
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
TOIMINTA 

 Yhdistyksen toiminta-alueena on Kouvola ja Iitti 
 Yhdistys tiedottaa eläinten hyvästä kohtelusta ja ihmisten vastuusta niiden 

hoidossa tekemällä neuvontatyötä puhelimen ja sosiaalisen median kautta 
sekä olemalla yhteistyössä eläinsuojeluviranomaisien kanssa epäkohtien 
korjaamiseksi eläimiin kohdistuvissa väärinkäytöksissä 

 Löytöeläinten hoitoa ja uudelleensijoittamista jatketaan 
 Tyhjennyspaikkoja (yli 10 eläintä) hoidetaan yhteistyössä omistajien kanssa 

resurssien mukaan 
 Autetaan vaikeassa tilanteessa olevia kodinvaihtajia löytämään uudet kodit 
 Yhdistys hoitaa Kouvolan ja Iitin irtoeläinten talteenottoa (31.1.2020 – 

31.12.2020) Kouvolan kaupungin kanssa ja ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022 
Kouvolan kaupungin kanssa. 

 Pyritään saamaan lisää vapaaehtoisia toimijoita eläintalon hoitovuoroihin ja 
tapahtumiin, sekä talteenoton puheluiden hoitajiksi 

 Pyritään järjestämään lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa kerhojen ja 
tapahtumien muodossa 

 Jatketaan vuonna 2018 käynnistettyä lahjoituksien eriyttämistä löytöeläinten 
maksuttomalle siruttamiselle, jossa oman eläimen hakija voi halutessaan 
saada maksuttomasti sirun ja sen rekisteröinnin Turvasiru-palveluun  

 Jatketaan lemmikkieläimien siruttamista tapahtumissa ja eläintalolla ja 
yhteistyötä Rekku Rescuen ja eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa kissojen 
leikkauskampanjoina. 

 Eläintalon vanhan puolen (Pyötsiä) lattioiden korjaustyö kesällä ja 
kissakoppien korjausta 

 Hälytyslaitteiden asentaminen eläintalolle paloturvallisuuden lisäämiseksi 
 

RESURSSIT 
Yhdistyksellä on kaksi tai kolme palkattua työntekijää palkkatuella. Lisäksi 
Eläintalolla on harjoittelijoita kouluista ja työ- ja elinkeinotoimiston kautta. 
Apuja palkataan tarpeen mukaan Varamiespalvelusta.  
 

VARAINHANKINTA 
 Anotaan toiminta-avustusta mahdollisilta tahoilta  
 Hankitaan varoja kirpputori-, myyjäis- ja arpajaismyynnillä (arpajaispalkintoja 
hankitaan lahjoituksina) 
 Yhdistyksellä on kaksi voimassa olevaa paikallista keräyslupaa: Eläintalon 
kunnostus ja ylläpito (voimassa10/2021) sekä eläinlääkärilaskut, eläinten ruoka, 
kissanhiekka/pelletti ja eläintalon ylläpito (voimassa 12/2020) 
 Eläinkummitoimintaa jatketaan 
 Kerätään varoja lippailla ja internet-kampanjoilla 
 Pidetään yhdet lista-arpajaiset vuoden aikana 
 Painatetaan yhdistyksen vuosikalenteri 

 



 
 
 
JULKAISUT, TIEDOTTEET 

 Kulkurit-jäsenlehti ilmestyy 24. kerran toukokuun aikana ja on myös vapaasti 
jaossa esim. tapahtumissa, eläinlääkäreiden vastaanotoilla ja 
lemmikkieläinliikkeissä sekä digitaalisesti Issuu-palvelussa internetissä  

 Lähetetään jäsenkirje joulukuussa 
 Julkaisuja ja tiedotteita julkaistaan myös Kseyn Facebookin sivulle ja kuvia 

toiminnastamme Instagramiin 
 Kseyn kotisivuilla kirjoitetaan ajoittain blogikirjoituksia eläintalon kuulumisista  

 

 
TAPAHTUMAT 

 Järjestetään eläintalossa avoimia ovia uusien tilojen valmistuttua, sekä 
pyritään järjestämään laajemmat oheistuotantoa sisältävät avoimet ovet 
ainakin kaksi kertaa vuodessa 

 Käynnistellään uusissa tiloissa kerhotoimintaa 
 Käynnistetään uusissa tiloissa teemoitettuja tilaisuuksia eri yhteistyötahojen 

(esim. toiset eläinsuojeluyhdistykset, valvontaeläinlääkäri, kissa-
agilitytoiminta, kaverikoirat) kanssa 

 Järjestetään ohjelmaa valtakunnallisena koirienpäivänä 
 Järjestetään eläintalolla Kulkurikissojen Yö -tapahtuma 
 Järjestetään muita tapahtumia (esim. ravintolapäivä, koirainfo vapaaehtoisille, 

vapaaehtoisten rekrytointi ja tapaamistapahtuma) eläintalolla resurssien ja 
saatujen ideoiden mukaan 

 Osallistutaan muihin yhdistyksen julkisuuskuvaa myönteisesti edistäviin 
tapahtumiin resurssien mukaan 

 Vieraillaan kouluilla puhumassa eläinsuojelutyöstä lapsille  
 Järjestetään seniori-kissojen terveystarkastus-tapahtuma yhteistyössä 

eläinlääkärin kanssa 
 Jouluna jaetaan vähävaraisten eläimille ruokalahjoituksia 
 Uusien koiratilojen suunnittelu aloitetaan  

 


