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Suomen Karva-Kaverit ry - Finlands Lurviga Kompisar rf
Toimintakertomus 1.1.2016-31.12.2016

Toimintakertomus 1.1.2016-31.12.2016
Yleistä
Suomen Karva-Kaverit ry - Finlands Lurviga Kompisar rf on perustettu 8.4.2011. Viides
toimintakausi oli 1.1.2016-31.12.2016.
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
ennakonperintärekisteriin. Yhdistyksen tili on Nordeassa IBAN FI86 1590 3000 2067 95,
BIC NDEAFIHH.
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Yhdistys sai vuodelle 2016 RAY:lta 73 000€ tukea eläinavusteisen
vapaaehtoistyöskentelyn kehittämiseen ja koordinointiin. Projektin ja yhdistyksen toimisto
sijaitsee osoitteessa Kuralankatu 2, Turku.
Hallitus
Harri Suomi ilmoitti aiemmin eroavansa hallituksesta ja 1.1- 15.4.2016 hallitus järjestäytyi
seuraavasti:
Puheenjohtaja: Heidi Vainio
Varapuheenjohtaja: Kirsi Niittymäki
Sihteeri Tanja Aunela
Jäsensihteeri Riitta Paju
Varainhoitaja Tanja Lunden (hallituksen ulkopuolelta)
Varsinainen jäsen Johanna Järvinen
Varsinainen jäsen Sinikka Järvinen
Varajäsen Mira Niittylahti
Kevätkokouksessa hallitukseen valittiin yksi varsinainen jäsen eronneen Harri Suomen
tilalle. Hallitus oli 16.4.2016-31.12.2016 seuraavanlainen:
Puheenjohtaja Heidi Vainio
Varapuheenjohtaja: Kirsi Niittymäki
Sihteeri Tanja Aunela
Jäsensihteeri Riitta Paju
Varainhoitaja Tanja Lunden (hallituksen ulkopuolelta)
Varsinainen jäsen Johanna Järvinen
Varsinainen jäsen Sinikka Järvinen
Varsinainen jäsen Pasi Puolakka
Varajäsen Mira Niittylahti
Muut toimihenkilöt kaudella 2016 olivat:
Kirjanpitäjä Tarja Koskinen
Toiminnantarkastaja Kirsi Patrikainen HTM
Varatoiminnantarkastaja Erja Valtare KHT
Erovuorossa 2017 syyskokouksessa ovat Sinikka Järvinen, Riitta Paju, Pasi Puolakka ja
Mira Niittylahti.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Yhdistyksen kokoukset
16.4
22.10

Kevätkokous, Turussa
Syyskokous, Helsingissä

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä 9 kertaa.
23.1
27.2
24.3

Niittymäki, Nousiainen
Vainio, Raisio
Aunela, Raisio
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16.4
12.5
25.8
19.9
22.10
24.11

Kevätkokouksen yhteydessä, Turku
Stefan’s Steak House, Turku
Yhdistyksen toimitilat, Turku
Yhdistyksen toimitilat, Turku
Syyskokouksen yhteydessä, Helsinki
Yhdistyksen toimitilat, Turku

Projektin ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Ensimmäisellä kerralla kokous
järjestettiin piknik -risteilynä 16.1.2016, jossa mukana oli 12 henkeä. Vuoden
ensimmäisessä kokouksessa suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa projektin osalta.
Projektin ohjausryhmä kokoontui vielä seurantapalaveriin Turussa 15.10.2016.
Kokoukseen osallistui 8 henkilöä ja sen aiheena oli käydä läpi kulunut toimintavuosi sekä
suunnitella tulevaa.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa 31.12.2016 yhdistyksessä oli 523 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä
oli 484, perhejäseniä 34 ja 5 oli kannattajajäseniä. Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi
kasvuaan viidennellä kaudella.
Projektin tukemalla aluerahalla järjestettiin 13 alueellista jäsentapaamista, joihin osallistui
105 jäsentä. Jäsentapaamisissa alueiden jäsenet suunnittelivat tulevaa toimintaa ja
jakoivat vertaistukea toisilleen.

Talous
Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa ja maksuvalmius on riittävä. Talous on
1.1.2016-31.12.2016 yhdistyksen osalta ylijäämäinen. Projektin osalta talous on
ylijäämäinen kokonaisuus on ylijäämäinen. Toimintaa on rahoitettu testaus- ja
jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja alueilla on järjestetty myös Match Show’ita.
Kulut koostuivat lupa- ja rekisterimaksuista, eläinten tarvikkeista (kuten liivit ja rusetit),
kokouskuluista, vakuutusmaksuista, materiaalikuluista ja testitilaisuuksista/testimatkoista
toisille paikkakunnille.

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 hyvinvointia,
ehkäistään ihmisen hyvinvoinnin ongelmia ja tuetaan ongelmia kohdanneita ihmisiä.
Suomen Karva-Kavereiden toiminnassa kaudella 1.1.2016-31.12.2016 oli mukana
testattuja eläimiä yhteensä noin 600, joista n.80% oli koiria, lisäksi löytyi kissoja, hevosia,
poneja, miniatyyrihevosia, alpakoita, laamoja, haisunäätä, kaneja ja marsuja.
Yhdistyksen suurin ongelma vuodesta toiseen on testattujen sitouttaminen keikkailuun
testin suorittamisen jälkeen.
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Eläinavusteiseen työskentelyyn kuuluvat eläinavusteinen toiminta,
terapia ja opetus
Eläinavusteinen toiminta
Suomen Karva-Kaverien toiminnassa on erikokoisia ja -rotuisia 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. KarvaKaveri -ohjaaja kantaa aina mukanaan myös toimintapassia. Toimintapassissa on
oranssilla pohjalla eläimen kuva ja nimi, ohjaajan nimi ja lisäksi yhdistyksen nimi.
Toimintapasseista vastasi Tampereen toinen koordinaattori Satu Järvinen. Osalla alueista
on myös mahdollisuus tehdä itse toimintapassinsa.
Toiminnan käytännön organisoinnista vastaavat alueelliset koordinaattorit ympäri Suomen
- Pääkoordinaattori Maarit Haapasaari
- Turun koordinaattori Pia Aunela
- Vakka-Suomen koordinaattorit Mari Tonteri
- Salon koordinaattorit Johanna Järvinen ja Mari Nieminen
- Pääkaupunkiseudun koordinaattori Salla Pajalahti ja Tiina Laurila
- Oulun koordinaattori Irmeli Isteri ja Elise Sarkkinen
- Rovaniemen koordinaattori Mira Niittylahti ja Wiivi Korhonen (syksystä lähtien)
- Tampereen koordinaattori Veera Salminen ja Satu Järvinen
- Keski-Pohjanmaan koordinaattori Erja Niemelä
- Etelä-Pohjanmaan koordinaattorit Annika Sissala, Päivi Lintala, Mari Neva-Keturi ja
Susanna Hirviniemi-Soinila
- Merilapin koordinaattori Päivi Nevanperä
- Keminmaan koordinaattori Virpi Kirkinen
- Keski-Suomen koordinaattori Anni Hirn
- Lahden koordinaattori Tuija Peltonen
- Heinolan koordinaattori Heidi Björkman kevääseen asti
- Joensuun koordinaattori Marjaana Arponen ja Virpi Klemetti
- Eurajoen koordinaattori Jessica Keränen
- Huittisten koordinaattori Reetta Järvenpää ja Marja-Liisa Tuominen syksystä alkaen
- Rauman koordinaattori Tanja Mattila
- Utajärven/Oulunjokilaakson koordinaattorit Janita Kovalainen ja Tanja Karjalainen
- Hämeenlinnan koordinaattorit Merja Uschanov ja Niina Kettunen
- Länsi-Uusimaan koordinaattorit Saija Lantee
- Kärsämäen koordinaattori Rauli Kangasharju ja Susanna Isola
- Pietarsaaren koordinaattori Pia Pärssinen
Oman alueen koordinaattori sopii kaikki vierailut. Useimmissa vierailukohteissa käydään
säännöllisesti kerran kuukaudessa tai useammin. Vierailupaikkojen toivotaan antavan
kirjallista palautetta pari kertaa vuodessa.
Vierailut ovat kohteille maksuttomia mutta yhdistyksemme ottaa mielellään vastaan
lahjoituksia yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Lahjoitusten avulla kehitetään ja tuetaan
yhdistyksemme toimintaa.
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Eläimen omistaja on aina ensisijaisesti vastuussa omasta eläimestään. Yhdistyksellä on
toiminnan vastuu ja oikeusturvavakuutus Vakuutusyhtiö IF:ssä, mutta eläimen omistajalla
on aina oltava 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 erilajiset eläimet keikkailevat yhtäaikaa mutta joillakin kohteilla on
erikseen muun muassa pelkästään kissavierailuja.
Vierailukohteita on koko maassa 167, joista suurin volyymi on edelleen Turussa jossa on
40 kohdetta. Lisäksi osallistumme myös erilaisiin tapahtumiin. Kohteista 16kpl on lapsi- ja
nuorisokohteita, 24kpl kehitysvammakohteita ja 127kpl vanhuskohteita.
Yksi haliannos on eläimen ja ohjaajan vierailu yhdessä vierailukohteessa/tapahtumassa
kestoltaan 15min-2h. Aikaa ei ole rajoitettu, aiemmin mainittu on arvio joka määräytyy aina
eläimen jaksamisen mukaan.
Haliannoksien määrä oli koko Suomessa vuonna 2016 yhteensä 4161 kpl.
- Turku 1004
- Keski-Pohjanmaa 101
- Merilappi ja Keminmaa 241
- Etelä-Pohjanmaa 174
- Salo 92
- Vakka-Suomi 364
- Oulu 545
- Lahti ja Heinola 337
- Pääkaupunkiseutu 712
- Länsi-Uusimaa 26
- Eurajoki-Rauma 114
- Huittinen-Loimaa 48
- Tampere 174
- Posio-Kuusamo 40
- Hämeenlinna 18
- Rovaniemi 160
- Oulujokilaakso 11
Normaalien haliannosten lisäksi olemme tehneet kirjastoissa ja kouluissa myös
lukukoiratoimintaa. Yhteensä Karva-Kavereille koko maassa v.2016 luettiin 654 lukuhetken
verran.
- Keski-Pohjanmaa 21
- Merilappi 189
- Etelä-Pohjanmaa 50
- Vakka-Suomi 61
- Oulu 73
- Lahti ja Heinola 71
- Pääkaupunkiseutu 100
- Eurajoki-Rauma 73
- Huittinen-Loimaa 11
- Oulujokilaakso 5
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Kuluneen vuoden aikana yhdistys teki yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.
Allekirjoitimme Validia -palveluiden kanssa yhteistyösopimuksen joka levittäytyi kuluneen
vuoden aikana jo Pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle, Rovaniemelle ja
Hämeenlinnaan. Lisäksi teimme yhteistyötä myös SPR:n kanssa vierailemalla useissa eri
vastaanottokeskuksissa.

Testaukset
Jokainen toimintaan mukaan haluava uusi eläin-ohjaajapari testataan Suomen KarvaKaverien soveltuvuustestillä. Testi järjestetään aina aidossa laitosympäristössä,
esimerkiksi Turussa testataan palvelutalo Värttinässä. Uusille alueille testaajat (2-4 KarvaKaveri ohjaajaa) lähtevät Turusta, toiminnan käynnistyttyä testi järjestetään joko oman
alueen ohjaajien tai naapurialueen ohjaajien avustuksella. Yhden testin aikana saadaan
tarvittaessa testatuksi jopa 30 uutta eläin-ohjaajaparia.
Testit

-

Lohja 23.1. Testattiin 4 uutta karvakkoa
Turku 1.2 & 8.2. Testattiin 19 uutta karvakkoa
Merilappi/Tornio 13.2. Testattiin 12 uutta karvakkoa.
Laitila 20.2. Testattiin 14 uutta karvakkoa.
Nivala 27.2. Testattiin 7 uutta karvakkoa.
Oulu 19.3. Testattiin 5 uutta karvakkoa.
Joensuu 9.4. Testattiin 6 uutta karvakkoa.
Helsinki 5.4 & 9.4. Testattiin 20 uutta karvakkoa.
Tornio 9.4. Testattiin 6 uutta karvakkoa.
Tampere 19&20.4. Testattiin 12 uutta karvakkoa
Merilappi 20.8. Testattiin 6 uutta karvakkoa.
Posio-Kuusamo 20.8. Testattiin 4 uutta karvakkoa.
Turku 30.8 & 6.9. Testattiin 19 uutta karvakkoa.
Tampere 19.9&20.9. Testattiin 12 uutta karvakkoa.
Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari 8.10. Testattiin 7 uutta karvakkoa.
Oulu 8.10. Testattiin 14 uutta karvakkoa.
Kärsämäki 15.10. Testattiin 8 uutta karvakkoa.
Rovaniemi 16.10. Testattiin 8 uutta karvakkoa.
Lahti 6.11. Testattiin 9 uutta ohjaajaa, yhteensä 8 eläintä.

Yhteensä vuonna 2016 isoissa testeissä testattiin 191 karvakkoa. Näiden lisäksi alueilla
tehtiin myös yksittäisiä testejä suoraan keikoilla.
Koulutukset
19.11 ja 26.11 projekti järjesti uusintana yhteistyössä yhdistyksen kanssa koulutuksen
koordinaattoreille. Koulutuksessa käsiteltiin yhdistyksen uudistunutta verkkosivua ja
sähköpostia sekä yhdistyksen toiminnan ABC.
Jäsenille järjestettiin koulutusta mm. aiheista muistisairaan kohtaaminen ja liikunnan
merkitys muistisairaille, erilaisuuden kohtaaminen sekä lukukoiratoiminnan aloittaminen.
Lisäksi vuoden aikana päivitettiin olemassaolevista koulutusmateriaaleista koordinaattorin
käsikirja, testiluennon materiaali ja testilomake.
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Tiedotus ja julkaisut
19.1.2016 Pohjolan Sanomat ja Lapin Kansa "Minä kuuntelen arvostelematta"
19.1.2016 Yle Kemi "Lukukoiratoiminta alkoi Kemissä"
19.1.2016 Yle Uutiset Lappi "Lukukoira"
20.1.2016 Yle Kemi haastattelu Karva-Kaveritoiminnasta
22.1.2016 Metsä Fibre Kemin tehdas / Porinat "Karva-Kaverista iloa ja hyvinvointia"
30.1.2016 Vihdin uutiset "Vihtiläisestä Milla-koirasta tuli Karva-Kaveri ja Länsi-Uusimaa
"Lohjalaisesta Danasta tuli Karva-Kaveri"
1.2.2016 Keski-Pohjanmaa "Lukukoiran ensivisiitti Kokkolassa"
3.2.2016 Keski-Pohjanmaa: "Koira ei keskeytä, eikä korjaa
3.2.2016 Kokkola-lehti: "Kaisa ja Enni kannustavat lukemaan"
4.2.2016 Nya Öb: "Läshunden lyssnar på"
14.02.2016 Pikkunen@kaleva.fi Oulusta Mihin kirjaan tänään tartutaan
14.02.2016 www.kalakaveri.fi Sanomalehti Kaleva Oulunsalon liikkeessä tänään
KOIRAYSTÄVÄNPÄIVÄ
15.2.2016 Yle Kemi Meri-Lappi sai joukon uusia Karva-Kavereita (haastattelu radioon)
16.2.2016 Yle Kemi Meri-Lappi sai joukon uusia Karva-Kavereita (juttu nettisivulla)
17.2.2016 Kuriren : “Lurviga kompisar på besök”
2.3.2016 Nastola lehti/ Marika Silver "Lukukoira Ella kuuntelee lapsia kirjastossa"
2.3.2016 Päijät-Häme/ Ville Hakala “Lukukoira Aava tykkää koiratarinoista”
8.4.2016 ESS.fi - Etlari verkossa/ Emmi Tuomisto “Kun kerran pääsisi laamaa halaamaan Karvakaverit esittäytyvät Pikku-Veskulla”
8.4.2016 Radio Yle Kemi; Haastattelu Karva-Kaveri - ja lukukoiratoiminnasta +
paikallisuutisissa maininta Merilapin lukukoirainnostuksesta.
13.4.2016 Yle Kokkola: Haastattelu Karva-Kaveri - ja lukukoiratoiminnasta sekä
alueuutiset Pohjanmaa: Lukukoiratoiminta käynnistyy Pietarsaaressa
14.4. Sydän -Satakunta: “Aida kuuntelee haukkumatta”
7.5.2016 Lounais-Lappi / Taina Nuutinen-Kallio “Lukukoiran pitää olla rauhallinen”
12.5.2015 Kurikka-lehti karvaiset kaverit vierailulla (Kurikka)
5/2016 Karjalainen (Joensuu)
6/2016 Kissafani -lehti
6/2016 IT-lehti, Invalidiliiton järjestölehti “Milloin jätkä tulee”
7/2016 Karjalainen (Joensuu) Match show mainos
Rottweilereiden erikoisnäyttely ennakossa maininta
3.8.2016 Kemi-Tornio kaupunkilehti / Maaret Mattila; “Karvaisia halikavereita etsitään MeriLapin alueelle”
30.8.2016 Haparandabladet / Pirita Jaako; “Hilla lyssnar när barnen läsner”
8.9.2016 Lounais-Lappi “Lukukoiratoiminta käynnistyi Kemissä”
4.10.2016 Yle Uutiset Lappi (tv) “Vie vanhus ulos” -kampanja
4.10.2016 Yle Uutiset Perämeri (radio) “Vie vanhus ulos” -kampanja + nettisivulla juttu
(Minna Aula)
21.11.2016 Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen lehti, Gizmo -kissa
1.12.2016 Kalajokiseutu “ Saku kuuntelee haukkumatta”
21.12.2016 Kokkola-lehti: “ Karva-Kaverit jakaa iloa eläimen parissa. Öjan eskarilaiset
saivat kaveri-ponin”
23.12 Turun Sanomat
23.12 Kaleva -lehti
23.12 Kurikka-lehti “lukukoira Tildaa on helppo lähestyä”
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Toimikunnat
Eläinavusteisen työskentelyn toimikunta
Suomen Karva-Kaverit ry:n vuonna 2013 perustama toimikunta jatkoi edelleen
toimintaansa. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja sen jäsenia olivat Mia
Dufva, Kaija Ikäheimo, Johanna Rintamaa ja Maarit Haapasaari. Toimikunnan tehtävänä
on järjestää koulutustoimintaa sekä perustaa ja ylläpitää eläinavusteista työtä tekevien
ammattilaisten hakemistoa.
Lukukoirat
Suomen Karva-Kaverit ry:n vuonna 2014 perustettu alajaosto jatkoi toimintaansa. Jaosto
on toiminut kulisseissa mutta sen tulevina vuosina se tulee yhä voimakkaammin
keskittymään yhtenäisten käytäntöjen luomiseen Lukukoira -toiminnalle yhdistyksen
sisällä.
Yksittäisillä alueilla lukukoiratoimintaa on joko käynnistetty tai jatkettu jo useamman
vuoden ajan. Toiminnan laajentamiseen tullaan panostamaan myös jatkossa.

Tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys on tiedottanut toimikauden aikana nettisivuston www.suomenkarvakaverit.fi ja
facebook -sivuston välityksellä https://www.facebook.com/pages/Suomen-Karva-Kaverit/
240978872581112?ref=hl.
Yhdistyksellä on myös oma Instagram nimellä @suomenkarvakaverit. Instagramissa on
jaettu tunnelmakuvia testeistä ja vierailuilta.
Projekti on teettänyt yhdistykselle esitteitä ja käyntikortteja, joita voidaan jakaa
tapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa. Yhdistyksellä on myös omia roll-uppeja
tapahtumakäyttöön. Lisäksi yhdistyksen käytössä on myös projektin teettämä esite
lukukoiratoiminnasta.
Sisäinen tiedottaminen
Kokouskutsut ja alueellinen tiedottaminen on hoidettu pääosin sähköpostilla. Lisäksi osalla
alueista tiedottamiseen on käytetty myös facebook -ryhmiä.
Kuluneen vuoden aikana järjestettiin myös jäsenkysely. Sen tuloksena voidaan todeta, että
pääosin jäsenet kokivat
◦
saavansa riittävästi tukea vapaaehtoisena toimimiseen
◦
kokivat toiminnan yhdistyksessä mukavaksi
◦
koulutusta olisi kaivattu enemmän, mutta pääosin oltiin tyytyväisiä
◦
laitoskeikkakohteiden kohderyhmistä yleisimmät olivat vanhukset ja muistisairaat
Jäseniä on tiedotettu vuoden 2016 aikana kahdesti myös jäsen-/uutiskirjeellä sähköpostin
välityksellä.
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Lopuksi:
Suomen Karva-Kaverit ry:n toimintakausi 1.1.2016-31.12.2016 on ollut toiminnantäyteinen.
Toimintamme on kasvanut ympäri Suomen ja jäsenmäärämme on jatkanut tasaista
kasvuaan.

Yhdistyksen motto:

___________________________
Mauri Heino
Puheenjohtaja

__________________________
Tanja Aunela
Sihteeri

