja tukea yhdistyksemme toimintaa.
Eläimen omistaja on aina ensisijaisesti vastuussa omasta eläimestään. Yhdistyksellä on vastuu- ja
oikeusturvavakuutus Vakuutusyhtiö If:ssä, mutta eläimen omistajan tulee omata myös oma vastuuvakuutus.
Toiminnan laajuus
Vierailuja tehdään ympäri vuoden, kuitenkin niin, että kesällä pidetään pieni kesäloma ja talvella joululoma.
Yhteen vierailukertaan osallistuu yleensä useampi karvakko. Pääsääntöisesti eri lajiset eläimet keikkailevat eri
aikoihin, jolloin kohteilla on esimerkiksi kissoille ja koirille omat vierailupäivänsä ja -aikansa. Asiakkaiden
pyynnöstä kuitenkin myös yhteiskeikkoja pidetään joillakin paikkakunnilla, muunmuassa Turussa.
Vierailukohteita on yli 120, joista suurin volyymi on edelleen Turun seudulla, jossa on n. 40 kohdetta. Lisäksi
osallistumme myös tapahtumiin.
Yksi haliannos on eläimen ja ohjaajan vierailu yhdessä vierailukohteessa/tapahtumassa kestoltaan 15min-2h
(aikaa ei ole rajoitettu, tämä on arvio, aika määräytyy eläimen jaksamisen mukaan)
Haliannoksien määrä oli koko Suomessa vuonna 2014 yhteensä 2084 kpl
- Turun seutu 800 kpl
- Vakka-Suomi 416kpl
- Oulun alue 32 kpl
- Lohja 1 kpl
- Huittisten alue 74 kpl
- Salo 42 kpl
- Pori 47 kpl
- Keski-Pohjanmaa 122 kpl
- Rovaniemi 5 kpl
- Etelä-Pohjanmaa 153 kpl
- Raasepori 16 kpl
- Rauma-Eurajoki 107 kpl
- Joensuu 8 kpl
- Oulujokilaakso 1 kpl
- Lahti 224 kpl
- Kymenlaakso 36 kpl
- Jyväskylä 13 kpl

Testaukset
Jokainen toimintaan mukaan haluava uusi eläin-ohjaajapari testataan Suomen Karva-Kaverien
soveltuvuustestillä. Turun seudun testit järjestetään palvelutalo Värttinässä. Muille paikkakunnille matkustaa
2-4 suomen Karva-Kavereiden testaajaa. Yhden testin aikana saadaan tarvittaessa testatuksi jopa 30 uutta
paria (eläin ja ohjaaja).
Testit
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Heinola 11.1
Eurajoki 1.2
Helsinki 15.2
Vakka-Suomi 8.3
Meri-Karvia 15.3
Kauhajoki 29.3
Pori 28.4.2014
Salo 27.5.2014
Huittinen 2.6
Turku 18.9
Joensuu 4.10
Kauhajoki 25.10
Heinola 29.11
Oulu 1.11
Rauma 13.12

Koulutukset
Eläinavusteisen työskentelyn toimikunta järjesti 15.11.2014 Koriston talleilla Kaarinassa koulutuksen aiheesta
Eläinavusteisuus koulussa. Osallistujia oli noin kaksikymmentä ja koulutus sai hyvää palautetta.
Tiedotus ja julkaisut
Alla osa tämän vuoden julkaisuista
- Itä-Häme -lehti 13.1
- Salon seudun sanomat 2.6
- Itä-Häme -lehti 19.7
- IL -tv 6.11
- Etelä-Suomen sanomat 14.12
- Kotipitäjä -lehti 12/2014

Toimikunnat
Eläinavusteisen työskentelyn toimikunta
Suomen Karva-Kaverit ry:n syyskokouksessaan 6.10.2013 perustama toimikunta jatkoi edelleen toimintaansa.
Toimikunnan jäseniä ovat Kaija Ikäheimo (puheenjohtaja), Mia Dufva (sihteeri), Maarit Haapasaari, Niina
Laivamaa ja Johanna Rintamaa. Toimikunnan tehtävänä on järjestää koulutustoimintaa sekä perustaa ja
ylläpitää eläinavusteista työtä tekevien ammattilaisten hakemistoa.

Lukukoirat
Suomen Karva-Kaverit ry päätti syyskokouksessaan 26.10.2014 perustaa Lukukoirat -toiminnalle oman
alajaoston kehittämään lukukoiratoimintaa valtakunnallisesti. Alajaoston tavoitteena on tulevina vuosina
kehittää yhdistykselle yhtenäiset käytännöt ja toimintatavat lukukoirien testaukseen ja toimintaan.

Tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys on tiedottanut toimikauden aikana nettisivuston www.suomenkarvakaverit.fi, facebook -sivuston
https://www.facebook.com/pages/Suomen-Karva-Kaverit/240978872581112?ref=hl ja instagram -sivustolla
nimellä @suomenkarvakaverit.
Yhdistys teetätti esitteitä, joita jaetaan tapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa.
Sisäinen tiedottaminen
Kokouskutsut ja alueellinen tiedottaminen on hoidettu pääosin sähköpostilla. Lisäksi on alueellisesti käytetty
facebook -ryhmiä hallituksen ja koordinaattorien väliseen tiedottamiseen. Koordinaattorit ovat tiedottaneet
jäsenistöä myös alueellisissa facebook -ryhmissään.
Toimikauden aikana postitettiin kaksi koordinaattorikirjettä, jotka jaettiin kaikille jäsenille pääsääntöisesti
sähköpostitse. Näiden avulla tiedotettiin alueita tarkemmin hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta.

Lopuksi
Suomen Karva-Kaverit ry:n toimikausi 1.1.2014-31.12.2014 on ollut aktiivista suunnittelu – ja kehitystyötä.
Jäsenmäärämme on jatkanut tasaisesti kasvuaan ja toimintamme on laajentunut edelleen ympäri Suomea.

Yhdistyksen motto:

Turussa 15.3.2015

Harri Suomi
Vt. Puheenjohtaja
Liitteet 2014:
Alueet 2014 (Paikalliset toimintakertomukset)
Tasekirja 2014

Tanja Aunela
Sihteeri

