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TOIMINTAKERTOMUS 2014
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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.
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Vuosi 2014
Varsinainen toiminta
Suurin osa hoidokeista tuli yksityisten ihmisten kautta ns. sosiaalisin syin
sijoitettuina. Osa hoidokeista otettiin Loviisan virallisen talteenottopaikan,
Pukaron löytöeläinkodin, tilapulan helpottamiseksi. Muutama kissa otettiin
hiljaisena loppuvuotena Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistykseltä, joilla oli
Tolkkisten kissatalolla ruuhkaa.
Kaikki yhdistyksen hoiviin saapuneet asukit madotettiin ja rokotettiin.
Useammallekin asukille tehtiin hammasremontteja tai hampaanpoistoja.
Uusia hoidokkeja myös steriloitiin tarpeen mukaan.
Syksyllä 2014 aloitettiin kissojen turvamerkintä eli sirutus, johon saimme
apua Hausjärven eläinsuojeluyhdistykseltä. He lahjoittivat meille siruja.
Sirut rekisteröidään turvasiru.fi-sivuston ylläpitämään rekisteriin vasta kun
kissa saa kodin ja rekisteröinti tehdään suoraan uuden omistajan nimiin.
Vuoden lopussa hoidokkeja oli 11 kappaletta. 35 kissaa sijoitettiin
eteenpäin toimintavuoden aikana, 4 jouduttiin lopettamaan terveydellisistä
syistä. Noin 10 kissaa löysi takaisin omistajiensa luo.
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. Porvoon Faunattaressa on pysyvä ruokakeräys
puoliksi Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.
Musti ja Mirri Loviisa sekä Peten koiratarvike ovat lahjoittaneet ruokaa.
SEY:n ja Marsin yhteistyön johdosta saimme 5 lavallista kissanruokaa.
Hausjärven eläinsuojeluyhdistys lahjoitti 20 kappaletta turvamerkintäsiruja
ja turvasiru.fi-palvelu 10 aktivointikoodia.
Yksityisiltä ihmisiltä yhdistys on saanut ruokaa, herkkuja, hiekkaa,
pellettejä ja kankaita alusiksi, sekä kissapuita, tunneleita ja muita
leikkikaluja.
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Vuoden lopulla kummiksi ilmoittautuneita yksityislahjoittajia oli 25
kappaletta.
Marraskuussa yhdistys painatti 200 kappaletta kissa-asukkien kuvilla
varustettua seinäkalenteria. Suurin osa painoksesta saatiin myytyä.
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 1121,45 euroa voitollinen.
Tapahtumat ja esittelyt
Yhdistys oli vuoden aikana mukana monessa tapahtumassa.
Esittelimme yhdistystä ja tilojamme Avoimet ovet -tapahtumassa
15.2.2014. Tapahtuma oli menestys, kävijöitä oli arvion mukaan reilusti yli
sata. Järjestimme Kesäriehan Kissatalon pihamaalla 14.6.2014. Arvioimme
kävijöitä olleen useita kymmeniä, lapsiperheitä ja aikuisia pariskuntia.
Tapahtumissa oli arpajaiset, kirppis, kahvio ja avoimissa ovissa
makkaranpaistoa. Kesätapahtumassa poniratsastusta.
Elokuussa osallistuimme Loviisan Wanhat talot -tapahtuman yhteydessä
järjestettyyn toritapahtumaan kirpputorin ja yhdistyksen esittelyn merkeissä
ja joulukuussa Laivasillan joulumarkkinoihin.
Yhdistys esitteli toimintaansa Loviisan Musti ja Mirri ja Porvoon Faunatarliikkeessä yhteensä 3 kertaa.
Eläinten viikolla Yasse-kissa teki kaksi kouluvierailua. Kaverikissa teki
kaksi muutakin vierailua, toisen fur shui -esittelyssä ja toisen Kissatalon
hyväksi järjestetyssä Kissajoogassa.
Yhdistys otti osaa Loviisan seudun koirat ry:n järjestämään Match
show'hun esittelemällä toimintaansa.
Toiminnan kehittäminen
Toimintavuoden aikana yhdistys jatkoi Kaverikissatoimintaa. Kaverikissaa
voi pyytää herkkupalkalla tai nimellistä korvausta vastaan vierailemaan
esimerkiksi vanhusten, lasten tai vammaisten luona ilostuttamassa ja
tuomassa vaihtelua arkeen.
Yhdistys toi vahvemmin esiin mahdollisuutta tulla vierailemaan
esimerkiksi työporukassa tai vastaavassa Kissatalolle ja tutustumaan sen
toimintaan. Kissatalolla kävikin toimintaamme ja tiloihimme tutustumassa
muutamia ryhmiä. Partiolaiset, toimintakeskuslaiset (Eteva) sekä
Hausjärven ja Hyvinkään eläinsuojeluyhdistykset ilahduttivat meitä
käynnillään.
Yhdistys mediassa
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja kotia etsivistä kissoista omilla
kotisivuillaan loviisankissatalo.fi, sekä blogissa osoitteessa
loviisankissatalo.blogspot.com.
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Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu
(www.facebook.com/LoviisanKissatalo), jolla oli vuoden lopussa noin
tuhat seuraajaa.
Yhdistyksestä julkaistiin 5 artikkelia paikallislehdissä, yksi video
(Yle Areena) ja kaksi radiojuttua. SEYn kautta yhdistys oli
haastateltavana Radio Novan ohjelmaan eläinten viikolla.
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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 Isabelle Rio.
Toiminnantarkastajana toimi Kati Pohjoisvirta.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Peikkomäentien
tiloissa 27.4.2014. Hallitus piti toimintakauden aikana kolme kokousta.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 33. Jäsenistä 29 on
varsinaisia jäseniä ja 4 perhejäseniä.
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Lopuksi
Yhdistys toimintaansa hyviksi havaituilla toimintamalleilla. Toiveissa on
saada ainakin Loviisan kaupungin löytöeläintoiminta siirrettyä yhdistyksen
hoidettavaksi. Asiaa on edistetty vuoden aikana mm. löytöeläintoiminnasta
vastaaville kaupungin toimielimille lähetetyllä kirjeellä.
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