KIRPUTTAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2017
Kirputtajien ensimmäisen vuosi yhdistyksenä on nyt takana.
Toimintaa ennen yhdistykseksi hakeutumista oli takana kuitenkin jo 2.5 vuotta.
Toimintamme alkoi keväällä vuonna 2014, kun kolme samanhenkistä naista löysi
toisensa rescue palstalta facebookissa ja päätti alkaa sanoista tekoihin, tekemään jotain
eläinten hyväksi kurjassa Romaniassa. Vuokrasimme kirpputori pöydän Limingantullin
Järkikirppikseltä muutamaksi viikoksi, ja niin näki päivänvalon Oulun Kirputtajat. Nimi
lyhennettiin Kirputtaja ry:ksi kun toiminta rekisteröitiin yhdistykseksi marraskuussa -16.
Tuossa kohtaa kukaan ei varmasti osannut vielä ennustaa kuinka merkittäväksi
toimintamme tulisikaan muuttumaan vuosien varrella.
Jo alusta saakka toimintamme tukipilari on ollut kirpputori toiminta josta saaduilla
varoilla olemme voineet auttaa lukuisia eläimiä ympäri Eurooppaa ja niitä auttavia
ihmisiä kohde maissaan. Aluksi kirpputori toiminta pyöri omien vaatteiden ja tavaroiden
turvin, mutta piakkoin avasimme Facebook yhteisön Oulun Kirputtajat, jossa kerroimme
toiminnastamme ja aloimme saamaan sitä kautta yhä enemmän lahjoituksia myytäväksi
pöydässämme. Lahjoituksia saimme niin paljon, että pystyimme pitämään kahtakin
pöytää yhtä aikaa. Tavaralahjoitusten joukosta valikoimme parempaa tavaraa joiden
turvin aloimme pitämään muutamia reaaliaikaisia huutokauppoja facebookissa vuodessa.
Huutokaupat saivat huikean vastaanoton ja tuotto oli erinomaista.
Sama toimintamalli on säilynyt koko toiminta-aikamme.

Jo kahden vuoden ajan pääavustuskohteemme on ollut Romanian Valceassa toimiva
järjestö Save Valcea dogs. Järjestön toiminta lepää kahden aktiivisen naisen harteilla
Florentina Cioacan ja Nicoleta Stefanescun. Heidän hoidettavanaan on oma vaatimaton
koiratarha jossa majailee arviolta 300-500 koiraa. Vaikka olot ovat alkeelliset, koirat
voivat hyvin, ne saavat ruokaa, suojaa ja tarvittaessa eläinlääkinnällistä apua. Koiria
myös adoptoidaan mm Saksaan. Oman koiratarhan lisäksi naiset huolehtivat parhaansa
mukaan kunnallisen koiratarhan koirista, joita on arvion mukaan n 500. Olot tarhalla ovat
karut. Koirat saavat ruokaa vain naisten toimittamina, samoin eläinlääkintä, kuivikkeet ja
kopit ovat hankittu tarhalle kannattajien tukemana . Kunnalliset koiratarhat ovat
surullisen kuuluisia siitä, että niihin kerätään kaduilta koiria ja ne jätetään sen jälkeen
täysin ilman hoitoa kuolemaan tarhalle. Lisäksi naiset ruokkivat kodittomia koiria
kaduilla, pelloilla ja metsissä.

Valceassa ei ole ollut aiemmin merkittäviä sterilointitapahtumia ja koiramäärät
kaupungissa ovat huimia. Steriloinnit ovat ainut , oikea ja eettinen tapa vaikuttaa alueen
eläinten hyvinvointiin. Niinpä marraskuussa -16 Valceassa starttasi Kirputtajien
ensimmäinen kokonaan järjestämä ja sponsoroima sterilointitapahtuma. Jo aiemmin,
aikaa ennen yhdistystoimintaa, Kirputtajat ovat tukeneet lukuisia sterilointitapahtumia
Romaniassa, mutta tuolloin rahat ohjattiin tapahtumiin muiden suomalaisten yhdistysten
kautta, jotka tekevät avustustyötä Romaniassa.

Pikku hiljaa verkostoituminen tuotti tulosta ja löysimme ammattitaitoisen tiimin
toteuttamaan haavetta omasta sterilointitapahtumasta paikan päällä. Marraskuulla Dr.
Rosu Ovidiun avulla saimme steriloitua alueella kahden päivän aikana 33 narttukoiraa.
Kaikki koirat nukutettiin sterilointia varten nuolinukutuksella, koska tavoitteemme oli
tässä tapahtumassa steriloida alueen arkoja koiria, joita ei muuten olisi saatu kiinni.
Lisäksi kiinni otettiin hoitoa varten mm vammautunut koira. Tapahtuman kustannukset
katettiin kirpputori toiminnan tuotoilla ja aiemmin syksyllä järjestetyn huutokaupan
tuotolla.

Joulukuussa oli myös täysi tohina päällä. Tilasimme Valcean koiratarhoille 1530kg
ruokaa Romanian Zooplus nettikaupan kautta. Lisäksi joulukuussa olimme saaneet
ostettua ja toimitettua jo 46kpl eristettyjä koirakoppia kunnalliselle koiratarhalle. Kopit
tilattiin Romanialaiselta yritykseltä CasuteCatei, jonka kanssa yhteistyö sujui
erinomaisesti. Naiset saivat myös mittavan Joululahjan, kun lähetimme n 200kg
avustuspaketin Suomesta. Lukuisat kannattajamme ostivat heille mm kosmetiikkaa,
lämpimiä vaatteita, ,makeisia ja erittäin hyödyllisiä tarvikkeita tarha oloihin, mm.
lumikola, lapio, pressuja, akkuporakone, saaveja, harjoja. Koirille lääkinnällisiä
tarvikkeita ja ravinnelisiä. Paketit toimitettiin rahtina Romaninalaisen kuljetusfirman
kautta. Kirputtajat muistivat joulukuussa vielä Suomalaista hyväntekijää: Eläinten
Suojakoti Toivo ry:tä 533€ lahjoituksella, jolla hankittiin mm. ruokaa ja kuivikkeita
yhdistyksen eläimille.

Kirputtajat ry:n alta löytyy erittäin aktiivinen "Autetaan Valcean koiria"-ryhmä, joka
keskittyy auttamaan juurikin Valcean koiria ja niiden auttajia Nicoletaa ja Florentinaa .
Ryhmän jäsenet edistävät omalla aktiivisella toiminnallaan Valcean alueen eläinten
hyvinvointia, järjestämällä mm omalla tahollaan kirpputori-toimintaa, käsitöiden myyntiä
ym. Samaisen ryhmän avulla tilasimme Tammikuussa -17 Valceaan pennuille ja
toipilaskoirille 400kg ruokaa Romanian Zooplussan kautta. Lisäksi saimme hankittua
jälleen 2 uutta koppia kunnalliselle koiratarhalle.
Helmikuussa kirpputori lahjoituksia oli kerääntynyt jo niin paljon, että vuokrasimme
kolmannen pöydän Järkikirppikseltä, jonka toiminta olikin jo siirtynyt Limingantullista
Raksilaan. Pöytä toimi 2 viikkoa ja sen tuotolla 196€ hankimme kummikoiran Venäjältä.
Helmikuussa järjestimme reaaliaikaisen huutokaupan facebookissa lahjoituksena
saamillamme tavaroilla. Tuotto oli huikeat 1833€, joka säästettiin maalis/huhtikuun
vaihteen tulevaan sterilointitapahtumaan Valceaan. Lisäksi saimme jälleen 2kpl koppeja
tilattua kunnalliselle koiratarhalle. Ohjasimme lahjoituksena saamiamme tuotteita
myyntiin Huutokauppakamari Aikalöytöön Ouluun, ja tuotto 180€ säästettiin
maalis/huhtikuun vaihteen sterilointitapahtumaan.

Kirpputoripöytien myynti jatkoi hyvää tuottoaan ja Maaliskuussa saimmekin lahjoittaa
1000€ Viipurin Koirat ry:lle koirien sterilointeihin. Järjestimme myös huutokaupan
facebookissa, jolla kerättiin rahaa Romanialaisen köyhän perheen 4 hevosen auttamiseksi.
Lähetimme myös avustuspaketin hevosille, jonka mukaan ostimme huutokaupan tuotolla
mm lääkinnällisiä tarvikkeita, valjas pehmikkeitä, lisäravinteita. Lahjoituksena saatuja
loimia, harjoja, riimuja. Sekä muistamisia alueen eläinsuojelijoille, mm makeisia,
vitamiineja ja vaatteita. Myös Valcea sai muistamisen maaliskuussa kun pakkasimme
matkaan 20kg nutriplus lisäravinteita ja lääkinnällisiä tarvikkeita alueen eläimille.

Huhtikuussa kauttamme lähti mittava ruokalähetys Eläinten Suojakoti Toivo ry:lle.
Haukiputaan Musti ja Mirri sekä Oululainen Eläintarvike Petmaster lahjoittivat
lähetettävät ruuat kohteelle. Valceassa päästiinkin sitten taas tositoimiin kun Dr. Ovidiu
tiimeineen saapui viikonlopuksi paikalle ja saimme steriloitua 81 koiraa. Jälleen suuri osa
koirista nuolinukutettiin sterilointia varten. Pääpaino tälläkin kertaa oli alueen aroissa
koiralaumoissa. Haluamme osaltamme olla estämässä uusien koirapopulaatioiden syntyä,
ja näitä koiralaumoja ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta saada kiinni operoitavaksi.
Teemme siis erittäin edistyksellistä avustustyötä sterilointien saralla Valceassa.
Sterilointitapahtuma sponsoroitiin 100% Kirputtajien tuella. Rahat kuluihin saimme
helmikuun aikana järjestetystä huutokaupasta, kirpputori myynneistä ja
Huutokauppakamari aikalöydön myyntituotosta.

Toukokuussa lahjoitimme Bosniassa eläinsuojelutyötä tekevälle Milena Malesevicille
1140€. Maaliskuun huutokaupan lopputuotto ohjattiin suomalaisen yhdistyksen:
Kodittomien koirien ystävät ry:n kautta Save the dogs:lle ja heidän työhönsä Romanian
työhevosten parissa. Lisäksi tilasimme vielä pentu- ja toipilasruokaa Valceaan Autetaan
Valcean koiria- ryhmämme avustuksella. Lisäksi autoimme 5 koiraa Valcean
kunnalliselta koiratarhalta pois ja koirat toimitettiin Bukarestiin Onevet klinikalle
saamaan lääkinnällistä apua, ja samalla koiria alettiin valmistelemaan mahdolliseen
adoptioon.

Kesäkuussa Kirputtajille luotiin jälleen uusi ryhmä "Kissojen sterilointiprojekti" .
Projektin tarkoitus oli alkaa auttamaan Oulun alueen kissoja syntyvyyden säännöstelyllä,
eli steriloimalla alueen kissoja. Valjastimme toisen kirpputori pöytämme 305 keräämään
tuottoa projektille. Kesäkuun lopulla tuimme 4 koiran saapumista Suomeen Romanian
Valceasta.

Kissojen sterilointiprojekti pääsikin suunnitteluasteelta tositoimiin, kun projektin
ensimmäinen kissa steriloitiin ja sirutettiin heinäkuussa. Lisäksi lähetimme jälleen
lahjoituksena saadut eläinten ruoat Eläinten suojakoti Toivo ry:lle. Milena Malesevic sai
mieluisan yllätyksen kun lähetimme 600€ tukemaan hänen merkittävää työtänsä koirien
parissa Bosniassa.
Elokuussa lähetimme 30kg avustuspaketin Romanian Predealiin Silvia Munteanulle.
Paketin mukana matkasi raskasta työtä tekevälle, jo ikääntyvälle Silvialle mm. vaatteita,
kenkiä, kattiloita, hygieniatuotteita ja eläinten lääkinnällisiä tarvikkeita

Koppitilaus Romanialaisen CasuteCatein kautta lähti jälleen matkaan kohti Valceaa 20
kopin voimin. Oululaisten kissojen sterilointiprojekti otti harppauksen eteenpäin ja
aloimme tekemään yhteistyötä toisen Oululaisen yhdistyksen Popopet ry:n kanssa.
Lahjoitimme 1270€ yhdistykselle. Summalla katkaistiin yhden kissapopulaation kasvu
kun sen tuotolla steriloitiin 9 narttukissa ja 5 urosta. Lisäksi tilasimme ruokaa Valceaan
Romaninan Zooplussan kautta yhteensä n 400kg. Mittavin ja työllistävin osuus
syyskuulla oli huutokauppa Facebookissa jonka tuotto 2210€ säästettiin lokakuun
sterilointitapahtumaan Valceaan.
Popopet ry sai jälleen lahjoituksen lokakuussa Kirputtajilta kun kirpputori pöytämme
olivat taas ehtineet kerätä tuottoa Kissojen sterilointiprojektiimme. 240€ siirtyi Popopet
ry:n tilille jonka turvin pystyttiin jälleen katkaisemaan yhden kissapopulaation kasvu
Oulun alueella. Merkittävin saavutus kuitenkin lokakuulla ja siten myös merkittävin koko
Kirputtajien historiassa, oli sponsoroimamme ja järjestämämme sterilointitapahtumat
Valceassa 13-15 ja 20-22.10. Näiden kahden viikonlopun aikana steriloitiin tuellamme
180 koiraa ja 2 kissaa dr. Rosu Ovidiun ja hänen tiiminsä tekemänä. Kulut katettiin
aiemmin syyskuussa järjestämämme facehuutiksen tuotolla ja lokakuussa järjestimme

vielä uuden reaaliaikaisen huutokaupan facessa joka tuotti huimat 3600€.
Kokonaisuudessaan sterilointitapahtumat tulivat kustantamaan 7555€.
Portugalissa toimiva hevosten avustusjärjestö "Their Voice Portugal" sai lokakuussa
meiltä lahjoituksena 200€ ja Bosninaan Milena Malesevicille lähetimme 300€. Lisäksi
lokakuussa vuokrasimme kolmannen pöydän Järkikirppikseltä Raksilasta keräämään
tuottoa koppien hankintaan Valceaan.

Marraskuussa toimitimme vielä Eläintarvike Petmasterilta saamamme ruokalahjoitukset
Eläinten suojakoti Toivo ry:lle sekä Nina Palviaisen koirakodille Raikuuseen.

Ensimmäinen vuotemme yhdistyksenä oli siten toiminnan täyteinen.
Kaikki toimintamme vuoden aikana katettiin kahden kirpputori pöytämme tuotoilla ,
jotka toimivat edelleen Oulun Raksilassa Järkikirppiksellä. Kirpputori toiminta on ollut
toimintamme kivijalka ihan alusta saakka, ja olemme äärettömän kiitollisia että olemme
saaneet jatkaa kirpputori toimintaamme ihan toiminnan alkumetreistä 3 1/2 v taaksepäin
näihin päiviin saakka, katkeamattomana. Tämän on mahdollistaneet lukuisat henkilöt
Oulun alueelta ja muualta Suomesta ihan Helsinkiä myöten. Näiden henkilöiden
tavaralahjoituksilla pöydät ovat pyörineet ja tuottaneet kodittomille eläimille tuhansia
euroja. Lahjoitusten joukosta on valikoitunut tavaroita joilla olemme voineet järjestää
lukuisia reaaliaikaisia huutokauppoja facebookissa. Huutokauppojen tuotto on myöskin
mennyt lyhentämättömänä suoraan eläinten hyvinvointiin eri puolille Eurooppaa. Kuten
myös kirpputori pöytiemme tuotto on ohjattu 100% eläinten auttamiseen.
Auttamistyömme toimii täysin vapaaehtoistoiminnan periaatteella, ja kukaan
yhdistyksessä toimivista henkilöistä ei saa taloudellista hyötyä toiminnasta. Kaikki
yhdistyksen tulot on suoraan ohjattu eläimille.
Olemme rahoittaneet sterilointikampanjamme, ruoka- ja koppitilaukset ja rahalahjotukset
yhdistyksille kirpputori- ja huutokauppa toiminnallamme. Olemme myös myyneet hyvin
pienissä määrin kannatustuotteita : huppareita, pipoja ja housuja. Pariin otteeseen olemme
hyödyntäneet Oululaista huutokauppakamari Aikalöytöä , viemällä lahjoituksena saatuja
tuotteita kamarille myyntiin ja saatu tuotto on ohjattu suoraan eläinten auttamiseen.
Olemme myös vastaanottaneet rahalahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä, jotka ovat sitä
meille tarjonneet.
Olemme äärettömän kiitollisia tukijoillemme, sillä ilman heidän mittavaa ja avokätistä
apua toimintamme ei olisi voinut jatkua näin laajamittaisena. Kaikki yllämainitut
saavutuksemme ovat lahjoittajiemme ansiota. Ilman heitä ei olisi myöskään meidän
toimintaa. Ensimmäinen vuosi alkaa nyt jäämään taakse ja olemme erittäin ylpeitä avusta
jota olemme kuluvana vuotena saaneet yhdessä toimittaa eteenpäin sitä tarvitseville
eläimille ja niitä auttaville ihmisille. Emme aio jäädä laakereille lepäämään tulevanakaan
vuonna, vaan olemme jo ottaneet askeleen eteenpäin, jotta toimintamme voi kehittyä
kohti laajempaa ja tehokkaampaa yhdistystoimintaa.
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