
JÄSENKIRJE 2015 – Medlemsbrevet finns också på svenska på våra hemsidor 
 
Tervehdys Sinulle hyvä jäsenemme! 
 
Tolkkisten kissatalolle otettiin vuonna 2014 vastaan 85 kissaa, joiden joukossa useita 
pentueita. Otimme eläinsuojelutoimena talteen myös ison joukon eri-ikäisiä pentuja 
kissapopulaatiosta, jonka vitsauksena olivat monenlaiset sairaudet. Uusien omistajien 
kärsivällisyyttä koeteltiin pitkittyneellä luovutuksella lääkintöjen venyessä, mutta 
operaatio onnistui ja kissat elävät nyt tervettä elämää rakastettuina perheenjäseninä. 
Vaikka kissanpennut saivat uuden kodin miltei välittömästi, myös vanhemmat kissat 
olivat haluttuja. Onkin hyvä muistaa, että esimerkiksi vanhemmalle väelle kissaa 
hankittaessa aikuinen kissa on hyvä vaihtoehto, koska täysikasvuisen kissan luonne ja 
soveltuvuus on jo hyvin nähtävissä. 
 
Yhdistys oli viime vuonna aktiivisempi kuin koskaan. Järjestimme kissatalolla kevät- ja 
joulumyyjäiset sekä osallistuimme lukuisiin ulkopuolisiin tapahtumiin. Paikkakunnan 
yritykset tukivat tilaisuuksiamme anteliaasti. Kiitollinen kehräys kuului Tolkkisten mäellä 
lokakuun eläinten viikon aikaan, kun 15 myymälässä järjestämämme lahjoituskeräys sai 
aikaan uskomattoman lahjoitusvyöryn: 1500 kiloa kissanruokaa ja 1000 litraa 
kissanhiekkaa ja valtaisat määrät siivoustarvikkeita auttoivat ja auttavat meitä pitkään. 
Kampanjamme konkreettisuus sai paljon kiitosta. Kiitos vielä kerran myös kaikille 
lahjoittajille – keräyksen tulos tuntuu vieläkin uskomattomalta. Porvoon Faunatar-liike 
on järjestänyt pysyväiskorin, johon voi halutessaan tehdä lahjoituksia kampanjoiden 
väliaikoinakin. 
 
Eläinten viikko ei olisi voinut huipentua iloisemmissa merkeissä, kun aiemmin julistamamme suunnittelukilpailun 
tuloksena saimme uuden logon, jonka suunnitteli Piia Multanen. Saimme toteutettua myös monivuotisen 
haaveemme kissakalenterista, johon keräsimme paitsi kissatalolta kodin saaneiden tarinoita myös tärkeää ja 
hyödyllistä tietoa onnellisen ja terveen kissan elämästä. Yksi aiheista oli tunnistussirun tärkeys siltä varalta, että 
lemmikki joutuu karkuteille. Uuden löytökissan saapuessa talollemme tarkistamme kissan kunnon lisäksi heti, onko 
kissalla tunnistussirua. Sirun löytyminen auttaa heti löytämään kissan oikeat omistajat. Tästä syystä olemme 
suunnitelleet vuodeksi 2015 erityisen kissojen sirutuskampanjan – ilmoitamme tarkemmin kampanjasta 
kotisivuillamme www.psey.net ja uudistuneilla facebook-sivuillamme www.facebook.com/psey.net - näitä medioita 
seuraamalla pysyt mukana arjessamme! 
 

 

Vaikka kissatalo pyrkii olemaan ideaali kissojen väliaikaiseksi kodiksi, 
aloitimme viime vuonna sijaiskotitoiminnan erityistarpeisille kissoille, 
jotka tarvitsevat kodinomaisia olosuhteita lääkintään ja toipumiseen, 
arkuuden voittamiseen tai  
sosiaalistamiseen. Sijais- 
kotitoiminta on uusi autta- 
mismuoto, johon eläin- 
ystävät voivat ilmoittau-
tua. Kuvassa oleva arka 
Mustikka-kissa asui 
sijaiskodissa, jotta sen  

luottamus ihmiseen pääsi kehittymään kasvaisi. Mustikka pääsi 
lopulta uuteen omaan rakastavaan kotiin, jossa ymmärretään aran 
kissan elämää.  

 
Kevään ensimmäinen hyväntekeväisyystapahtumamme oli Perinteiset 
Laskiaistanssit, jotka järjestimme Porvoon Pelastakaa Lapset ry:n kanssa 
Seurahovissa laskiaistiistaina. Hengähdystauoilla saattoi koittaa 
arpaonneaan muhkeisiin palkintoihin ja tutustua aulan 
ystävämyyntitarjontaan.  
 
 


