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Hallitus

Toimintakertomus 

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 Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 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, mitä ei 
koronan vuoksi tosin tänä vuonna ole pystytty toteuttamaan. 

Woffa ry etsii myös tarhalla asuville koirille Suomesta koteja, jotka haluavat antaa 
eläimelle hyvän kodin loppuelämän ajaksi. Koirien adoptointi ei ratkaise kulkukoira 
ongelmaa, mutta haluamme antaa koirille mahdollisuuden hyvään elämään yksi 
koira kerrallaan. Yhdistyksellä on Facebook -tilillä ja verkkosivustolla kuvia, 
esittelyitä ja luonnekuvauksia koirista, jonka kautta potentiaaliset adoptiokodit 
voivat koiriin tutustua.  
 
Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Romaniassa kolmen luotetun koiratarhan kanssa. 
Nämä ovat Magdalena Radun “MAP”  (Magda´s Angel Place) -tarha Giurgiussa, 
Daniela Stoican ”GIA” (Group Initiative 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 muilta 
vaaroilta, mutta tarhaelämä ei ole koirien kannalta paras vaihtoehto.

Hallitus koostuu 13.12.2020 lähtien seuraavista jäsenistä; 
  
Sarianna Salminen, puheenjohtaja 
Jasmiina Hakanpää, varapuheenjohtaja 
Kaisa Pouke, rahastonhoitaja  
Tanja Honkanen, sihteeri 
 
Kaikki hallituksen toimihenkilöt toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ilman 
minkäänlaista korvausta omien töiden ja arjen ohessa.  
  

Johdanto



Toimintavuosi 2021
Tiivistelmä vuodesta 2021 

Viimeisin yhdistyksen tarhakäynti yhteistyötarhalla oli maaliskuussa 2020 
juuri ennen koronaviruksen puhkeamista Euroopassa. Yhdistys on hoitanut 
kaikki asiat yhteistyökumppaneiden kanssa etänä puhelin- ja videoyhteydellä. 
Tämä on ollut hieman haastavaa, sillä olemme olleet kuvien ja informaation 
osalta täysin muiden varassa.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella 22.5.2021. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset ja rahankeräyslupaan liittyvät asiat. 
Yhdistys päätti jatkaa samalla hallituksen kokoonpanolla. Kokouksessa 
keskusteltiin myös toimintasuunnitelmasta, verkkosivuista sekä päätettiin, 
että yhdistys pitää kesätaukoa kesäkuusta elokuun alkuun. Yhdistyksen 
jäsenet tapasivat tänä vuonna fyysisesti viisi kertaa luovutusten ja kokousten 
parissa.  
 
Yhdistyksessä on hallituksen lisäksi viisi aktiivi jäsentä sekä muita satunnaisia 
vapaaehtoistyöntekijöitä. Yhdistys hakee jatkuvasti lisää vapaaehtois-
työntekijöitä, joita on ollut hankala löytää. Apua kaivattiin huutokaupan 
järjestämiseen, verkkosivujen päivittämiseen, haastattelupuheluiden 
soittamiseen, sometilien hallinnoimiseen sekä hallinnollisiin töihin.  

Pienkeräys ja huutokauppa

Yhdistys toimii kulukorvausten varassa. Yhdistys on tukenut yhteistyötarhoja 
ruokakuluissa, ylläpitokustannuksissa sekä koirien eläinlääkärikuluissa 
mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys järjesti toukokuussa verkkohuutokaupan, 
jonka tuotto oli 637,10 €. Tuotoilla rahoitettiin Magda’s Angels Place:n 
sterilointi- ja kastrointipäivä. 

Woffa ry järjesti pienkeräysluvalla RA/2021/130 keräyksen ajalla 15.02.2021 – 
14.05.2021. Pienkeräyksen tuotto oli 718 €. Keräsimme ruoka-avustusta 
Magdalena Radun julkiselta koiratarhalta pelastetuille koirille. Kertyneillä 
varoilla tilattiin koiran- ja kissanruokaa Magda’s Angels Place -tarhalle, jonne 
julkiselta tarhalta pelastetut koirat sijoitettiin. Yhdistys järjesti vuonna 2021 
yhden pienkeräyksen ja huutokaupan. 
 
 

Rahankeräyslupa

Yhdistys haki ensimmäistä pysyvää rahankeräyslupaa Poliisihallitukselta, joka 
myönnettiin 02.07.2021. Yhdistys on kerännyt rahankeräysluvalla numero RA/
2021/854 heinäkuusta vuoden loppuun saakka 640,62 €. Varat allokoidaan 
tammikuun 2022 aikana. 

MobilePay

Pienrahakeräyksen aikana useampi yhdistyksen tukija oli kysynyt MobilePay:stä, jota 
yhdistyksellä ei ollut. MobilePay:n hankkimiseen tarvittiin poliisihallituksen myöntämä 
voimassa oleva rahankeräyslupa. Yhdistyksen saadessa rahankeräysluvan pystyimme 
hakemaan MobilePay:n käyttöömme ja saimmekin MobilePay-lyhytnumeron (21402) 
marraskuussa 2021. Lyhytnumeron avulla tukijat pystyvät helpommin ja 
vaivattomammin osallistua rahakeräykseen. 



Toimintakertomus
Sosiaalinen media ja verkkosivut 
 
Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii Facebook -sivusto 
(WOFFA kotia etsivät koirat), jossa julkaistaan ajankohtaisia tiedotteita 
ja adoptoitavia koiria. Yhdistyksellä oli vuoden 2020 lopussa 7 415 tykkääjää 
ja 7 757 seuraajaa. Sosiaalisen median kanavista myös Instagram on 
käytössä. 

Yhdistyksen verkkosivut (www.woffa.fi) julkaistiin lokakuussa 2020. 
Verkkosivuilta löytyy tietoa yhdistyksestä, yhteistyötarhoista, 
adoptioprosessista, koiran terveydestä sekä rokotuksista. Verkkosivuille on 
myös lisätty hakemusten ja sopimusten PDF -lomakkeet, jotka voi täyttää ja 
tulostaa. Verkkosivujen sisältö ja ohjeet ovat helpottaneet muun muassa 
adoptioprosessin alussa, sillä vastaukset ihmisten yleisimpiin kysymyksiin 
löytyvät sivuilta. Verkkosivuja tullaan päivittämään ja kehittämään myös 
seuraavana vuonna.  

Adoptiotoiminta 

Yhdistys auttoi yhteistyötarhoja etsimällä koirille koteja Suomesta. Koirat 
tuotiin Suomeen Ruokaviraston sisämarkkinakaupan tuontivaatimuksia 
noudattaen ja TRACES -järjestelmään kirjattuna (rekisterinumero 
5402/0521/2018). Yhdistys toi vuoden 2021 aikana 64 koiraa, joista kaksi on  
kotihoidossa odottamassa loppuelämän kotia ja loput on luovutettu  
adoptiokoteihin. Yhdistyksen kautta tuli myös MAP:n tarhalta yksi kissa. 

Yhdistys on siirtynyt kokonaan käyttämään maantiekuljetusta koirien 
tuomiseen lentämisen sijasta muun muassa koronan vuoksi, mutta myös siitä 
syystä, että automatka on koirille rauhallisempi ja vähemmän stressaava 
tapa matkustaa. Maantiekuljetukset on hoitanut ELI Pet Transport. 
Kuljetuksissa on ollut kaksi ammattikuljettajaa ja yhdistys on vastaanottanut 
koirat Tuusulassa. Koirien luovutustilaisuuksissa oli huomioitu hallituksen 
suositukset koronaviruksen leviämisen välttämiseksi käyttämällä 
kasvomaskeja, pitämällä turvavälejä sekä rajoittamalla henkilöiden määrän 
hallissa minimiin. 

 

https://www.facebook.com/WOFFAT
http://www.woffa.fi


Toimintakertomus
Koiran kulukorvaus oli 580 € ja pentukoiran korvaus 630 € rabieksen vasta-
ainetesti mukaan lukien. Kulukorvaus kattoi kaikki koirien ylläpito- ja hoitokulut 
tarhalla, aikuisen koiran kastraation / sterilisaation sekä yhdistykselle koiran 
tuomisesta Suomeen aiheutuneet kulut. Löytökoirista aiheutuneet suorat kulut 
vaihtelevat paljon koiran kunnosta ja hoitopaikasta riippuen ja se on parhaalla 
mahdollisella tavalla arvioitu. Suoria kuluja ovat muun muassa autopaikka tai 
lentolippu Suomeen, EU-passi, mikrosiru, rokotukset, testit sekä madotukset.  

Kaikki yhdistyksen kautta tulevat koirat saavat seuraavat rokotukset seuraavia 
tauteja vastaan: rabies, kennelyskä, penikkatauti, maksatulehdus, leptospiroosi 
ja parvo. Koirat testataan kohdemaassa seuraavien tautien osalta: 
leishmanioosi, giardia, sydänmato, babesioosi, borrelioosi, anaplasmoosi, 
erlichioosi ja dirofilaria repens. Rokotuksista ja testeistä löytyy lisätietoa 
yhdistyksen verkkosivuilta. Yhdistys testaa satunnaisotannalla myös 
multiresistentit bakteerit (n. 20% tuonneista). 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. Yhdistys kehittää jatkuvasti toimintaansa ja panostaa laatuun. 
Yhdistyksen tavoitteena on että uudelleen sijoituksia tulisi mahdollisimman 
vähän. Vuonna 2022 haluaisimme laajentaa hätäsijoituspaikkojen ja 
kotihoitajien verkostoa sekä kehittää verkkosivuja. Suunnitelmissa on myös 
uuden koiratarhan ottaminen yhteistyökumppaniksemme.  

Responsible Rescue

Yhdistykselle myönnettiin joulukuussa 2020 Responsible Rescue -sertifikaatti. 
Responsible Rescue yhteisöön sitoutuneet yhdistykset noudattavat 
toiminnassaan kriteerejä eläinten terveyteen liittyvissä asioissa. Responsible 
Rescue yhteisöön hakeutuneet yhdistykset sitoutuvat eettiseen ja vastuulliseen 
toimintaan koirien tuonnissa sekä koko toiminnassa. Kriteerit löytyvät yhteisön 
verkkosivuilta (www.responsiblerescue.fi/kriteerit).  
 
Responsible Rescue yhteisössä kehitetään yhdessä rescue toimintaa 
läpinäkyvämmäksi ja vastuullisemmaksi. Yhdistyksen kaksi jäsentä ovat 
osallistuneet RR:n työryhmään ja edustaneet Woffa ry:tä kokouksissa. 

http://www.responsiblerescue.fi/kriteerit


Yhteystiedot
WOFFA RY 

Y-tunnus 3082543-3 
Pereentie 27, 33950 Pirkkala

HALLITUS 

Sarianna Salminen 
Puheenjohtaja 
040 737 6522 
sarianna.salminen@woffa.fi 

Jasmiina Hakanpää 
Varapuheenjohtaja 
jasmiina.hakanpaa@woffa.fi 

Kaisa Pouke 
Rahastonhoitaja 
kaisa.pouke@woffa.fi 

Tanja Honkanen 
Hallituksen sihteeri 
tanja.honkanen@woffa.fi 

Annamme mielellämme lisää tietoa yhdistyksen 
toiminnasta.   
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