
 
 
PSEY ry:n JÄSENKIRJE 2019 
 
Hyvä eläinten ystävä, 
 
PSEY ry vietti toukokuussa 25-vuotisjuhliaan, jotka 
keräsivät onnittelijoita kauempaakin. Juhlakansaa 
viihdyttivät näyttelijät, salsaajat, maailmanmusiikki sekä 
salaperäiset huutokuorolaiset. Ilosta poksahtelevana ja 
tunteikkaana päivänä nautittiin lippakioskien tarjoilemia 
hodareita ja poppareita. 
 
Tolkkisten kissatalon arki on kuitenkin työläs, oli 
juhlavuosi tai ei. Vuonna 2018 hoidimme 245 eläintä – 
kissojen joukkoon mahtui pari kaniakin. Takaisin omiin 
alkuperäisiin koteihinsa palautui vain 34 kissaa, lopuille 
etsimme uudet kodit. Eläimiä hoitavien vapaaehtoisten 
määrä on 40. 

 
Suurimpana huolenamme vuodesta toiseen ovat salakavalasti leikkaamattomista kotikissoista alkunsa saavat 
populaatiot. Leikkaukset ratkaisisivat monta ongelmaa: hallitsemattoman lisääntymisen ja kissojen 
vaeltelunhalun. Lisäksi toistuvat tiineydet ovat terveysriski naaraskissalle ja alueen kissakannan 
terveydellinen perimä yleisesti heikkenee sisäsiittoisuuden myötä. Leikkaamattomuuden aiheuttamat 
käytöshäiriöt ovat usein myös kissan hylkäämisen syynä. Kahden toisilleen aiemmin vieraan pissakissan välille 
syntynyt ystävyys herkisti kaikki – hyljeksityistä hemmotelluiksi oli ’vuoden rakkaustarinan’ opetus. 

 
Nykypäivänä yhä useammat lemmikit tarvitsevat omistajansa taloudellisen tai terveydellisen ahdingon 
hetkellä turvaa oman kodin ulkopuolelta. Löytöeläintalot eivät ole tilapäistä, mutta toisinaan pitkääkin 
hoitojaksoa tarvitseville lemmikeille paras paikka. Tätä tarkoitusta varten pyrimme vahvistamaan 
sijaiskotitoimintaa vuonna 2019. Kaiken kiireen ja monien ihmistä retuuttavien paineiden alla yhteisöllisyys 
ja avuttomista välittäminen nousevat entistä tärkeämmiksi, sillä sääli ei auta ketään, vaaditaan rohkeutta 
puuttua asioihin. Ota meihin yhteyttä, jos sijaiskodiksi ryhtyminen kiinnostaa!  

 
Perinteeksi muodostunut Kissojen terveyspäivä maaliskuussa täytti kissatalon kaikenkarvaisista 
kissapotilaista. Terveyspäivänä rokotetaan ja sirutetaan kissoja kampanjahintaan, lisäksi tarjolla on 
kynsienleikkuuta ja turkinhoitoa. Sunnuntaina 7.4.2019 järjestettävässä Terveyspäivässä on uutuutena 
tarjolla hammaskiven poistoa. Huomio hampaisiin! on aina ajankohtainen aihe, sillä kuten ihmisillä, 
eläintenkin hampaiden kunnolla on suuri vaikutus yleiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Mikrosiru pitäisi 
olla kaikilla lemmikeillä, myös sisäkissoilla, koska se on nopea ja toimiva tapa saattaa karkuri takaisin omaan 
kotiin – ja usein ainoa absoluuttinen todiste omistajuudesta. 
 

Kissatalon asukit pääsivät pääosaan näyttämään venyttelymallia 
keväällä järjestetyssä supersuositussa kissajoogassa ja syksyn 
jomon shindo -tapahtumassa. Kissatalon vintin lattiaremontin 
jälkeen tällaiset tapahtumat ja myyjäiset saavat entistä 
väljemmän tilan yläkerrasta kirpputorimme Viirun Vintin viereltä. 
Viirun Vintin aarteita saattaa jatkossa aika ajoin bongata myös 
Porvoon Kellarikirppikseltä. 

 
Kesän kuumimpaan aikaan kissatalon ulkoverhous uusittiin yhdeltä seinämältä upean hyväntekeväisyysteon 
siivittämänä, kun saimme telineet maksutta käyttöömme KAS-telineiltä. Työtä on tarkoitus jatkaa seinämä 
kerrallaan tulevina vuosina. Tällä hetkellä remppatassujen sormet syyhyävät päästä talkoisiin kissatilojen 
kunnostamiseksi, sillä pinnat kuluvat kovassa käytössä nopeasti. 
 



Vapaaehtoistyöhön kuuluu myös varojen keräys, niinpä saatat tavata meidät lähitienoon tapahtumissa 
myymässä kannatustuotteitamme ja kertomassa eläinsuojelutyöstä. Suurin ponnistuksemme on 
jokasyksyinen eläinten viikon ruokakeräys, josta tuomisina on yleensä ruokavarasto vuoden tarpeiksi. 
Vuonna 2018 saimme 12 myymälän asiakkaiden lahjoittamana yli 2000 kg ruokaa sekä mahtavat määrät 
hoito- ja siivoustarvikkeita. Auttamista voi jatkaa lahjoittamalla ruokaa ja tarvikkeita 
pysyväiskeräyskoreihimme Porvoon Faunattaressa ja K-Citymarketissa tai sujauttamalla pullonpalautuskuitin 
keräysboxiimme S-Market Näsissä. 
 
Porvoonseudun eläinsuojeluhdistyksellä oli 1165 jäsentä vuonna 2018. Vuosittainen jäsenmaksu 
mahdollistaa Tolkkisten kissatalolle tulevien löytökissojen ylläpidon ja hyvän hoidon, jotta myös niille 
kissoille, joiden alkuperäistä omistajaa ei löydy voidaan etsiä sopivat, uudet kodit. Kiitokseksi saat 
omaeläinlääkärimme peruspalvelut käytettäväksesi edullisin hinnoin: mikrosirutus 25 €, rokotus 35 €, 
kastrointi 55 € ja sterilisaatio 80 €. Ajanvaraus tapahtuu yhdistyksen puhelimen kautta ja toimenpiteet 
hoidetaan kissatalolla eläinlääkärin käyntipäivänä noin kerran kuussa. 
 
Kiitos ja kehräys sinulle, että olet jäsenemme ja tuellasi mahdollistat löytökissoille paremman tulevaisuuden. 
Jäsenkirjeen lähetämme laskun kera kerran vuodessa, mutta muuna aikana jaamme hyödyllistä tietoa ja 
arkemme tunnelmia kotisivuillamme, facebookissa ja instagramissa sekä koskettavassa blogissamme – liity 
siis joukkoomme myös somessa! 
 
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys (PSEY) ry. 
Massakuja 1, 06750 Tolkkinen 
Sähköposti: psey@psey.net  
Kotisivut: www. psey.net 
Facebook: www.facebook.com/psey.net 
Instagram: @tolkkistenkissatalo 
Blogi: https://pseyryporvoo.wixsite.com/blogitassut/blogi 
puh. 040-486 74 60 
Tolkkisten kissatalon eläintilat ja kirpputori ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 18-19. 
 
Kissatalolla toimivat maksuvälineinä kortti, käteinen ja Mobilepay.  
Mobilepaylla voi tehdä myös vapaaehtoisen lahjoituksen käyttämällä numeroa 21406. 
 
KEVÄÄN TAPAHTUMALISTA 
PSEY ry:n vuosikokous lauantaina 23.3. klo 14.00 osoitteessa Massakuja 1. Tervetuloa! 
Kissojen terveyspäivä sunnuntaina 7.4. klo 12-15. 
Kevätmyyjäiset sunnuntaina 26.5. klo 11-15. 
 
 
 
 


