
JÄSENKIRJE 2017 

Hyvä eläinten auttaja, 

Takana on yksi Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen historian rankimmista vuosista. Vuoden 2016 

aikana vastaanotimme Porvoon, Sipoon ja Askolan alueilta yhteensä ennätykselliset 273 kissaa, kaksi kania 

ja yhden marsun. Kissamäärää nostivat suuret pentueet sekä edellisvuoden tapaan villikissat. 

Vilkkaimmillaan kissatalolla asusteli yhtä aikaa 47 kissaa ja näistä 37 oli pentuja. 

Valtava kissamäärä pisti vauhtia myös kauan suunnitelmissa olleen 

”kolmossalin” remontoimiseen, joka suoritettiin kesän ja syksyn aikana. 

Karanteenimäärä pysyi samana, mutta kissatalon neljä pienintä 

karanteenitilaa laajennettiin, jotta huoneisiin mahtuisi tarvittaessa 

useampikin kissa tai pentue emonsa kanssa. Tämä projekti toteutui, 

aivan kuten vuoden 2015 remonttikin, talkoovoimin. 

Viime vuonna ilahduimme erityisesti ihmisten auttavaisuudesta. 

Kiireellisen vuoden aikana meiltä ei jäänyt huomaamatta lisääntynyt 

asiakas- ja lahjoitusmäärä kissatalolla eikä vilkas keskustelu ja 

kanssakäyminen sosiaalisen median kanavissamme. Tärkeimpiä 

lahjoituksia olivat tänä vuonna remonttituotteiden lisäksi uusi 

astianpesukone sekä uudet loukut villiintyneitä tai karkuteillä 

olevia kissoja varten.  

Jo perinteeksi muodostunut ruokakeräys järjestettiin vuonna 2016 

kolmatta kertaa. Saamamme ruoan määrä tuplaantui viime vuodesta ja 

kissatalon ovista kannettiin sisään yhteensä 1980 kg ruokaa! Pysyviä keräyskoreja, johon voi lahjoittaa 

ruokaa ja muita tarvikkeita kissatalon asukkaita varten löytyy tällä hetkellä Porvoon Faunattaresta (yhdessä 

Loviisan kissatalon kanssa), Keravan Jatapetistä sekä Monninkylän Salesta. Ne lahjoitukset, joille ei löydy 

käyttöä omassa toiminnassamme, ohjataan eteenpäin esimerkiksi Loviisan kissatalolle, Porvoon 

löytökoirille Kungsbackaan tai Viipurin koirat ry:lle. 

Perinteisten joulu- ja kevätmyyjäisten sekä ruokakeräyksen lisäksi lanseerattiin myös pari uutta 

tapahtumaa. Huhtikuun alussa järjestimme kissojen terveyspäivän, jolloin tarjosimme rokotuksia, 

sirutuksia sekä terveystarkastuksia edulliseen hintaan. Terveyspäivä järjestetään tänäkin vuonna samalla 

menetelmällä 9.4. Toinen uusi tapahtumamme oli elokuussa järjestetty pop-up kissakahvila Cat Can Doo.  

 

Vuodelle 2017 on jo suunnitteilla useampikin tempaus. 

Järjestämme 27.5. kissatalon Kevätmyyjäiset, joiden 

taidehuutokauppa juhlistaa omalta osaltaan Suomen 

itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Taattua kissatalon 

tunnelmaa on luvassa Joulumyyjäisissämme. Lisäksi on 

mietitty mahdollisuutta järjestää kissajoogaa, johon 

kissatkin taipuvat ihan luonnostaan! Kannattaa seurata 

aktiivisesti Facebook- ja nettisivujamme, jonne 

päivitämme aikatauluja ja lisätietoja kaikista 

tapahtumistamme. 

 

Vuonna 2016 porukkaamme liittyi muutama uusi vapaaehtoinen. Vapaaehtoistyöhön kuuluu pääasiassa 

kissojen hoitoa sekä asiakaspalvelua talon päivittäisissä iltavuoroissa. Aktiivihoitajaksi pääsee 

harjoittelujakson jälkeen, jolloin kokeneemmat vapaaehtoiset perehdyttävät uudet tulokkaat 

toimintaamme. Toinen konkreettinen tapa auttaa yhdistystä on tarjota sijaiskoti sitä tarvitseville kissoille. 

Poikapennut Cole & Rebel 

Kissapopulaatiosta peräisin oleva Mary sai vuonna 2016 
uuden kodin yli vuoden odottelun jälkeen. 



Porvoonseudun eläinsuojeluhdistyksellä oli 786 jäsentä vuonna 2016. Vuosittainen jäsenmaksu 

mahdollistaa Tolkkisten kissatalon jatkuvasti kasvavan kissamäärän 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. Lisäksi saat 10 % alennuksen 

yhteistyökumppanimme Kattipuodin verkkokaupasta käyttämällä alennuskoodia psey2017. 

Kiitos ja kehräys Sinulle, kun annat mahdollisuuden! 

 

Tolkkisten kissatalon eläintilat ja kirpputori ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 18-19. 

 

Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys (PSEY) ry. 

Massakuja 1, 06750 Tolkkinen 

Sähköposti: psey@psey.net  

Kotisivut: www. psey.net 

Facebook: www.facebook.com/psey.net 

Instagram: @tolkkistenkissatalo 

puh. 040-486 74 60 

 

Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään 26.3. klo 13 alkaen osoitteessa 

Massakuja 1. Tervetuloa! 

 

PS. Onko sinulla tai tutullasi taiteellisia taipumuksia ja haluat tukea 

eläinsuojelutyötä? Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys järjestää 

vuonna 2017 taidehuutokaupan, jonka tuotot ohjataan löytökissojen 

hyväksi. Olet tervetullut lahjoittamaan meille kissa-aiheista taidetta. 

Yhdistys pidättää oikeuden valita huutokaupattavat taide-esineet ja 

– teokset. Lisätietoja saat tarvittaessa kotisivuiltamme. 

 

 


