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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.
Yhdistys ylläpitää Loviisan Gislomissa kissataloa, jossa on tällä
hetkellä paikka jopa 31:lle kissalle.
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Vuosi 2015
Varsinainen toiminta
Suurin osa yhdistyksen haltuun tulleista kissoista oli yksityisten ihmisten
tuomia kodittomiksi katsottuja löytöeläimiä. Osa kissoista otettiin sisään ns.
kodinvaihtajina, omistajiensa pitovaikeuksien vuoksi.
Kaikki yhdistyksen hoiviin saapuneet kissat madotettiin ja rokotettiin.
Turvasiru asennettiin lähes kaikille. Siru rekisteröidään turvasiru.fi
-palveluun suoraan uuden omistajan nimiin. Uusia hoidokkeja myös
steriloitiin tarpeen mukaan.
Vuoden lopussa hoidokkeja oli 7 kappaletta. 46 kissaa sijoitettiin eteenpäin
toimintavuoden aikana, 6 jouduttiin lopettamaan terveydellisistä syistä tai
villiintyneinä. Vain kaksi kissaa löysi takaisin omistajiensa luo.
Yhdistys on toimintavuoden aikana antanut ruoka-apua vähävaraisille
kissaperheille Loviisan seurakunnan kautta.
Puheenjohtaja on ollut mukana Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys ry:n
kanssa yhteistyössä tehdyissä suurloukutuksissa kolme erillistä kertaa
Porvoon ja Loviisan lähiseuduilla. Loukutusten tuloksena yli 60 kissaa
lopetettiin sairaina, sisäsiittoisina ja villiintyneinä. Elinkelpoisista kissoista
Loviisan kissatalolle otettiin vain yksi pentu, muut menivät Tolkkisten
kissatalolle.
Talouden kehitys
Yhdistys toimii jäsenmaksujen, lahjoitusten ja vapaaehtoistoiminnan
varassa. Varoja saadaan kummitoiminnasta, jäsenmaksuista, lahjoituksista
sekä tapahtumatuotoista (kirpputori, arpajaiset). Yhdistyksellä on
nettisivujen kautta toimiva nettikauppa, jossa myydään yhdistyksen
kannatustuotteita.
Yhdistyksellä on keräyslippaita Mustin ja Mirrin, eläinlääkäriasema
Lovetin ja Grillimpin tiloissa.
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K-supermarket Loviisassa ja S-market Loviisassa on mahdollisuus
lahjoittaa ruokaa ja tarvikkeita kissatalolle. Näistä keräyksistä yhdistys on
saanut runsaasti ruokaa ja herkkuja kissoille. Porvoon Faunattaressa on
pysyvä ruokakeräys puoliksi Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen
kanssa.
Musti ja Mirri Loviisa sekä Peten koiratarvike ovat lahjoittaneet ruokaa.
PrimaCat lahjoitti kissatalolle kilokaupalla ruokaa, herkkuja ja paljon
kaivattua kissanhiekkaa. Mars yhteistyössä SEY:n kanssa lahjoitti jälleen
lavallisen kissanruokaa.
Yksityisiltä ihmisiltä yhdistys on saanut ruokaa, herkkuja, hiekkaa,
pellettejä ja kankaita alusiksi, sekä kissapuita, tunneleita ja muita
leikkikaluja.
Alkuvuodesta Loviisan kissatalo ry sai osan Marko Björsin järjestämän
Eläinsuojelugaalan tuotoista. Lahjoituksen kokonaissumma oli 1875 euroa.
Vuoden lopulla kummiksi ilmoittautuneita yksityislahjoittajia oli noin 20
kappaletta.
Marraskuussa yhdistys painatti 200 kappaletta kissa-asukkien kuvilla
varustettua seinäkalenteria. Suurin osa painoksesta saatiin myytyä. Saimme
myytyä kalenteriin kaksi mainospaikkaa.
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.
Tilinpäätös oli 592,40 euroa alijäämäinen. Kummituloja tuli lähes 1000
euroa edellistä vuotta vähemmän, mutta vastaavasti myyntituloja saatiin
reilusti enemmän. Remonttikulut olivat arvioituun määrään nähden
kolminkertaiset. Eläinlääkärikulut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla
huolimatta kissamäärän kasvusta.
Tapahtumat ja esittelyt
Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti kolme omaa tapahtumaa.
Toukokuun alussa järjestimme Kevätnaukujaiset, avoimien ovien
tapahtuman koko perheelle. Lokakuussa Halloween-teemalla järjestettiin
samanlainen tapahtuma. Juuri ennen joulua järjestettiin Turvasiru tutuksi
-tempaus yhteistyössä Mustin ja Mirrin sekä Eläinsuojeluyhdistysten
kummit ry:n kanssa.
Touko- ja lokakuun tapahtumat olivat kävijämäärältään pieniä, arviolta
noin 70 henkeä kävi kummassakin tapahtumassa. Mukana oli paljon lapsia.
Turvasiru tutuksi järjestettiin Mustin ja Mirrin tiloissa, 8 loviisalaista kissaa
ja koiraa sai turvasirun.
Elokuussa osallistuimme Loviisan Wanhat talot -tapahtuman yhteydessä
järjestettyyn toritapahtumaan kirpputoritavaran ja arpajaisten muodossa.
Syyskuussa olimme mukana samalla kaavalla Koskenkylän
syysmarkkinoilla.
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Yhdistys esitteli toimintaansa Loviisan Musti ja Mirri -liikkeessä kerran
kaverikissa Yassen kanssa.
Yhdessä Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen väen kanssa tutustuimme
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HeSyn toimintaan ja vierailimme Pakilan
kissatalossa.
Hurttahelppi ja Purinan delegaatio SEY:n johdolla vierailivat Loviisan
kissatalolla.
Yhdistys järjesti myös uusille, toiminnasta kiinnostuneille aktiiveille
suunnatun tapaamisen Loviisan St1:n tiloissa, mutta paikalle ei ikävä kyllä
saapunut yhtään uutta toimijaa.
Toiminnan kehittäminen
Vuosi 2015 oli tapahtumien osalta hiljainen. Toimintaan osallistuvien
aktiivien määrän ollessa vähäinen, varainkeruun ja esittelyjen järjestäminen
jäi vähäiseksi.
Yhdistyksen varsinainen toiminta, kissatalon ylläpitäminen, onnistuttiin
pitämään tavanomaisella tasolla. Kissoja tuli vuotta 2014 enemmän, etenkin
pentueita, mutta myös sijoituksia tehtiin vilkkaasti.
Yhdistys mediassa
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja kotia etsivistä kissoista omilla
kotisivuillaan loviisankissatalo.fi, sekä blogissa osoitteessa
loviisankissatalo.blogspot.com.
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu
(www.facebook.com/LoviisanKissatalo), jolla oli vuoden lopussa noin
1300 seuraajaa.
Yhdistyksestä julkaistiin 6 artikkelia lehdissä (paikallismediat
Itäväylä ja Loviisan sanomat, sekä Iltasanomat), yksi video (Youtube,
SEY:n esittely) ja yksi radiojuttu YLE Vegassa.
Kummeiksi ilmoittautuneille ja jäsenistölle lähettiin vuoden aikana
neljä tervehdyskirjettä, joissa kerrottiin kissatalon ajankohtaisia
kuulumisia.
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Hallitus, jäsenistö ja päätöksenteko
Hallituksen jäseniä olivat puheenjohtaja Ann-Sofi Sjögårdin lisäksi Nina
Rosenström (vpj) ja Stiina Aho. Varajäseniksi yhdistyksen
vuosikokouksessa valittiin Katarina Aalto ja Isabelle Rio.
Toiminnantarkastajana toimi Kati Pohjoisvirta.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Peikkomäentien
tiloissa 14.5.2015. Hallitus piti toimintakauden aikana kolme kokousta.
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Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 38. Jäsenistä 36 on
varsinaisia jäseniä ja 1 perhejäseniä. Loviisan lääkärikeskus Ergo on
yhdistyksen kannattajajäsen.
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Lopuksi
Yhdistys jatkaa toimintaansa hyviksi havaituilla tavanomaisilla
toimintamalleillaan. Toiveissa on edelleen saada ainakin Loviisan
kaupungin löytöeläintoiminta siirrettyä yhdistyksen hoidettavaksi. Aiheesta
lähetettiin Loviisan maaseutulautakunnalle avoin tarjous loppuvuodesta.
Löytöeläinten talteenottoa koskeva sopimus Pukaron löytöeläinkodin
kanssa katkeaa heinäkuussa 2016.
Aktiivien määrä on hälyttävän vähäinen. Vuoden aikana järjestetty uusien
aktiivien tapaaminen ei tuonut paikalle yhtäkään asiasta kiinnostunutta.
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