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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Johdanto

Woffa ry on suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea eläinsuojelutyötä ja
auttaa muuttamaan löytöeläimiin suhtautumista Romaniassa. Yhdistys on
muodostunut vuoden 2018 alusta ja se on rekisteröity 6.7.2018. Woffa ry tukee
paikallista eläinsuojelutyötä sterilointi- ja kastraatiokampanjoilla, joilla pyritään
pienentämään kulkukoirapopulaatiota Romaniassa. Yhdistyksen yhteistyökumppanit
tekevät myös tärkeätä valistustyötä muun muassa kouluissa ja kunnallisilla tarhoilla.
Woffa ry etsii myös tarhalla asuville koirille Suomesta koteja, jotka haluavat antaa
koiralle hyvän kodin loppuelämän ajaksi. Koirien adoptointi ei ratkaise katukoira
ongelmaa, mutta haluamme antaa koirille mahdollisuuden hyvään elämään yksi koira
kerrallaan. Yhdistyksellä on Facebook tilillä kuvia, esittelyitä ja luonnekuvauksia
koirista, jonka kautta tapahtuu usein ensimmäinen kohtaaminen adoptiokodin kanssa.
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. Koirat ovat tarhalla turvassa liikenteeltä, nälältä ja muista vaaroista,
mutta tarhaelämä ei ole koirien kannalta paras vaihtoehto.

Hallitus

Yhdistys on tehnyt uuden hallituskokoonpanon kokouksessa 13.12.2020.
Hallituksen jäsenet ovat;
Sarianna Salminen, puheenjohtaja
Jasmiina Hakanpää, varapuheenjohtaja
Kaisa Pouke, rahastonhoitaja
Tanja Honkanen, sihteeri

Toimintavuosi 2020

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii Facebook sivusto (Woffa kotia
etsivät koirat), jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja kotia etsiviä koiria.
Sosiaalisen median kanavista myös instagram on käytössä. Yhdistyksellä oli vuoden
2020 lopussa 5 700 tykkääjää ja 5 900 seuraajaa, lähes tuplasti viime vuoteen
verrattuna.Viimeisin tarhakäynti yhteistyötarhalla oli maaliskuun alussa juuri ennen
koronaviruksen puhkeamista Euroopassa. Koronaviruksen vuoksi Romaniassa
vierailu ei tullut kysymykseen emmekä tuoneet koiria useaan kuukauteen. Woffa ry:n
kolmannella toimikaudella järjestimme lukuisia Facebook -huutokauppoja.
Huutokauppojen tuotoilla järjestimme Romaniassa sterilisaatio ja kastrointi kampanjoita paikallisten eläinsuojelijoiden kanssa.
Tartuntojen vähentyessä yhdistys päätti tuoda koiria maatiekuljetusten avulla.
Maantiekuljetukset on hoitanut ELI Pet Transport. Kuljetuksessa on ollut kaksi
ammatti kuljettajaa ja yhdistys on vastaanottanut koirat Tuusulassa. Koirien
luovutuksessa on huomioitu turvavälit, kasvomaskien käyttö sekä ihmisten määrän
rajoittaminen minimiin hallituksen suositusten mukaisesti.

Pienkeräys

Yhdistys on toiminut kulukorvausten varassa sekä huutokaupan tuotoilla. Yhdistys on
tukenut tarhoja ruokaostoksissa, ylläpitokustannuksissa sekä koirien
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eläinlääkärikuluissa. Woffa ry järjesti tämän vuoden elokuussa ensimmäistä kertaa
pienkeräyksen pienkeräysluvalla RA/2020/825. Keräys oli voimassa 9.8.-7.10.2020.
Keräyksen tuotto oli 1 616,92 euroa. Summasta ei ole vähennetty
tilinhoitokustannuksia. Pienkeräyksen tuotoilla tilattiin koiran- ja kissanruokaa
kolmelle yhteistyötarhallemme.
Verkkosivut

Yhdistyksen jäsenet ovat työstäneet tänä vuonna verkkosivuja, mikä on vienyt paljon
aikaa vapaaehtoistyöntekijöiltä. Verkkosivut (www.woffa.fi) julkaistiin lokakuussa
2020 ja niitä tullaan kehittämään seuraavana vuonna. Verkkosivut helpottavat
viestintää mahdollisten adoptiokotien kanssa, sillä sivuilta löytyy tietoa yhdistyksestä,
yhteistyötarhoista, adoptioprosessista, koiran terveydestä ja rokotuksista. Näihin
kysymyksiin olemme tähän mennessä vastanneet Facebook Messengerin tai
sähköpostin avulla. 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 2020, jossa käsiteltiin loppuvuoden asioita.
Yhdistyksen jäsenet tapasivat fyysisesti tänä vuonna viisi kertaa kokousten ja
luovutusten parissa. Yhdistyksessä on kolme aktiivijäsentä hallituksen lisäksi sekä
muita satunnaisia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Adoptiotoiminta

Yhdistys auttoi romanialaisia koiratarhoja etsimällä koirille koteja Suomesta. Koirat
tuotiin Suomeen tuontivaatimuksia noudattaen ja Traces -järjestelmään kirjattuna.
Yhdistys toi vuoden 2020 aikana 74 koiraa, joista yhdeksän on kotihoidossa
odottamassa loppuelämän kotia ja loput on luovutettu adoptiokoteihin.
Woffa Ry noudattaa eläinten maahantuonnissa Ruokaviraston sisämarkkinakaupan
ohjeita. Olemme rekisteröityneet eläinten maahantuojille vaadittavaan TRACESjärjestelmään (rekisterinumero: 5402/0521/2018). Rekisteröinti on voimassa
16.10.2021 saakka. Woffa ry vastaa koirien maahantuontiin liittyvien ehtojen
täyttymisestä.
Koiran kulukorvaus oli 500 € ja pentukoiran korvaus 550 €, jonka lisäksi koiran
vasta-aine testistä maksettiin 80 €. Vaihdoimme vuoden lopussa kulukorvauksen
hinnan luovutussopimukseen seuraavasti: 580 € ja pentukoiran korvaukseksi 630 €.
Vasta-aine testi sisältyy tuohon hintaan ja erottelu adoptiokustannuksista löytyy
verkkosivuiltamme. Tämä selkeyttää kulukorvauksen maksamista.
Kulukorvaus kattaa kaikki koirien ylläpito- ja hoitokulut tarhalla sekä aikuisen koiran
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, kolmoisrokotteen (penikkatauti,
maksatulehdus ja parvo), kennelyskää sekä leptospiroosia vastaan. Koirat testataan
kohdemaassa leishmanian, giardian ja sydänmadon varalta. Lisäksi koirat madotetaan
ja he saavat ulkoloishäädön punkin levittämiä tauteja vastaan (babesia, borrelia,
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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 adoptioperheiden kanssa säännöllisesti
yhteyksissä. Teemme satunnaisesti yhteistyötä myös muiden yhdistysten kuten
esimerkiksi Onnentassut ry:n kanssa. Yhdistys ei ole osallistunut tänä vuonna
tapahtumiin koronaviruksen vuoksi. Rahankeräyslupa olisi yhdistykselle tärkeä

Responsible Rescue

Yhdistys on hakenut Responsible Rescue -sertifikaattia marraskuun lopussa 2020.
Responsible Rescue yhteisöön sitoutuneet yhdistykset noudattavat toiminnassaan
kriteerejä eläinten terveyteen liittyvissä asioissa. Resonsible Rescue yhteisöön
hakeutuneet yhdistykset sitoutuvat eettiseen ja vastuulliseen toimintaan koirien
tuonnissa sekä koko toiminnassa. Kriteerit löytyvät yhteisön verkkosivuilta
(https://www.responsiblerescue.fi/kriteerit).
Annamme mielellämme lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta.

