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Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja levittää eläinsuojelutyötä ja
-aatetta, sekä suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja
hyvää kohtelua.
Loviisan kissatalo ry Lovisa katthus rf (myöhemmin 'yhdistys') on
toiminut ensimmäisen täyden toimintavuotensa.
Yhdistys aloitti toimintakautensa Eteläharju 2:n tiloissa. Joulukuun 8.
päivä yhdistys muutti kissatalon sen nykyiseen osoitteeseen
Peikkomäentie 31, Loviisa. Muuton myötä yhdistys sai käyttöönsä
karanteenihuoneen, joka valmistunee kokonaisuudessaan vuoden
2014 kesään mennessä.
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Vuosi 2013
Varsinainen toiminta
Suurin osa hoidokeista tuli yksityisten ihmisten kautta ns. sosiaalisin syin
sijoitettuina. Osa hoidokeista otettiin Loviisan virallisen talteenottopaikan,
Pukaron löytöeläinkodin, tilapulan helpottamiseksi.
Kaikki yhdistyksen hoiviin saapuneet asukit madotettiin ja rokotettiin.
Useammallekin asukille tehtiin hammasremontteja tai hampaanpoistoja.
Uusia hoidokkeja myös steriloitiin tarpeen mukaan. Steriloimatta jätettiin
vain viisi pentukissaa, jotka kaikki luovutettiin eteenpäin
leikkausvelvotteella.
Vuoden lopussa hoidokkeja oli 12 kappaletta. 34 kissaa sijoitettiin
eteenpäin toimintavuoden aikana, kaksi jouduttiin lopettamaan.
Talouden kehitys
Yhdistys toimii jäsenmaksujen, lahjoitusten ja vapaaehtoistoiminnan
varassa. Varoja saadaan kummitoiminnasta, jäsenmaksuista, lahjoituksista
sekä tapahtumatuotoista (kirpputori, arpajaiset).
Paikallisista yrityksistä K-supermarket Loviisa ja S-market Loviisa ovat
ottaneet tiloihinsa lahjoituslaatikon tai vastaavan lahjoitusmahdollisuuden
asiakkaiden käyttöön. Näistä keräyksistä yhdistys on saanut runsaasti
ruokaa ja herkkuja kissoille. Lisäksi yhdistys on saanut ruokalahjoituksia
yksityisiltä kalastajilta ja Loviisan Valintatalolta.
Musti ja Mirri Loviisa sekä Peten koiratarvike ovat lahjoittaneet ruokaa
sekä kissanhiekkaa. Helsingin Eläinlääkärikeskus lahjoitti hoitotarpeita ja
Loviisan Värisilmä remonttitarvikkeita.
Yksityisiltä ihmisiltä yhdistys on saanut ruokaa, herkkuja, hiekkaa,
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pellettejä ja kankaita alusiksi, sekä kissapuita, tunneleita ja muita
leikkikaluja.
Kummitoiminnan suosio on kasvanut toimintavuonna mukavasti. Vuoden
lopulla kummiksi ilmoittautuneita yksityislahjoittajia oli jo yli 10
kappaletta.
Marraskuussa yhdistys painatti 150 kappaletta kissa-asukkien kuvilla
varustettua seinäkalenteria. Koko painos saatiin myytyä.
Yhdistys sai avustuksen 250 euroa radiokanava NRJ:n ohjelmaformaatissa.
Suurin osa yhdistyksen menoista koostuu eläinlääkäri- ja lääkekuluista.
Rahaa on kulunut myös erilaisten hoitotarvikkeiden, kissojen ruuan ja
hiekan hankintaan sekä erilaisiin remontointi- ja korjauskuluihin
Peikkomäentiellä.
Yhdistyksen tilin saldo oli vuoden lopussa positiivinen.
Tapahtumat ja esittelyt
Yhdistys oli vuoden aikana mukana monessa tapahtumassa. Toukokuussa
otimme osaa Pernaja Swap meet -tapahtumaan kirppariauton kanssa.
Elokuussa osallistuimme Loviisan Wanhat talot -tapahtuman yhteydessä
järjestettyyn toritapahtumaan kirpputorin ja yhdistyksen esittelyn
merkeissä.
Samoin elokuussa yhdistys esitteli toimintaansa Loviisan Musti ja Mirri
-liikkeessä.
Joulukuussa yhdistyksen PR-kissa Yasse aloitti Kaverikissa-toiminnan
vierailemalla senioritalossa.
Toiminnan kehittäminen
Toimintavuoden aikana yhdistys aloitti Kaverikissatoiminnan. Kaverikissaa
voi pyytää herkkupalkalla tai nimellistä korvausta vastaan vierailemaan
esimerkiksi vanhusten, lasten tai vammaisten luona ilostuttamassa ja
tuomassa vaihtelua arkeen.
Yhdistys aloitti myös pienten hoitotoimien tarjoamisen. Pienet hoitotoimet
tarkoittavat esimerkiksi kynsien leikkuuta, lääkintää, korvien puhdistusta
jne.
Yhdistys mediassa
Yhdistys tiedotti toiminnastaan omilla kotisivuillaan
loviisankissatalo.fi, joita ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Uudistetut
sivut aukesivat heinäkuussa. Samalla yhdistys avasi Loviisan kissat
-nimisen blogin osoitteeseen loviisankissatalo.blogspot.com.
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu
(www.facebook.com/LoviisanKissatalo), jolla oli vuoden lopussa jo
yli 500 seuraajaa.
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Yhdistyksestä julkaistiin viisi artikkelia, yksi video (Yle Areena) ja
muutama radiojuttu. Lehtiartikkelit ja internet-tekstit ovat luettavissa
yhdistyksen kotisivuilta.
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Hallitus, jäsenistö ja päätöksenteko
Hallituksen jäseniä olivat puheenjohtaja Ann-Sofi Sjögårdin lisäksi
Charlotta Nygård-Eklöf (vpj) ja Stiina Aho. Varajäseniksi yhdistyksen
vuosikokouksessa valittiin Nina Rosenström ja Kati Pohjoisvirta.
Toiminnantarkastajana toimi Kati Pohjoisvirta.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Eteläharju 2:n
tiloissa 28.5.2013. Hallitus piti toimintakauden aikana kaksi kokousta.
Marraskuussa yhdistyksen hakemus liittyä jäsenjärjestöksi Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten Liittoon (SEY) hyväksyttiin.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa viisi. Resurssien
riittämättömyyden vuoksi toimintakaudella ei saatu järjestettyä
suunniteltua jäsenhankintakilpailua.
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Lopuksi
Yhdistys aloittaa toisen täyden toimintavuotensa positiivisena ja
tulevaisuuteen katsoen. Toiveena on vakauttaa yhdistyksen talous, kasvattaa
jäsenmäärää ja aktiivien määrää.
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