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Vuonna 2018 kodin saanut Sissi
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Rekku Rescue ry toimii Suomessa ja Virossa kissojen ja koirien auttami
seksi. Teemme ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä kodittomien eläin 
ten määrän vähentämiseksi sekä eläinten aseman ja hyvinvoinnin 
paranta miseksi. Etsimme myös koteja kodittomille kissoille ja koirille.

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on 
koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Vuonna 2018 toimintamme pääpaino oli Suomessa ja yhä enemmän 
ennaltaehkäisevässä eläinsuojelutyössä, kuten kissojen sterilointikam
panjoissa.

Rekku Rescue toimii kokonaan jäsenmaksu ja lahjoitusvaroilla ja va
paaehtoisvoimin. Vuosi 2018 oli 16. toimintavuotemme.

Lämmin kiitos vapaaehtoisille, jotka eläinrakkauden voimin pyörittävät 
toimintaa, sekä kannatusjäsenillemme ja lahjoitta jillemme, joita ilman 
tämä kaikki ei olisi mahdollista!

REKKU RESCUEN
VUOSI 2018
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vastaanotettua

kissaa 

240
adoptoitua

kissaa

55
vastaanotettua

koiraa

48
adoptoitua

koiraa

Amai-emo vastasyntyneiden pentujensa kanssa

2

Vuosi 2018 oli ennätyksellisen kiireinen. Vastaanotimme 251 kissaa ja 55 
koiraa, joista oman kodin sai vuoden loppuun mennessä 240 kissaa ja 
48 koiraa. Kaikki kodin saaneet kissat olivat suomalaisia. Koirista yksi 
tuli Virosta, loput olivat suomalaisia. Kissojen määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta 76:lla ja koirien 11:llä.

KODIN SAANEET ELÄIMET



Sijaiskodeissa eläimet totutetaan säännöllisiin hoitotoimenpiteisiin, kuten 
kynsienleikkuuseen.

30
kissojen

sijaiskotia

10
koirien

sijaiskotia
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Yhdistyksen kotia etsivät kissat ja koi
rat asuvat sjaiskodeissa, jotka sitoutuvat 
huolehtimaan eläimestä uuden kodin löyty
miseen saakka. Yhdistys vastaa kaikista 
eläimen kuluista. Sijaiskotiverkostoomme 
kuului vuonna 2018 noin 30 kissojen ja noin 
10 koirien sijaiskotia. Sijaiskodeissa asu
vat eläimet hoidatimme pääsääntöisesti 
Käpylän eläinlääkäriasema Vetekissä sekä 
eläinlääkäri Satu Olkkosella Riihimäellä.

Hankimme vuoden aikana lisää kisso
jen ja koirien sijaiskoteja sekä rekry
toimme uusia vapaaehtoisia kissavaraa
jia. Varaajat ja sijaiskodit osallistuivat
erilaisiin osaamista tukeviin koulutuksiin.

SIJAISKOTITOIMINTA



“Pienen kampurajalan”, Novan tassujen 
virheasento saatiin korjattua lastojen avulla.

504
leikattua ja

mikrosirutet-
tua kissaaa

504
leikattua ja

mikrosirutettua
kissaa

161
populaatioista

pelastettua
kissaa
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Ennaltaehkäisevän eläinsuojelutyön painopiste 
oli edelleen kissojen sterilointien edistämisessä. 
Järjestimme yhteistyössä eläinlääkäri Satu Olk
kosen kanssa seitsemän maatiaiskissojen leik
kauspäivää, joissa leikattiin ja mikrosirutettiin 
212 kissaa. 

Vähävaraisille kissanomista jille suunnattuja, tu
ettuja leikkauskampanjoita oli käynnissä kym
menellä paikkakunnalla EteläPohjanmaalla, 
EteläSavossa, KeskiKarjalassa, MeriLapissa ja 
PohjoisKarjalassa sekä Sastamalassa ja Sotka
mossa. Kampanjoissa leikattiin ja sirutettiin 292 
kissaa.

Hoidimme vuoden aikana neljä isoa ulkona 
elävää kissapopulaatiota ja autoimme yhteensä 
161:tä niissä elävää kissaa. Osa kissoista tuli yh
distykselle etsimään uutta kotia, osa jäi leikkau
tettuna ja mikrosirutettuna omista jalle ja osa lo
petettiin eläinsuojelullisista syistä.

ENNALTAEHKÄISEVÄ
ELÄINSUOJELUTYÖ



Virumaan tarhalta Vantaalle adoptoitu Tuti nauttii lumikylvyistä.
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Virossa tuimme kodittomien kissojen ja koirien paikallista kodinsaantia 
yhteistyötarhojemme kautta. Avustimme tarhoja ruoka ja tarvikelah
joituksilla sekä eläinten sterilointi ja muissa eläinlääkärikuluissa. Yhteys
henkilömme vierailivat tarhoilla säännöllisesti tutustumassa eläimiin ja 
niiden oloihin.

Järjestimme Tallinnassa kissojen leikkauspäivän yhteistyössä pai
kallisen eläinsuojelujärjestön ja eläinlääkäriaseman kanssa. Tapahtu
massa leikattiin yhteensä 51 kissaa.

Yhteistyötarhamme Virossa olivat vuonna 2018 Tallinnan, Virumaan, 
Pärnun, Läänemaan, Valgan ja Viljandin löytöeläintarhat. Kaikki kuuluvat 
Viron löytöeläintarhojen yhdistykseen, Varjupaikade MTÜ:hun.

TOIMINTA VIROSSA



Rekku Rescue tekee yhteistyötä 
virolaisten tarhojen kanssa.
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Rekku Rescue on sitoutunut suoma laisten res
cueyhdistysten syksyllä 2018 käyttöön ot
tamiin yhteisiin Responsible Rescue toi
mintakriteereihin. Yhdistys oli myös muka na 
luomassa toimintakriteereitä.

Sitoumuksen tavoitteena on yhtenäistää res
cueyhdistysten toiminnan laatua ja auttaa res
cuekoiran adoptointia harkitsevia henkilöitä 
varmistumaan adoption parhaasta mahdollises
ta turvallisuudesta. Sitoumuksen toivotaan myös 
helpottavan vastuullisen rescuetuonnin erotta
mista pentutehtailusta.

Responsible Rescueen sitoutuneet yhdistykset 
noudattavat toiminnassaan maakohtaisia kritee
reitä eläimen terveyteen liittyvissä asioissa, sekä 
vastuullisia, kestäviä ja eläinten oloja lähtömais
sa parantavia  toimintaohjeita.

RESPONSIBLE
RESCUE -SITOUMUS



Lemmikkien leipäjono  
Hakaniemen torilla

510
avustettua

vähävaraista
lemmikin-

omistaajaa

Järjestimme jo kolmatta vuotta peräkkäin jou
lun alla Lemmikkien leipäjono tapahtuman 
Hakaniemen torilla Helsingissä. Lauantaina 8.12. 
pidetyssä tapahtumassa jaettiin maksutta koi
ran ja kissanruokaa apua tarvitseville lem
mikinomista jille. Ruokaapua lemmikeilleen haki 
kaikkiaan 510 ihmistä. Avun tarvitsijoiden määrä 
kasvoi edellisestä vuodesta lähes 15 prosenttia.

Osallistuimme elokuun Elomessuille Hämeen
linnassa ja keräsimme rahaa yhdistykselle te
kemällä vapaaehtoistyötä Flow Festivaleilla 
Helsingissä. Toteutimme kaksi Pop up kissakah
vilatapahtumaa Arboretum Magnoliassa Lohjalla 
sekä Pop up joulupuodin Helsingin Stoassa.

Sirutustapahtumia järjestettiin yhdessä Musti ja 
Mirri myymälöiden kanssa. Yhdistyksen buffet
tia pidettiin säännöllisesti mm. Koira ja kissa 
koulu Heiluvan Hännän tilaisuuksissa. Järjes
timme myös eläintenruoka ja tarvikekeräyksiä. 
Pääkaupunkiseudulla jatkui perinteinen maanan
taimiitti kerran kuussa.

MONENLAISIA
TAPAHTUMIA
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18 000
Facebook-
seuraajaa

4 000
Instagram-
seuraajaa

400
jäsentä

adoptiokotien
Facebook-
ryhmässä
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Viestintämme päätavoite on lisätä 
ihmisten tietoisuutta eläinten hy
vinvoinnista sekä vaikuttaa eläi
miin kohdistuviin asenteisiin, 
kuten parantaa kissojen arvos
tusta. Kerromme monipuolisesti 
myös yhdistyksen toiminnasta ja 
sen tuloksista. Viestinnän teemoja 
2018 olivat muun muassa Suomen 
kissatilanne; kissan arvostuksen 
puute ja kissojen leikkauttamisen 
merkitys, vastuullinen rescuetoi
minta (Responsible Rescue) sekä 
vähävaraisuuden lisääntymisen 
heijastuminen lemmikkien oloihin.

Pääasiallisina viestintäkanavina 
toimivat yhdistyksen kotisivut ja 
Facebooksivu.

Aktiivisessa käytössä oli myös Ins
tagram kuvien ja videoiden jakoon. 
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 
Facebookissa yli 18 000 ja Ins
tagramissa yli 4 000 seuraajaa. 
Ke sällä perustimme Facebookiin 
oman ryhmän yhdistyksen kautta 
kodin saaneiden eläinten kuulumis
ten jakamiseen. Ryhmässä oli vuo
den vaihteessa noin 400 jäsentä. 
Lisäksi viestimme lehdistötie
dotteilla, yhdistyksen blogissa sekä 
erilaisissa yleisötapahtumissa.

Jäsenistölle julkaistiin sähköistä 
uutiskirjettä. Vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneille ylläpidimme Face
bookissa Rekku Rescuen vapaa
ehtoiset ryhmää.

VIESTIMME AKTIIVISESTI



Ransu sai kodin Tampereelta heinäkuussa 2018.
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Toimintamme mahdollistamiseksi 
järjestimme erilaisia kampan
jakeräyksiä, harjoitimme kirp
putoritoimintaa, myimme kan
natustuotteita yhdistyksen netti
kaupassa ja yleisötapahtumissa 
sekä Rekkutorilla Facebookissa. 
Rekkutorilla järjestettiin huuto
kauppoja, ja joulun alla toteutettiin 
Joulutervehdysvarat eläimille 
kampanja. Lisäksi pidetiin buf
fetteja ja pop up myyntita
pahtumia. Tuottavin yksittäinen 
varainhankintamuoto oli kirp
putoritoiminta.

Toimintaa rahoitettiin myös jäsen
maksuilla ja kuukausilahjoituksilla.  

Yhdistyksellä oli vuoden lopus
sa noin 30 kuukausilahjoitta jaa. 
Jatkoimme lahjoitusyhteistyötä 
lemmikkikauppa Zooplus AG:n ja 
Peten Koiratarvike.comin kans
sa. Yritykset lahjoittavat kotisivu
jemme kautta tehtyjen tilausten 
loppusummasta osan Rekku Res
cuelle.

Suurin kuluerä Suomessa muo
dostui kissojen eläinlääkäri ja 
ruokakuluista sekä koirien eläin
lääkärikuluista. Virossa eniten 
yhdistyksen varoja kului eläin
ten eläinlääkäri ja tarvikekuluihin. 
Yhdistyksen talous oli kunnossa ja 
maksuvalmius hyvä.

TALOUS JA
VARAINHANKINTA

30
kuukausi-

lahjoittajaa



Yhdistys toimii kokonaan vapaaehtoisvoimin

Toimikauden lopussa yhdistyk
sellä oli 234 kannatusjäsentä 
ja 26 varsinaista jäsentä.  Vuo
den 2018 Rekkuvapaaehtoinen 
nimityksellä palkittiin Tarja
Sipilä.

Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 29.5.2018 
ja syyskokous 8.12.2018.

Hallitus piti järjestäytymisko 
kouksen lisäksi toimikauden 
aikana 10 kokousta.

Hallitus

Puheenjohtaja: Katja Noro
Varapuheenjohtaja: Sadri 
Wirzenius
Sihteeri: Laura Pulli
Taloudenhoita ja: Tuula Cissokho
Muut jäsenet: Millie Anttila, 
Minna Monto ja Salla Saharla

HALLINTO JA JÄSENET

Rekku Rescue ry
www.rekkurescue.com

234
kannatusjäsentä

26
varsinaista

jäsentä

www.facebook.com/RekkuRescueRy
www.instagram.com/rekku_rescue_ry

Valokuvat © Rekku Rescue ry


