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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 vuosi- ja syyskokous järjestetään keväällä (helmi-huhtikuussa) ja
syksyllä (syys-marraskuussa) 2017.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana tarvittaessa.
Jäsenistö ja testaukset
Tulevan toimikauden aikana testataan tarvittaessa eri puolilla Suomea. Jokainen alue
suunnittelee testinsä itsenäisesti ja osa alueista järjestää testit kaksipäiväisinä, toisena
päivänä luento ja toisena itse testi. Jokaisella alueella testi pyritään järjestämään
vähintään kerran vuoden aikana.
Hallitus sitoutuu lisäksi kuluvan vuoden aikana tarkistamaan jäsenrekisterin ja sen
tilanteen perusteellisesti.

Talous
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja taloudellisuuteen.
Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan RAY:n avustuksen tuella ja tarvittaessa
haetaan myös muita apu-/hankerahoja toiminnan kehittämiseen.
Jäsenmaksut ja testimaksut
Jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 40€, perhejäseniltä 15€ ja kannattajajäseniltä
vähintään 40€.
Jäsenmaksujen karhuamisen tehostamista jatketaan edelleen, hallitus voi nyt erottaa
jäsenen kahden muistutuksen jälkeen.
Uudelta jäseneltä testimaksu on 50€ ensimmäiseltä eläimeltä ja lisäeläimiltä 15€ per
eläin. Uuden jäsenen testimaksu pitää sisällään kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Loppuvuodesta (loka-joulukuu) toiminnan aloittaneilla jäsenmaksu on voimassa myös
seuraavan vuoden osalta.
Testimaksu vanhalta jäseneltä on 15€ per eläin. Testiin osallistuvan jäsenmaksu pitää olla
maksettuna. Testimaksuun sisältyy sekä vanhalla että uudella jäsenellä vastuuvakuutus,
eläimen liivi ja toimintapassi.

Toiminta
Yhdistyksen vuosikokouksessa tullaan viime vuonna aloitetun perinteen mukaisesti
palkitsemaan toiminnassa 5 vuotta mukana olleita.

Koulutukset
Edellisvuosien mallin mukaan tarjotaan jäsenistölle koulutustilaisuuksia ja
asiantuntijaluentoja.
Yhteistyössä Varsinais- Suomen mielenterveysseuran Kriisikeskuksen kanssa tarjotaan
jäsenille mahdollisuus osallistua tukihenkilökoulutukseen.
Jäsenistö saa Alfa Partnersin eläinvalmentaja -koulutuksista alennuksen.
Lisäksi tullaan yhteistyössä projektin kanssa järjestämään koulutus eläintuntemuksesta ja
eri koirarotujen lajityypillisestä käyttäytymisestä, mikäli koulutukseen saadaan
lisärahoitusta RAY:ltä.
Testimatkat
Tarvittaessa tehdään testimatkoja sekä uusille että vanhoille paikkakunnille.
Julkaisutoiminta
Julkaistaan tarvittaessa.
RAY-hanke
RAY -projekti jatkaa yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Toiminnan tavoitteena
on kouluttaa vapaaehtoisena toimivia jäseniä eläinavusteiseen työskentelyyn
valtakunnallisesti ja tukea heitä jaksamaan vapaaehtoistyössä. Projektin toiminta laajenee
tarkastelemaan toiminnan uudelleen suunnittelun tarvetta ja mahdollisuuksia. Kokeilun
tarkoituksena on varmistaa toiminnan hallittu kasvu, tämän toteuttaminen riippuu
tarvittavan rahoituksen varmistumisesta.

Tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen
Jatketaan hyväksi havaittua suoramarkkinointia keikoilla ja erilaisissa tapahtumissa.
Päivitetään säännöllisesti yhdistyksen netti- ja Facebook -sivuja. Mahdollisuuksien
mukaan käydään kertomassa yhdistyksen toiminnasta muiden yhdistysten kokouksissa.
Sisäinen tiedottaminen
Toimikauden aikana jatketaan tiedottamista sähköpostilla sekä yhdistyksen netti- ja
Facebook -sivujen kautta.
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten kutsut lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse.

Ammatillinen puoli
Eläinavusteisen työskentelyn toimikunta (perustettu syksyllä 2013) jatkaa edelleen
toiminnassaan. Toimikunta keskittyy kouluttamaan jäsenistöä sekä laajentaa toimintaansa

koulumaailman lisäksi myös vammaisiin ja vanhukaiin. Toimikunta myös ylläpitää
eläinavusteista työskentelyä tekevien ammattilaisten hakemistoa.
Suomen Lukukoirat -jaos (perustettu syksyllä 2014) jatkaa myös toimintaansa. Jaoksen
tehtävänä on koordinoida lukukoiratoimintaa valtakunnallisesti koko Suomessa. Jaoksen
toiminnan kehittäminen jatkuu.

Lopuksi
Tulevana kautena Suomen Karva-Kaverit jatkavat toimintaa suunnaten katseen kohti
huomista ja pyrkimyksenään saada testatut eläimet myös keikoille.
Yhdistyksen motto:
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___________________________
Heidi Vainio
Puheenjohtaja

_______________________
Tanja Aunela
Sihteeri

