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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Johdanto
Yhdistyksemme tukee paikallisia sterilointi ja kastrointikampanjoita,
jolla pyritään vähentämään kulkukoirapopulaatiota sekä pyrkii vaikuttamaan
paikallisen väestön suhtautumista myönteisemmäksi kulkukoiriin.
Hallitus

Hallitukseen ovat perustuksesta lähtien kuuluneet:Woffa ry on suomalainen
yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea eläinsuojelutyötä Romaniassa. Yhdistys on
muodostunut vuoden 2018 alusta ja se on rekisteröity 6.7.2018. Yhdistys pyrkii
edistämään eläinsuojelua ja muuttamaan löytöeläimiin suhtautumista.

Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Romaniassa kolmen luotetun
koiratarhan
kanssa. Nämä ovat Magdalena Radun MAP (Magda´s Angel Place) -tarha
Giurgiussa, Daniela Stoican GIA (Group Iniative for Animals) -tarha sekä Gabriela
Timin yksityinen tarha Bukarestissa. Kadulta otetaan tarhan suojaan koiranpentuja
emoineen, hylättyjä pentueita, sairaita ja loukkaantuneita koiria,
jotka
hoidetaan tarhalla kuntoon. Vaikka koirat ovat tarhalla turvassa, tarhaelämä ei ole
koirille paras vaihtoehto.

Yhdistyksen tavoitteena on löytää korille kodit. Tavoitteen edistämiseksi
yhdistyksen Facebook tilillä on kuvia, luonne-kuvauksia sekä esittelyjä
adoptoitavista koirista. Adoptointi ei ratkaise katukoiraongelmaa, mutta se antaa
hyvän kotielämän mahdollisuuden
Sarianna Salminen, puheenjohtaja
Jasmiina Hakanpää, sihteeri
Kaisa Pouke, rahastonhoitaja
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Toimintavuosi 2019

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii Facebook sivusto (Woffa
kotia etsivät koirat), jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja kotia etsiviä koiria.
Somekanavista myös instagram on käytössä. Yhdistyksellä oli vuoden 2019
lopussa 3 000 tykkääjää ja 2 900 seuraajaa. Woffa ry:n toisella toimikaudella
järjestimme lukuisia Facebook -huutokauppoja. Huutokauppojen tuotolla
järjestimme Romaniassa sterilisaatio ja kastrointi -kampanjoita paikallisten
eläinsuojelijoiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenet vierailivat lukuisia kertoja yhteistyötarhoilla auttamassa
paikan päällä tarhan ylläpitotehtävissä. Menomatkalla tarhoille vietiin Suomesta
saatuja tavaralahjoituksia. Yhdistys tuki tarhoja ruokaostoksissa,
ylläpitokustannuksissa sekä tarhakoirien eläinlääkärikuluissa. Yhdistys on toiminut
kulukorvausten varassa sekä huutokaupan tuotoilla.

Yhdistys aloitti loppuvuodesta verkkosivujen suunnittelun, joka on vienyt paljon
aikaa vapaaehtoistyöntekijöiltä. Verkkosivujen
julkistamisen arvioitu aika on
keväällä 2020. Verkkosivut vahvistavat yhdistyksen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä
sekä brändiä. Uskomme, että sivujen kautta adoptointimahdollisuudet
vahvistuvat sekä tiedottaminen yhdistyksen asioista helpottuu.
Kaikki hallituksen toimihenkilöt toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä
ilman minkäänlaista korvausta omien töiden ja muun elämän ohessa. Yhdistyksen
vuosikokous pidettiin kesäkuussa 2019, jossa käsiteltiin loppuvuoden asioita.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sarianna Salminen jäi kesällä äitiyslomalle ja Jasmiina
Hakanpää lähti opiskelemaan. Tästä syystä he osallistuivat loppuvuonna
vähemmän yhdistyksen asioihin. Yhdistys sai kuitenkin
loppuvuonna myös vahvistusta muiden aktiivijäsenten osalta.

Adoptiotoiminta
Yhdistys auttoi romanialaisia koiratarhoja etsimällä koirille koteja
Suomesta. Koirat tuotiin Suomeen tuontivaatimuksia noudattaen ja
Traces -järjestelmään kirjattuna. Yhdistys toi vuoden 2019 aikana 33 koiraa ja
yhden kissan.

Woffa Ry noudatti ja noudattaa eläinten maahantuonnissa
Ruokaviraston sisämarkkinakaupan ohjeita. Olemme
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rekisteröityneet eläinten maahantuojille vaadittavaan TRACESjärjestelmään (rekisterinumero: 5402/0521/2018). Rekisteröinti on
voimassa 16.10.2021 saakka. Woffa ry vastaa koirien maahan- tuontiin liittyvien
ehtojen täyttymisestä.
Koiran kulukorvaus oli 500 € ja pentukoiran korvaus 550 €. Kulukorvaus kattaa
kaikki koirien ylläpito- ja hoitokulut tarhalla sekä mahdollisen kastraation /
sterilisaation sekä yhdistykselle koiran tuomisesta Suomeen aiheutuneet kulut.
Löytökoirista aiheutuneet suorat kulut vaihtelevat paljon koiran kunnosta ja
hoitopaikasta riippuen. Kulukorvaus on parhaalla mahdollisella tavalla arvioitu.
Suoria kuluja ovat muun muassa lentoliput Suomeen, EU-passin, mikrosirun,
rokotukset, testit sekä madotukset.

Kaikki koirat saavat rabies -rokotuksen ja kolmoisrokotteen
(penikkatautia, maksatulehdusta ja parvoa vastaan). Koirat testataan
kohdemaassa leishmanin, giardian, sydänmadon ja babesian varalta. Lisäksi
koirat madotetaan ja he saavat ulkoloishäädön punkin levittämiä tauteja vastaan
(borrelia, anaplasma ja erlichia). Madotus ja ulkoloishäätö uusitaan ennen
koiran lähtöä kotimaasta.
Toiminnan jatkuvuus
Woffa ry haluaa tukea kaikin tavoin perheitä ja yksilöitä, jotka ovat
sitoutuneet löytöeläimen adoptoimiseen ja olemme adoptio-perheiden kanssa
säännöllisesti yhteyksissä. Teemme satunnaisesti yhteistyötä myös muiden
yhdistysten kanssa. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin
tarjoamalla lisäkäsiä kahvioon, kirppis -pöydälle sekä arpajaisiin.
Rahankeräyslupa olisi yhdistykselle tärkeä, sillä siten pystyisimme auttamaan
yhteistyötarhojamme enemmän kulujen kattamisessa.

