
JÄSENKIRJE 2016  
 
Hyvä eläinten ystävä, 
 
Tolkkisten kissatalo oli vuonna 2015 ratketa liitoksistaan huimasta löytökissojen määrästä. Vastaanotimme yhteensä 
146 kissaa ja yhden papukaijan. Tästä kissamäärästä iso osa oli pentueita, emonsa kanssa tai ilman. Suurimmat 
ruuhkahetket ajoittuivat edelleenkin loppukesään ja syksyyn. Porvoon ja Sipoon kissojen sekä muiden pieneläinten 
(ei koirien) lisäksi PSEY ry. on syyskuun lopusta alkaen ottanut vastaan myös Askolan kunnan alueelta tavattavat 
löytökissat. 
            Frejan kissanpäivät valoisassa uudessa karanteenissa. 

Kesällä kissatalolla tehtiin talkoovoimin mittava laajennusremontti, jonka 
tuloksena valmistui kissojen käyttöön kolme uutta suurta karanteenitilaa, 
eläinlääkärille asianmukaiset työtilat sekä tauko- ja kokoustila eläinten 
hoitajille. Kissatalolla on remontin jälkeen 16 erikokoista 
karanteenihuonetta erilaisiin majoitustarpeisiin. Olemme suunnattoman 
kiitollisia remonttia varten yksityishenkilöiltä lahjoituksena saaduista 
maaleista, ikkunoista, laminaatista, huonekaluista jne. - myös paikalliset 
alan yritykset tukivat remonttiamme avokätisesti. Ilahduttavan monet 
saapuivat juhlistamaan kanssamme uusien tilojemme avajaisia lokakuun 
alussa. 
  
Viime vuonna jatkoimme valvontaeläinlääkärin avustamista 
kissapopulaatioiden kuriin saamiseksi eri puolilla toimialuettamme. 
Populaatioiden tyhjennys on henkisesti ja fyysisesti raskasta ja vaatii 
pitkäjänteisyyttä - tämänkin työn tekevät yhdistyksemme 
aktiivivapaaehtoiset. Siitä huolimatta toivomme ihmisten olevan aktiivisia 
huomatessaan ongelmapopulaation ympäristössään ja ilmoittavan siitä 
joko meille tai valvontaeläinlääkärille. Varhainen asiaan puuttuminen ja 
tietoon tuominen on AINA eläinten parhaaksi. Viattomalta tuntuva 
vieraiden kissojen ruokkiminen kodin ympäristössä saattaa olla kohtalokas 
vaihe populaation syntymiseksi. Populaatioissa kissat lisääntyvät                        
holtittomasti keskenään, jolloin sisäsiittoisuus aiheuttaa erilaisia terveysongelmia kroonisista sairauksista 
synnynnäisiin epämuodostumiin. Suurissa kissalaumoissa riehuvat usein myös loiset ja tartuntataudit, jotka voivat 
levitä muuhun ympäristöön. Populaatioissa syntyvät pennut jäävät tyystin ilman ihmiskontaktia, jolloin ne villiintyvät 
ja pelkäävät ihmistä. Pelastettuinakaan tällaisista kissoista ei välttämättä tule ikinä sosiaalisia lemmikkejä.   
 
Syksyllä huolestuttava ilmiö oli villikissat, joita jouduttiin loukuttamaan useasta paikasta. Merkittävä apu näiden 
eläinten talteenotossa olivat yksityishenkilöt, jotka näkivät vaivaa kissojen kiinnisaamiseksi. Tolkkisten kissatalolta 
on saatavissa kissanloukkuja panttia vastaan lainaksi omaa tai villiintynyttä kissaa varten. Neuvomme tarvittaessa 
loukkujen käytössä. 
 
Viime vuonna järjestimme marketeissa jo toista kertaa ruokakeräyskampanjan, jossa pyysimme ihmisiä antamaan 
löytöeläimille mahdollisuuden. Yhdeksässä myymälässä keräyskoreihimme lahjoitettiin parissa päivässä hurja määrä 
ruokaa, 870 kiloa, lähes 400 rullaa talouspaperia ja vuoden tarpeiksi pesuaineita - juuri sitä, mitä kissatalolla eniten 
kaivataan! Porvoossa eläintarvikeliike Faunattaressa on PSEY:n ja Loviisan kissatalon yhteinen keräyskori, johon voi 
viedä lahjoituksia ympäri vuoden. Kissatalolle voi edelleen tuoda nukkuma-alustoja ja muuta eläimille tarpeellista. 
Mikäli emme käytä niitä Tolkkisissa, ohjaamme lahjoitukset eteenpäin Loviisan kissatalolle, Porvoon löytökoirille ja 
Viipurin koirat ry:lle. Voit myös lahjoittaa omat ylimääräiset myyntikuntoiset tavarasi kirpputorillemme, joka on 
avoinna samaan aikaan kissatalon kanssa eli joka ilta klo 18-19.  
 
Ihanaa 2016 kissakalenteriamme on vielä saatavilla kissatalolta 10 € hintaan; 
postitettuna hinta on 12 €. Mikäli haluat tilata, lähetä meille s-postia 
osoitteeseen psey@psey.net.   
 
 
 
 



PSEY ry. haluaa edistää lasten ja nuorten kasvamista vastuullisiksi lemmikin omistajiksi ja eläimiä arvostaviksi 
aikuisiksi. Tässä hengessä olemme järjestäneet mm. Askolan Kirnunkiertäjille ja Sipoon Puskapartiolaisille 
eläinsuojeluiltoja. Porvoon nuorten työpajalaiset puolestaan käyvät kissatalolla sosiaalistamassa talon kissa-asukkeja 
ja samalla auttavat erilaisissa talkootöissä. Lapset ja nuoret ovat ilahduttavan kiinnostuneita eläinten asioista ja 
nuoret tulevatkin mielellään kissatalolle auttelemaan.  
 
Kissatalolla tarvitaan vapaaehtoisia eläintenhoitajia jatkuvasti. Tällä hetkellä kissatalon eläimiä hoitaa n. 20 henkeä, 
eri ikäisiä ja eri ammattialoilta - hoitajamme ovat siis ihan tavallisia ihmisiä ja joista kukin tekee yhdistyksessämme 
töitä omien lähtökohtiensa mukaan. Aloittelevat vapaaehtoiset pääsevät mukaan toimintaamme harjoittelujakson 
kautta, jolloin kokeneemmat aktiivimme perehdyttävät uudet tulokkaat toimintaamme. Yhdistyksen toimintaan voi 
tulla mukaan myös tarjoamalla sijaiskotihoitoa löytökissalle. Sijaiskoteja tarvitsemme useimmiten aroille ja 
erityishoitoa vaativille kissoille. Mikäli haluat aktiiviseksi eläintenhoitajaksi tai sinulla on mahdollisuus tarjota 
löytökissalle sijaishoitopaikka kodissasi, ota meihin yhteyttä.  
 
Iloiset tapahtumamme ovat myös oiva tapa tutustua toimintaamme koko perheen voimin. Järjestämme tänäkin 
vuonna myyjäisiä, ainakin keväällä ja jouluna. Toivottavasti tapaamme teidät tulevissakin tapahtumissamme, joiden 
ajankohdista ilmoitamme kotisivuillamme ja facebookissa.  
 
Lisäksi tarkoituksenamme on järjestää keväällä kissojen terveyspäivä, jolloin on mahdollista rokottaa tai 
turvasiruttaa oma kissa sekä konsultoida eläinlääkäriä oman kissansa terveydestä ja sopia mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. Lemmikki olisi muutenkin hyvä käyttää terveystarkastuksessa vähintään kerran vuodessa. 
Tällöin mahdolliset terveysongelmat voidaan havaita ajoissa ja lemmikin kuntoon saattamiseksi riittää pienempi 
toimenpide ennen kuin ongelmat pahenevat. Seuraa ilmoitteluamme tästä tapahtumasta! 
 
Vuonna 2015 Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksellä oli 615 jäsentä. Jäseniltämme 
saatava vuosittainen maksu on elintärkeä toimintamme tuki. Pyrimme etsimään jokaiselle 
terveelle ja kesylle kissalle hyvän uuden kodin. Jäsenmaksulla annat mahdollisuuden kotia 
etsiville kissoille, vaikka uuden kodin etsintään kuluisi pidempikin aika. Vastineeksi 
tarjoamme jäsenillemme omaeläinlääkärimme edulliset peruspalvelut: nelosrokotus 35 €, 
sirutus 25 €, kastraatio 55 €, sterilisaatio 80 €, hammaskiven poisto 50 €. 
Omaeläinlääkärimme vastaanotto on Tolkkisten kissatalolla kerran kuussa. Varaa aika 
puhelimitse. 
 
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
kissatalolla osoitteessa Massakuja 1, Tolkkinen lauantaina 19.3. klo 16.00. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita. 
 
Kiitos ja kehräys tuestasi! 
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