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TOIMINTAKERTOMUS 2019

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.

2. Vuosi 2019
Varsinainen toiminta
Yhdistys toimii Loviisan kaupungin talteenottopaikkana pien- ja seuraeläimille. Aloitimme
Lapinjärven kunnan talteenottopaikkana 1.7.2019.
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
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 27 kappaletta. 80 kissaa ja 3 koiraa sijoitettiin eteenpäin
toimintavuoden aikana, 16 eläintä jouduttiin lopettamaan terveydellisistä syistä tai
villiintyneinä. 13 kissaa löysi takaisin omistajiensa luo, lisäksi 20 koiraa. 2 kissaa sijoitettiin
sijaiskoteihin.
Yhdistys on toimintavuoden aikana antanut ruoka-apua vähävaraisille kissaperheille Loviisan
seurakunnan kautta sekä suoraan perheille.
Yhdistyksen kattojärjestö Suomen Eläinsuojelu SEY on järjestänyt vuoden aikana useampia
aluetapaamisia jäsenistölleen, sekä muutamia koulutuksia. Yhdistys on osallistunut suurimpaan
osaan.
Yhdistyksen vuonna 2018 alkanut Kissakuiskaaja-projekti jatkui myös vuonna 2019. Kuiskaajat
sosiaalistavat arkoja kissoja, toiminta pohjautuu myös täysin vapaaehtoisuuteen. Kristina
Lönnqvistin ideasta lähtenyt toiminta on tuottanut erittäin hyvää tulosta ja useita kissoja on
saatu sosiaalistettua ja kesytettyä toiminnan ansiosta. Aktiivisia kissakuiskaajia on noin viisi
kappaletta.
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Yhdistys hoitaa edelleen toimintaansa täysin vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2019 saimme
nostettua aktiivisten vuorontekijöiden määrää mukavasti. Vapaaehtoisia vuorontekijöitä oli
vuoden lopulla noin 15.
Yhdistys hankki Kissatalolle kuivakäymälän työvuorojen tekemistä helpottamaan.
Talouden kehitys ja yhteistyökumppanit
Tilinpäätös oli 215,85 euroa alijäämäinen. Suurimmat menoerät ovat eläinlääkäri- ja lääkekulut,
jotka vuonna 2019 nousivat uuteen huippuunsa: noin 18 000 euroon. Tilinpäätöksen teki
kirjanpitotoimisto Tolika oy.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos myönsi yhdistykselle jatkoa rahankeräyslupaan vuoteen 2021
saakka. Rahankeräyslupa oikeuttaa yhdistyksen keräämään varoja toimintaansa
lipaskeräyksellä ja internetissä vetoamalla. Rahankeräyslippaita on vuoden aikana ollut
Koskenkylän kahviossa, Cafe Favoritissa ja Loviisan Mustissa ja Mirrissä. Lisäksi joulun tienoilla
rahankeräyslipas oli Liljendalin Bagarstuganin joulumyyjäisissä.
Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta korvaavat talteenottopaikalle vuosittain kiinteän
toimintamaksun lisäksi vuorokausihinnan talteenotetuista eläimistä maksimissaan 15
vuorokauden ajalta, mikäli eläimen omistajaa ei tavoiteta. 56 eläimen talteenotosta laskutettiin
vuonna 2019.
Loviisan ja Lapinjärven maksamien kulujen lisäksi yhdistys saa varoja kummitoiminnasta,
jäsenmaksuista, lahjoituksista sekä tapahtumatuotoista (kirpputori, arpajaiset).
Kattojärjestö SEY myöntää vuosittain 850 euron suuruisen toiminta-avustuksen toiminnan
kuluja kattamaan. Lisäksi SEY jakaa eläintensuojeluun ohjattuja lahjoituksia
jäsenyhdistyksilleen, kuten myös Loviisan kissatalolle. SEY:n avulla yhdistys sai myös suuren
ruokalahjoituksen Marsilta.
K-supermarket Loviisassa, K-market Kuninkaanherkussa, Loviisan Mustissa ja Mirrissä sekä Smarket Loviisassa on ollut 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.
Yhdistys on toimintavuoden aikana tehnyt yhteistyötä Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys
PSEY:n, Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys EKEY:n ja Lappeenrannan eläinsuojeluyhdistys
LSEY:n kanssa tapahtumien järjestämisessä, siivousvuorojen tekemisessä ja muussa eläintalon
hoitamiseen liittyvissä asioissa, sekä eläinmäärien tasaamisessa.
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 25 kappaletta.
Yhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa.
Tapahtumat ja esittelyt
Toimintavuoden aikana yhdistys on järjestänyt 'Kissatalo tutuksi' -tapahtumia, jotka on
tarkoitettu kenelle tahansa kissoista, kissatalosta tai vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
Tapahtumia oli kesän ja syksyn aikana yhteensä 5 kappaletta. Tapahtumissa vieraili arviolta 70
ihmistä.
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Elokuussa osallistuimme Loviisan Wanhat talot -tapahtuman yhteydessä järjestettyyn
toritapahtumaan kirpputorin muodossa.
Yhdistys oli mukana yksityisten aktiivien järjestämässä Eläinsuojelutapahtumassa Kotkan
Karhulassa 21.9.2019.
Järjestimme Eläinten viikolla 4.10.2019 ruokakeräyksen Loviisan S-marketin tiloissa, mukana
järjestelyissä oli mukana myös Loviisan Musti ja Mirri.
Yhdistys on vuoden aikana useampaan otteeseen esitellyt tilojaan ja toimintaansa Loviisan
kaupungin sosiaalitoimen asiakkaille sekä palvelukotien asiakkaille. Myös muita
tutustumisryhmiä on käynyt.
Yhdistys mediassa
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja kotia etsivistä kissoista omilla kotisivuillaan
loviisankissatalo.fi. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu
(www.facebook.com/LoviisanKissatalo), jolla oli vuoden lopussa noin 2700 seuraajaa, sekä
Instagram-tili (www.instagram.com/loviisankissat). Vuoden aikana perustettiin myös erillinen
Facebook-ryhmä yhdistyksen aktiiveille ja kissakuiskaajille.
Yhdistys pääsi esille paikallismedioissa viisi kertaa lehtijuttujen ja radiohaastatteluiden
muodossa.
Kummeiksi ilmoittautuneille ja jäsenistölle lähettiin vuoden aikana viisi tervehdyskirjettä, joissa
kerrottiin kissatalon ajankohtaisia kuulumisia.

3. Hallitus, jäsenistö ja päätöksenteko
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Kissatalon tiloissa 19.5.2018. Hallitus
piti toimintakauden aikana kaksi kokousta.
Hallituksen jäseniä olivat puheenjohtaja Ann-Sofi Sjögårdin lisäksi Kristina Lönnqvist (vpj) ja
Stiina Aho. Varajäseniksi yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin Nina Rosenström ja Gunilla
Holmlund.
Toiminnantarkastajana toimi Kati Pohjoisvirta ja varatoiminnantarkastajana Charlotta NygårdEklöf.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 80. J&L Helpcare on yhdistyksen kannattajajäsen.

