 Loviisan kissatalo ry Lovisa katthus rf
Peikkomäentie 31
07900 Loviisa
 yhdistys@loviisankissatalo.fi
 050-5246985
Y 2765421-5

TOIMINTAKERTOMUS 2017
1

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 noin 45:lle kissalle. Vuonna 2017 yhdistys hankki
lämpimän parakin etenkin koirien karenteenisäilytystä varten, mutta
tilaan mahtuu tarvittaessa myös muita eläimiä.
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Vuosi 2017
Varsinainen toiminta
1.7.2016 alkaen yhdistys on toiminut Loviisan kaupungin
talteenottopaikkana pien- ja seuraeläimille. Suurin osa yhdistyksen haltuun
tulleista eläimistä oli yksityisten ihmisten tuomia kodittomiksi katsottuja
löytöeläimiä. Osa kissoista otettiin sisään ns. kodinvaihtajina, omistajiensa
pitovaikeuksien, kuoleman tai vastaavan vuoksi.
Kaikki yhdistyksen hoiviin saapuneet kissat madotettiin ja rokotettiin.
Turvasiru asennettiin lähes kaikille. Talteenoton kautta yhdistykselle
siirtyneet eläimet madotetaan jne. vasta talteenottoajan loputtua. Siru
rekisteröidään turvasiru.fi -palveluun suoraan uuden omistajan nimiin.
Uusia hoidokkeja myös steriloitiin tarpeen mukaan.
Vuoden lopussa hoidokkeja oli 6 kappaletta. Huimat 57 kissaa sijoitettiin
eteenpäin toimintavuoden aikana, 17 jouduttiin lopettamaan terveydellisistä
syistä tai villiintyneinä. 13 eläintä löysi takaisin omistajiensa luo, joista 5
koiraa. 2 koiraa sijoitettiin ensikoteihin ja 9 kissaa siirrettiin
Porvoonseudun Eläinsuojeluyhdistys PSEY:n hoiviin ns. ylivuotona.
Yhdistys on toimintavuoden aikana antanut ruoka-apua vähävaraisille
kissaperheille Loviisan seurakunnan kautta sekä suoraan perheille.
Yhdistyksen kattojärjestö Suomen Eläinsuojeluyhdistystenliitto SEY on
järjestänyt vuoden aikana useampia aluetapaamisia jäsenistölleen, sekä
muutamia koulutuksia. Yhdistys on osallistunut suurimpaan osaan.
Talouden kehitys ja yhteistyökumppanit
Tilinpäätös oli 2 409,38 euroa ylijäämäinen. Suurimmat menoerät ovat
eläinlääkäri- ja lääkekulut. Tilinpäätöksen teki kirjanpitotoimisto Tolika oy.
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Kaupunki korvaa talteenottopaikalle vuosittain kiinteän toimintamaksun
lisäksi vuorokausihinnan talteenotetuista eläimistä maksimissaan 15
vuorokauden ajalta, mikäli eläimen omistajaa ei tavoiteta. 30 kissan
talteenotto lankesi vuoden aikana kaupungin maksettavaksi.
Kaupungin maksamien kulujen lisäksi yhdistys saa varoja
kummitoiminnasta, jäsenmaksuista, lahjoituksista sekä tapahtumatuotoista
(kirpputori, arpajaiset). Yhdistyksellä on nettisivujen kautta toimiva
nettikauppa, jossa myydään yhdistyksen kannatustuotteita.
Loppuvuodesta yhdistys painatti vuoden tauon jälkeen oman
seinäkalenterin, jonka painosmäärä 200 kappaletta saatiin suurimmalta osin
myytyä. Kalenteriin myytiin kaksi mainospaikkaa.
Kattojärjestö SEY myöntää vuosittain 850 euron suuruisen toimintaavustuksen toiminnan kuluja kattamaan. Lisäksi SEY jakaa
eläintensuojeluun ohjattuja lahjoituksia jäsenyhdistyksilleen, kuten myös
Loviisan kissatalolle. SEY:n avulla yhdistys sai myös suuren
ruokalahjoituksen Marsilta.
Yhdistyksellä on keräyslippaat Mustin ja Mirrin ja Loviisan Suurkirppiksen
tiloissa.
K-supermarket Loviisassa, K-market Kuninkaanherkussa, Loviisan
Mustissa ja Mirrissä sekä 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 lahjoitti kissan ottaneille ns. ensikotikasseja, joka sisälsi
ruokanäytteitä, ruokakupin sekä etukuponkeja. Musti ja Mirri on myös
lahjoittanut yhdistykselle ruokaa ja leluja.
Yhdistys on toimintavuoden aikana tehnyt yhteistyötä Porvoonseudun
eläinsuojeluyhdistys PSEY:n kanssa tapahtumien järjestämisessä,
siivousvuorojen tekemisessä ja muussa eläintalon hoitamiseen liittyvissä
asioissa.
Yksityisiltä ihmisiltä yhdistys on rahalahjoitusten lisäksi saanut ruokaa,
herkkuja, hiekkaa, pellettejä ja kankaita alusiksi, sekä kissapuita, tunneleita
ja muita leikkikaluja.
Vuoden lopulla kummiksi ilmoittautuneita yksityislahjoittajia oli noin 20
kappaletta.
Yhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa.
Tapahtumat ja esittelyt
Toimintavuoden aikana yhdistys ei pystynyt järjestämään yhtään omaa
tapahtumaa.
Elokuussa osallistuimme Loviisan Wanhat talot -tapahtuman yhteydessä
järjestettyyn toritapahtumaan kirpputoritavaran ja arpajaisten muodossa.
Lisäksi olimme joulutorilla.
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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
1600 seuraajaa.
Vuoden 2017 lopulla yhdistys liittyi myös Instagramiin
(www.instagram.com/loviisankissat).
Yhdistyksestä julkaistiin 2 artikkelia paikallislehdissä.
Kummeiksi ilmoittautuneille ja jäsenistölle lähettiin vuoden aikana
kolme tervehdyskirjettä, joissa kerrottiin kissatalon ajankohtaisia
kuulumisia.

3

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 ja varatoiminnantarkastajana
Gunilla Holmlund.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin SafCafen tiloissa
18.5.2017. Hallitus piti toimintakauden aikana kolme kokousta.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 63. Loviisan
lääkärikeskus Ergo on yhdistyksen kannattajajäsen.
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Lopuksi
Yhdistys jatkaa toimintaansa tavanomaisilla toimintamalleillaan.
Toimintavuoden aikana huippumäärä eläimiä sai uuden kodin yhdistyksen
kautta. Yksi löytökissoista oli sirutettu, mutta sirua ei oltu rekisteröity.
Kaikilta löytökoirilta löytyi rekisteröity siru.
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