
VUOROLAISUUS 
Vuorolainen on viikonloppu

aamuina Ua joskus iltoina) 

elaintalolla autteleva henkilo,joka 

sopii itselleen vuoron tai tulee 

kysyttaessa. Vuorolaiset ovat 

tyontekijan apuna tekemassa 

elaintalon elaimien ruokinnat, tilojen 

siivoukset ja laakitykset seka 

kirjaukset vihkoihin. 

SIJAISKOl~I 

Sijaiskotina toimiva ottaa omaan kotiinsa 

yhdistyksen elaimen hoitoon. Han 

huolehtii kotonaan elaimen ruokinnan, 

tilojen siivouksen, seka laakinnat ja 

elainlaakarikaynnit, kunnes elain on 

luovutusvalmis ja lahtee uuteen kotiin. 

Yhdistys maksaa elainlaakarikulut,ja 

elaintalolta saa noutamalla elaimelle 

kissanhiekat, ruoatja leluja seka lainaksi 

tarvittaessa muita tarvikkeita (esim. 

kantokoppa). 

Sijaiskotiin sijoitettavat elaimet valitaan 

harkiten. Sijaiskotiin sijoitetaan lahinna 

emoja ja pentuja, seniorikissoja, arkoja 

kissoja, koiriaja pienelaimia. 
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KOIRAN LENKITI~AJA 

Koirien lenkittajatiimin yhteystiedot 

kaivetaan esiin, kun elaintalolle tu lee 

pidempiaikaisesti koiria tai talteenoton 

koiraa ei haeta kotiinsa saman paivan 

aikana. Koirien lenkitysapuja tarvitaan 

niin arkisin kuin viikonloppuisin,ja 

edellytamme, etta lenkittajalla on 

kokemusta koirista., 
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LOU KUTUSTI IM I 

Vhdistyksen loukutustiimin 

Whatsapp-ryhmassa jaetaan tietoja 

loukutustarpeista, ja sovitaan 

kaynneista katsomaan paikkoja, 

joissa kissoja on nahty. Loukutustiimi 

virittaa loukkuja maanomistajan 

luvalla tarpeen tullen, seka kay 

tarkistamassa loukkuja. Myos 

elainten kuljetus loukussa 

elaintalolle kuuluu loukutustiimin 

hommiin. Valilla otetaan useiden 

kymmenien kissojen 

tyhjennyspaikkoja tyon alle, valilla 

on kyse vain yhden toistuvasti 

nahdyn kissan kiinniotosta 

talteenottoon. Loukutusta tehdaan 

aina maanomistajan luvalla. 

KUSKI 

Henkilo,joka omalla tai elaintalon autolla, 

kay viemassa elaimia elainlaakariin, toisen 

yhdistyksen hoitoon tai hakee 

talteenotetun kissan 1-<ouvolan alueelta 

elaintalolle. Myos joku sijaiskoti voi tarvita 

kuljetusapua. 
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LI PASKERAAJA 

Lipaskeraajat tekevat varainkeruuta 

lippaan kanssa - elainpuvussa tai ilman -

mm. kauppakeskuksissa. Vuoronsa 

lopuksi lipaskeraaja toimittaa lippaan 

sisaltoineen lipasvastaavalle,joka kirjaa 

summatja tilittaa ne yhdistyksen tilille. 

Lipaskerayksia tehdaan esimerkiksi 

Prismassa,ja paikalla voi olla haluamansa 

ajan, yleisemmin kaksi tuntia. 
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tVIYYNTI
TAPAHTUMAT 

Vhdistys on Kouvolan alueen 

markkinoillaja tapahtumissa, seka 

elaintalon omissa tapahtumissa 

myyntikojun kanssa. Vapaaehtoisia 

tarvitaan auttamaan myyntipoydan 

takana myymassa, mutta myos 

virittamassa myyntikatoksia, poytia, 

seka tuotteita paikalleen, seka 

purkamassa niita pois. Lisaksi 

tallaisissa tapahtumissa tarvittavien 

tavaroiden kuljetus voi olla yksi 

auttamistapa. 

AVOl!\~ETOVET 

Vapaaehtoinen voi auttaa elaintalon 

avoimissa ovissa ohjaamalla ihmisia 

kissaloiden kissoihin tutustumisessa. 

Avoimien ovien tiimi yhdessa huolehtii, 

etta avoimia ovia jarjestetaan 

saannollisesti,ja ihmisistaja elaimista 

huolehditaan vierailuaikana. Vhdessa voi 

myos suunnitella tilaisuuden tarjontaa ja 

ohjelmanumeroita. 
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KAHVIO 

Kahviosta vastaava vapaaehtoinen 

huolehtii avoimissa ovissa ja elaintalon 

tapahtumissa, etta kahvia, teeta ja 

syotavaa on saatavilla, tarvikkeet niiden 

tarjoiluun loytyvat, rahastaa tai ottaa 

vastaan vapaavalintaisen maksun. 

Vapaaehtoisia tarvitaan myos leipomaan 

tarjottavia herkkuja. 
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.. .. 
KASl~rYO-Ji-\ 
MYYNTITUOTE
TIIMI 

Vksi vaihtoehto vapaaehtoisena 

toimimiseen on tehda itse tai 

vastaanottaa muilta myyntituotteita ja 

valmistella ne myyntiin seka toimittaa 

niita myyntitapahtumiin myyjillemme. 

Tuotteita voidaan kerata myos arpajaisia 

tai muuta varainkeruuta varten. Yhdistys 

myy mm. kasitoita kuten villasukkia ja -

lapasia, seka betonipatsaita,ja muita 

myyntituotteita. Myos uudet tuoteideat 

ovat tervetulleita, jos kadentaitoja loytyy 

niita tehda. 

KUYAAJA, 
SISALLON~,UOTTAJA 

Kuvaaja kuvaa elaimia ja muita 

tilannekuvia elaintalolla ja sijaiskodeissa. 

Sisaltoja voi kirjoittaa esim. yhdistyksen 

Kulkurit-lehteen. Apuna voi olla myos 

elaintalon elaimien tarinoiden 

kirjoittamisessa, seka somepostauksien 

tai videojulkaisujen tekijana. Jos meilla 

olisi enemman tasta 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita, 

niin voisi vaikka perustaa Voutube

kanavaa yllapitavan tiimiin. 
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KIRPPIS 
Kirpputorivastaavat ovat 

yhdistyksen kirpputorilahjoituksia 

vastaanottavia ja sailovia henkiloita, 

jotka hinnoittelevat tuotteetja 

huolehtivat yhdistyksen 

kirppispoydista. Vastaavat 

huolehtivat tulot tilitettavaksi 

yhdistyksen tilille. 
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MIKROSIRUTTAJA 
M ikrosiruttaja on kissoja ja ____,_,.._._.-,r 

koiria mikrosiruttava henkilo, 

joka leikkaustapahtumissa seka 

pyydettaessa siruttaa elaimia. 

Sirutuksia tehdaan asiakkaille joko 

maksutta (elaintalon omat elaimet, 

leikkauspaivan kissat) tai maksua 

vastaan. Mikrosiruttaja keraa myos 

elaimen omistajalta sirutietolappuun 

tiedot, ja huolehtii, etta tiedot 

tulevat syotetyksi Turvasiru-

rekisteriin. Elainlaakari kouluttaa 

leikkaustapahtumissa uusia 

siruttajia. 

SATUNNAISTA 
VAPAJ-\EHTOIS
TOI tVI I NTAA 

Varainkeruuhanke, koirien match show 

(nayttely), kissanayttely tai muu 

tempaus. Kaupan inventointia ja 

liikenteenohjausta tapahtumiin 

talkoohommina. Perintona saatujen 

irtaimistojen myyntikelpoisten 

tavaroiden seulonta, lajittelu ja roskien 

havitys. Joskus on maalattu porukalla 

elaintaloa tai tehty varastojen siivousta 

seka pihatoita. Naihin vapaaehtoisten 

tarve on hetkellisesti suuri. 
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HALLITUSTOI MI NT.A 

Yhdistysta johtaa ja asioista paattaa 

hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. 

Hallitus voi delegoida vastuuta myos 

muille vastuuhenkiloille. Hallituslaisenaja 

vastuuhenkilona oleminen on 

m ielen kii ntoista va paaehtoistyota. 

Hallitustyosta kiinnostuneet asettuvat 

ehdolle helmikuun loppuun mennessa 

hallitukselle ilmoittautumalla, ja jos 

valinta osuu kohdalle vuosikokouksessa, 

niin hallituskausi kestaa kahden vuoden 

ajan (puheenjohtajalla vain vuoden). 

Hallituslaiset kokoustavat parin tunnin 

ajan yleensa kuukauden ekana 

viikonloppuna,ja kasittelevat niin 

henkilokuntaa kuin taloutta, ja tekee 

elaimia koskevat toimet ja paatokset. 

Yhdistyksen vastuuhenkilot valitaan 

lahinna hallituslaisista, mutta 

ulkopuolisenakin voi paasta hyvin 

vastuuhommiin,joita ovat mm. 

koiravastaava, sijaiskotivastaava, 

adoptiovastaava, tyontekijavastaava, 

kotisivuvastaava, talovastaava (hoitaa 

pienia nikkarointeja talolla tai pihatoita) 

jne. 
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