
Suomen Karva-Kaverit ry -  

Finlands Lurviga kompisar rf 
Toimintakertomus 1.1.2020-31.12.2020 

 
Yleistä 
 
Suomen Karva-Kaverit ry – Finlands Lurviga kompisar rf on perustettu 8.4.2011. 
Yhdeksäa toimintakausi oli 1.1.2020-31.12.2020. 
 
Yhdistyksellä on tavaramerkki (logo), jonka Patentti- ja rekisterihallitus on ottanut 
tavaramerkkilain 20 § nojalla rekisteri-otteen numero 255958 mukaisen 
tavaramerkin rekisteröintiin. Rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta 
rekisteröintipäivästä 29.6.2012. Rekisteröintipäätöksen väiteaika päättyi 29.8.2012. 
 
Yhdistyksen y-tunnus on 2427945-6. Yhdistys on haettu verohallinnon 
ennakonperintärekisteriin. Yhdistyksen pankkitilit ovat Nordeassa. Yhdistyksen 
toimisto sijaitsee osoitteessa Kuralankatu 2, Turku. 
 

Hallitus 
 
Hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan seuraavasti: 
Puheenjohtaja:     Heli Hakkarainen 
Varapuheenjohtaja:     Virpi Kirkinen 
Sihteeri:      Outi Korpinen 
Jäsensihteeri (ei hallituksen jäsen):  Outi Korpinen 
Rahastonhoitaja (ei hallituksen jäsen): Ida Hakkarainen 
Varsinainen jäsen:    Henri Toukonen 
Varsinainen jäsen:    Lia Pirttimaa 
Varsinainen jäsen:    Anu Raitio 
Varsinainen jäsen:    Tuulikki Logren-Heino 
Varajäsen:     Eija Wager 
Varajäsen:     Virpi Klementti 
      
Muut toimihenkilöt kaudella 2019: 
 
Kirjanpitäjä:    Tarja Koskinen 
Tilintarkastaja:    Kirsi Patrikainen HTM 
Varatilintarkastaja:   Erja Valtare KHT 
 



Erovuorossa 2020 syyskokouksessa ovat Heli Hakkarainen, Virpi Kirkinen ja Lia 
Pirttimaa, Anu Raitio, Eija Wager, Virpi Klementti, Ida Hakkarainen sekä Outi 
Korpinen. 
 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 
 
Yhdistyksen kokoukset 
 
1.8  Kevätkokous, Oulu 
31.10  Syyskokous, Pori 
 
Hallituksen kokoukset 
 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä 11 kertaa. Kaksi kokouksista 
järjestettiin kasvokkain, kaksi sähköpostitse, lopuissa osa oli paikalla etäyhteyden 
kautta. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
 
Toimikauden lopussa 31.12.2020 yhdistyksessä oli 572 jäsentä, joista varsinaisia 
jäseniä oli 524, perhejäseniä 47 ja 1 kannattajajäseniä. Yhdistyksen jäsenmäärä laski 
hieman edelliseen toimintakauteen nähden.  
 
Projektin tukemalla aluerahalla järjestettiin v. 2020 useampi alueellinen 
kokoontuminen, johon osallistui kymmeniä jäseniä. Jäsentapaamisissa alueiden 
jäsenet suunnittelivat tulevaa toimintaa ja jakoivat vertaistukea toisilleen. 
 
 

Talous 
 
1.1.2020-31.12.2020 yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa ja maksuvalmius on 
riittävä. Toimintaa on rahoitettu testaus- ja jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja alueilla 
on harjoitettu myös omaa varainhankintaa (esim. kalenteri myynti).  
 
Yhdistyksen kulut koostuivat pääasiassa lupa- ja rekisterimaksuista, eläinten 
tarvikkeista (kuten liivit ja rusetit), kokous- ja koulutuskuluista, vakuutusmaksuista, 
materiaalikuluista ja arviointitilaisuuksista/-matkoista toisille paikkakunnille. 
 

 

Toiminta 
 
Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet  
 
Suomen Karva-Kaverit ry:n tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa eläinavusteista 
työskentelyä, jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja vahvistetaan ihmisen terveyttä ja 



hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä ihmisen hyvinvoinnin ongelmia ja tukea 
ongelman kohdanneita ihmisiä.  
 
Suomen Karva-Kavereiden toiminnassa kaudella 2020 oli mukana arvoinnin 
suorittaneita eläimiä yhteensä yli 570, joista n. 80-85% oli koiria. Lisäksi löytyi 
kissoja, hevosia, poneja, miniatyyrihevonen, kaneja, marsuja, aasi ja lampaita. 
 
Eläinavusteinen toiminta 
 
Suomen Karva-Kaverien toiminnassa on erikokoisia ja -rotuisia eläimiä eri 
eläinlajeista, jotka kaikki rakastavat halaamista ja rapsutusta. Karva-Kaverit käyvät 
vapaaehtoistoimintana ilahduttamassa vanhuksia, kehitysvammaisia, lapsia ja nuoria 
palvelutaloissa, lastenkodeissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. 
 
Työskennellessään Karva-Kaveri -eläimen tunnistaa oranssista liivistä tai 
rusettinauhasta, jossa oranssilla pohjalla on tassukuvia. Karva-Kaveri -ohjaaja 
pukeutuu oranssiin t-paitaan/liiviin/fleecetakkiin (omakustanteinen), jossa on Karva-
Kaverien logo. Karva-Kaveri -ohjaaja kantaa aina myös mukanaan toimintapassia.  
 
Toiminnan käytännön organisoinnista vastasivat alueelliset koordinaattorit ympäri 
Suomen: 

• Turun koordinaattori Outi Korpinen 

• Vakka-Suomen koordinaattori Anu Raitio 

• Pääkaupunkiseudun koordinaattori Anu Kankkunen 

• Oulun koordinaattorit Irmeli Isteri ja Emilia Leppälä 

• Tampereen koordinaattorit Outi Korpinen (lopetti 10/20), Anniina 
Lehtipuu ja Nina Strömmer 

• Etelä-Pohjanmaan koordinaattorit Päivi Lintala, Mari Neva-Keturi ja 
Susanna Hirviniemi-Soinila 

• Merilapin koordinaattorit Jenna Anttila, Päivi Nevanperä ja Virpi Kirkinen 

• Jyväskylän koordinaattorit Piritta Moilanen ja Hanna Siekkinen 

• Joensuun koordinaattori Virpi Klemetti 

• Muhoksen koordinaattorit Anu Kumpulainen ja Sari Karjalainen  

• Riihimäen koordinaattorit Hilla Heimo ja Hissu Toivonen 

• Länsi-Uusimaan koordinaattori Janita Leinonen 

• Satakunnan koordinaattori Pirjo Pöllänen ja Outi Korpinen (aloitti 11/20) 

• Sodankylän koordinaattori Minna Suominen 

• Kotkan koordinaattori Zaida Öhman 

• Kuopion koordinaattorit Maarit Lämsä ja Marko Lämsä 

• Paimion koordinaattori Henri Toukonen 

• Liedon koordinaattori Tarja Virta 
 
Oman alueen koordinaattori sopii yhteistyössä kohteiden kummien kanssa kaikki 
vierailut. Useimmissa vierailukohteissa käydään säännöllisesti kerran kuukaudessa 



tai useammin. Vierailupaikkojen toivotaan antavan kirjallista palautetta pari kertaa 
vuodessa. 
 
Vierailut ovat kohteille maksuttomia, mutta yhdistyksemme ottaa mielellään vastaan 
lahjoituksia yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Lahjoitusten avulla kehitetään ja tuetaan 
yhdistyksemme toimintaa. 
 
Eläimen omistaja on aina ensisijaisesti vastuussa omasta eläimestään. Yhdistyksellä 
on toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiö IF:ssä.  
 
Toiminnan laajuus 
 
Vierailuja tehdään ympäri vuoden, kuitenkin niin, että kesällä pidetään mahdollisesti 
pieni kesäloma ja talvella joululoma. Yhteen vierailukertaan osallistuu yleensä 
useampi karvakko. Pääsääntöisesti erilajiset eläimet keikkailevat yhtä aikaa mutta 
joillakin kohteilla on erikseen muun muassa pelkästään kissavierailuja.  
 
Vakituisia vierailukohteita on koko maassa 226 kpl, joista suurin volyymi on 
Merilapissa, jossa on 28 kohdetta. Kohteista 3kpl on lapsi- ja nuorisokohteita, 5kpl 
vammaiskohteita, 6kpl kirjastoja ja 14kpl vanhuskohteita. Lisäksi alueilla on paljon 
kohteita, joissa käydään satunnaisesti esimerkiksi kohteen pyynnöstä. 
 
Yksi haliannos on eläimen ja ohjaajan vierailu yhdessä vierailukohteessa 
/tapahtumassa, kestoltaan 15min-2h. Aikaa ei ole rajoitettu, sillä kohteessa 
vieraillaan aina eläimen jaksamisen mukaan. 
 
Haliannoksien määrä oli koko Suomessa v. 2020 yhteensä 1006 kpl. Vuonna 2019 
tämä luku oli 3981, haliannosten määrän suureen laskuun on vaikuttanut suuresti 
koronavirus ja sen aiheuttamat toimenpiteet. 

 

• Vakka-Suomi 24kpl 

• Pirkanmaa 87kpl 

• Sodankylä 100kpl 

• Joensuu 15kpl 

• Kuopio 194kpl 

• Etelä-Pohjanmaa 23kpl 

• Rovaniemi 38kpl 

• Riihimäki 79kpl 

• Paimio-Lieto 76kpl 

• Turku 62kpl 

• Muhos 13kpl 

• Länsi-Uusimaa 4kpl 

• Pääkaupunkiseutu 54kpl 

• Oulu 120kpl 



• Jyväskylä 21kpl 

• Satakunta 23kpl 

• Merilappi 97kpl 
 

Normaalien haliannosten lisäksi olemme tehneet kirjastoissa ja kouluissa myös 
lukulemmikkitoimintaa. Yhteensä Karva-Kavereille koko maassa v.2020 luettiin 417 
lukuhetken verran. 
 

• Pirkanmaa 105kpl 

• Oulu 88kpl 

• Etelä-Pohjanmaa 6kpl 

• Rovaniemi 48kpl 

• Merilappi 61kpl 

• Turku 19kpl 

• Muhos 15kpl 

• Pääkaupunkiseutu 20kpl 

• Sodankylä 5kpl 

• Riihimäki 24kpl 

• Jyväskylä 10kpl 
 
Osa alueista on myös mitannut jäsenistön aktiivisuutta sekä kuinka moni hyötyi 
toiminnasta. Luvut ovat noin lukuja. Aktiiviset jäsenet ovat mitattu kerran kuussa tai 
useammin vierailulla käyvistä jäsenistä. 
 

o Pääkaupunkiseudulla ilahdutettiin 270 ihmistä. 
o Muhos 80% jäsenistä on aktiivisia. Muhoksella ilahdutettiin 20 

ihmistä.  
o Oulussa vanhus- ja vammaiskohteissa ilahdutettiin 400 asukasta.  
o Paimio-Lieto 13,33% jäsenistä on aktiivisia. Laitosvierailuilla 

ilahdutettiin 60 ihmistä sekä tapahtumissa 20 ihmistä. 
o Pirkanmaalla ilahdutettiin 100 ihmistä. 
o Riihimäellä 19% jäsenistä on aktiivia. Ihmisiä ilahdutettiin 700 ihmisen 

verran. 
o Länsi-Uusimaalla ilahdutettiin 190 ihmistä. 
o Rovaniemellä ilahdusta sai 190 ihmistä. 
o Kuopion jäsenistä aktiivia on 30,6%. Kuopiossa ilahdutettiin vierailuilla 

998 ihmistä sekä tapahtumissa 770 ihmistä. 
o Vakka-Suomen aktiivisuusprosentti on 100%. Ilahdutettuja ihmisiä 

siellä oli 42 kpl. 
o Sodankylän jäsenistä 35% on aktiivisia. Ihmisiä ilahdutettiin vierailuilla 

170 ihmisen verran sekä 50 ihmisen verran. 
o Joensuussa ihmisiä ilahdutettiin laitoksissa 30 ihmisen verran sekä 

tapahtumissa 20 ihmisen verran. 



o Satakunnassa aktiivisuusprosentti on 11%. Laitoksissa ilahdutusta sai 
50 ihmistä sekä tapahtumissa 150 ihmistä. 

o Meri-Lapissa vierailuista sai iloa 250 ihmistä. 
o Etelä-Pohjanmaalla 15% jäsenistä on aktiivisia. Ilahdutusta sai 80 

ihmistä. 
o Jyväskylässä 11,8% on aktiivisia ja ilahdutusta sai 90 ihmistä. 

 
Koronasta riippumatta saimme jonkin verran ihmisiä kohdattua ja ilahdutettua. 
Rajoitukset ovat vaikuttaneet todella paljon vierailujen toteuttamiseen.  

 

Arviointitilaisuudet 
 
Yhdistys vaihtoi vuonna 2020 testi sanan arvioinniksi. Sana testi toi uusille halukkaille 
jäsenille väärän kuvan tilaisuudesta, arvioinnin toivotaan selittävän asiaa paremmin. 
Jokainen toimintaan mukaan haluava uusi eläin-ohjaajapari käy läpi yhdistyksen 
arviointitilaisuuden. Arviointi järjestetään aina aidossa laitosympäristössä, 
esimerkiksi Tampereella testataan Pispan palvelukeskuksessa tai 
Tammenlehväkeskuksessa. Uusille alueille arvioitsijat lähtevät aina mahdollisimman 
läheltä ko. aluetta, toiminnan käynnistyttyä arviointi järjestetään oman tai 
naapurialueen ohjaajien avustuksella. Yhden arvioinnin aikana saadaan tarvittaessa 
arvioitua jopa 20 uutta eläin-ohjaajaparia.  Vallitseva koronatilanne on vaikuttanut 
myös arviointien järjestämiseen kaikilla paikkakunnilla. 
 
Arvioinnit 2020: 
 

• Satakunta, yksi arviointitalisuus (keväällä), 2 kissaa ja 6 koiraa 

• Oulu, kaksi arviointitilaisuutta (kevät ja syksy), 18 koiraa 

• Kuopio, yksi arviointitilaisuus (keväällä), 16 koira ja 1 kissa 

• Paimio-Lieto, yksi arviointitilaisuus (keväällä), 3 koiraa 

• Riihimäki, yksi arviointitilaisuus (keväällä), 2 koiraa 

• Pirkanmaa. yksi arviointitilaisuus (keväällä), 10 koiraa ja 2 kissaa 
 

Yhteensä v. 2020 isoissa testeissä testattiin 60 karvakkoa. Näiden lisäksi alueilla 
tehtiin muutamia yksittäisiä arviointeja suoraan vierailuilla. 

 

Koulutukset    
 
Alueilla pidettiin omia vertaistapaamisia alkuvuodesta toiminnan uudelleen 
aloittamisen ajatuksella. Toiveissa oli, että koronatilanne rauhoittuisi ja saisimme 
jäsenet jälleen vierailuille. Joillakin paikkakunnilla järjestettiin yhteislenkkejä.  
 

 

 

 



 

 

Tiedotus ja julkaisut 
 

• Muhos, Kotipitäjä-lehti 03/20 

• Sodankylä, paikallislehti Sompio, Karva-Kaverit vierailulla päiväkodilla, 01/20 
sekä  paikallislehti Sompion nettilehti, lukulemmikki auttaa lukemisen 
opettelussa! 02/20 

• Oulu, Suomen lastenhoitajien liitto ry:n Slalli-lehti, lempeä karvakaveri 
kuuntelee arvostelematta ääneen lukemista ja salaisuuksia, 10/20 

• Vakka-Suomi, Pyrri posti, soveltuuko laumanvartija koira Karva-Kaveriksi, 
01/20 

• Helsinki, lähihoitajien jäsenlehti ottanut kuvia lemmikeistä vierailulla 
juttusarjaan ”lemmikkejä hoivakodeissa” 

• Etelä-Pohjanmaa, Karijoen Tapparan joulu lehdessä juttu Sanna-Maria 
Hannulasta 

 

Tiedottaminen 
 
Ulkoinen tiedottaminen 
 
Yhdistys on toimikauden aikana tiedottanut nettisivuston www.suomenkarvakaverit.fi 
ja Facebook -sivuston www.facebook.com/suomenkarvakaverit välityksellä. 
 
Lisäksi yhdistyksellä on Instagram -tili nimellä @suomenkarvakaverit. Instagramissa on 
jaettu tunnelmakuvia arvioinneista ja vierailuilta. Nyt korona-aikana sosiaalisessa 
mediassa on jaettua kuvina tunnelmia vierailuilta ja Karva-Kaverien tarinoita. 
 
Sisäinen tiedottaminen 
 
Kokouskutsut vuosikokouksiin ja alueellinen tiedottaminen on hoidettu pääosin 
sähköpostilla. Lisäksi alueilla tiedottamiseen on käytetty Facebook -ryhmiä sekä 
hobbydeed vierailukalenteria.  

 

 

 

 

 

 

http://www.suomenkarvakaverit.fi/
http://www.facebook.com/suomenkarvakaverit


 

Iloa eläinavusteisuudesta hanke 
 
Hanketoiminta 

 
Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa rahoitti vuonna 2020 Sosiaali- ja 
Terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Rahoitusta sai ”Iloa Eläinavusteisuudesta” -
hanke yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan projektiluonteiseen kehittämiseen. 
 
Henkilöstö 

 
Hankkeen henkilöresurssit vuonna 2020 olivat 2.5 henkilötyövuotta. Yhden 
työntekijän toimipiste oli Jyväskylässä ja muut työskentelivät pääosin Turussa. 
 
Aluemalli 

 
Aluemalli kirjattiin laatukäsikirjan liitteeksi erilliseksi sopimukseksi vuonna 2020. 
Hanke tuki toiminta-alueiden kehittymistä ja oli mukana avustamassa käyttöön 
otettavia toimintoja. Aluemalliin sisältyy ja sen liitteiksi on laadittu 
tiedonkeruusuunnitelma, koordinaattoreiden ja kummien perehdytyssuunnitelmat ja 
tehtäväkuvaukset, sekä alueellisten vastuukouluttajien ja alueellisten 
arviointivastaavien tehtäväkuvaukset. 
 

Koulutus- ja vertaistapahtumat 

 
Vuonna 2020 hanke järjesti 5 koulutus- ja 4 vertaistapahtumaa, joissa oli yhteensä 
76 osallistujaa. Paikallisia tapahtumia oli yksi ja loput tapahtumat olivat 
valtakunnallisia. Lähikoulutuksia järjestettiin 2 ja koronan seurauksena 
etäkoulutuksia 3, vertaistapahtumat olivat kaikki 4 etätapaamisia. Koulutuksen 
aiheet valikoituivat tarvelähtöisesti kyselyissä ilmenneiden toiveiden pohjalta ja 
ohjausryhmän arvioiden perusteella. Koulutuksen aiheita olivat mm. koordinointi ja 
kummitoiminta, toiminnan parhaita käytäntöjä, jäsenten motivointi ja eläinten 
hyvinvointi eri ikäkausina liittyvä -koulutus. Lisäksi koordinaattorit järjestivät 
hankkeen tuella omia koulutus- ja vertaistapahtumia yhteensä 13 tapahtumaa ja 
niihin osallistui yhteensä 137 vapaaehtoista. Hankkeessa tuotettiin valmiiksi 5 eri 
koulutusvideomateriaalia sekä 4 koulutusmateriaalia. Lisäksi olemassa olevia 
koulutusmateriaaleja päivitettiin ajantasaisiksi. 
 

Hankkeen ja vapaaehtoisten ohjaus 

 
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana koronan aiheuttaman 
henkilöstön lomautuksen seurauksena vain 1 kerran. Ohjausryhmän tehtävänä oli 



suunnitella ja seurata hankkeen toimenpiteiden tarpeellisuutta ja onnistumista. Sekä 
yhdistyksen ja alueellisten koordinaattoreiden toiminnan tukea kehitettiin ja 
laajennettiin ja hallitukselle tuotettiin kattava SWOT analyysi ohjausryhmässä. 
 
Viestintä ja yhteistyö 

 
Hanke tuottaa sisäistä uutiskirjettä yhdistyksen jäsenille. Uutiskirjeellä oli noin 600 
tilaajaa vuoden 2020 aikana. Ulkoinen uutiskirje on vakiintunut viestintäväline 
hankkeen tuottamassa viestinnässä. Ulkoisia uutiskirjeen tilaajia oli noin 130. Turun 
Kriisikeskuksen kanssa jatkettiin Lasten Sururyhmä -yhteistyötä vuonna 2020. Lisäksi 
tehtiin yhteistyökokeiluja Turun Tyttöjen Talon kanssa osallistumalla Läksyryhmään. 
Turun Nuortentalon kanssa tehdyssä kokeilussa osallistuttiin yksilötyöskentelyyn. 
Myös muita yhteistyökokeiluja suunniteltiin. 

 
Lopuksi: 
 
Suomen Karva-Kaverit ry:n toimintakausi 1.1.2020-31.12.2020 on ollut suurimmaksi 
osaksi tauolla, tai pienimuotoisesti käynnissä, koronaviruksen vuoksi.  
 

Yhdistyksen motto: 

 

Jätän jäljet sydämees! 
Suomen Karva-Kaverit ry, hallitus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


