PSEY ry:n JÄSENKIRJE VUODELLE 2020
Arvoisa eläinten ystävä,
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen 26. toimintavuosi 2019 on jälleen osoittanut tarpeellisuutensa
Porvoon, Sipoon ja Askolan alueiden löytöeläintalona. Toimintavuoden aikana hoidimme 250 eläintä, mikä
vastaa viime vuosien keskiarvoa. Eläimet olivat pääasiassa kissoja, mutta joukkoon mahtui yksi kilpikonna ja
muutama kanikin. Omiin koteihinsa palautui 41 kissaa, muille eläimille haimme uudet kodit. Kissanomistajien
poikkeuksellisten elämäntilanteiden tukemiseksi yhdistyksellä on ollut myös sijaiskotitoimintaa kissojen
tilapäistä hoitoa varten. Yhdistys on lisäksi tehnyt yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten kanssa.
Toimintavuonna vapaaehtoisia eläinten hoitajia oli 40.
Yhteisiä onnen hetkiä saamme kokea aina, kun kadoksissa ollut kotikissa kulkeutuu välittävän ihmisen
pihapiiriin, tuodaan kissatalolle, kissan omistaja tunnistaa kaivatun lemmikkinsä nettisivuiltamme ja kissa
pääsee takaisin omaan kotiinsa. Valitettavasti useimmiten löytökissan tarina ei ole näin onnellinen, eikä
omistajaa 15 vuorokauden talteenottoajasta huolimatta tavoiteta. Tällöin kissalle haetaan uusi koti muualta.
Kissa ja omistaja olisivat kuitenkin nopeasti ja helposti yhdistettävissä toisiinsa, jos kaikilla kissoilla olisi
rekisteröity tunnistussiru. Mikrosirujen asettaminen kissoihin yleistyy, mutta edelleen liian harvalta kissalta
sellainen löytyy.
Suurena huolenamme olivat tänäkin toimintavuonna leikkaamattomista kotikissoista alkunsa saaneet
kissapopulaatiot, joissa leikkaukset ratkaisisivat monta ongelmaa: hallitsemattoman lisääntymisen ja kissojen
vaeltelunhalun. Lisäksi toistuvat tiineydet ovat terveysriski naaraskissalle ja alueen kissakannan
terveydellinen perimä yleisesti heikkenee sisäsiittoisuuden myötä. Myös kissojen hylkäämisen syynä ovat
usein leikkaamattomuudesta aiheutuneet käytöshäiriöt.
Tietoisuutta kissojen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista pyrimme
lisäämään jo perinteeksi muodostuneessa Kissojen terveyspäivässä 7.4.2019,
joka on ns. matalan kynnyksen tapahtuma. Terveyspäivässä rokotettiin ja
sirutettiin kissoja kampanjahintaan, lisäksi tarjolla oli kynsienleikkuuta,
turkinhoitoa ja ensimmäisen kerran myös hammaskiven poistoa.
Tolkkisten kissatalolla järjestettiin pitkin vuotta erilaisia tapahtumia:
kevätmyyjäiset 26.5., joogatapahtuma 16.6., luento kissan historiasta 24.8. ja
joulumyyjäiset 30.11. Muutenkin pidimme ovemme avoinna asiakkaille joka
ilta klo 18-19, puhelinpalvelumme oli käytettävissä aamusta iltaan ja olimme
aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi nettisivuillemme on koottu runsaasti
tietoa ja toimintaohjeita asiakkaillemme ja tietenkin nähtäväksi on asetettu
kuvia toinen toistaan yksilöllisemmistä kissoista! Yleisö on vastavuoroisesti
ottanut kissatalon omakseen: kissatalolla käy paljon vierailijoita, Facebook- ja
Instagram-sivuillamme on kasvava määrä seuraajia, meitä pyydetään erilaisiin
tilaisuuksiin kertomaan toiminnastamme ja raha- ja tavaralahjoitusten lisäksi
olemme saaneet suuresti arvostamaamme talkooapua talomme remontteihin. Mutta paras anti muusta
toiminnastamme ja näkyvyydestämme on kuitenkin ollut se nopea tahti, millä eläimet ovat löytäneet uudet
kodit ja tehneet tilaa seuraaville löytöeläimille. Silloin työmme on ollut onnistunutta!
Kissatalon ulkoverhousta uusitaan seinämä seinämältä.
Viime kesänä pääsimme jo remontoimaan länsipuolen
seinämää, joka sai samanlaisen uudistus- ja
raikastuskäsittelyn kuin edelliskesän eteläseinäkin.
Kevättalvella valmistui vintille
Tassujen Tori,
ainutlaatuinen tila erilaisille tapahtumillemme.

Vapaaehtoistyöhön kuuluu myös varojen keräys, joten 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 2019 saimme 12 myymälän asiakkaiden lahjoittamana 1280 kg ruokaa ja suuren määrän hoito- ja
siivoustarvikkeita sekä lääkkeitä. Auttamista voit jatkaa lahjoittamalla ruokaa ja tarvikkeita
pysyväiskeräyskoreihimme Porvoon Faunattaressa ja K-Citymarketissa tai sujauttamalla pullonpalautuskuitin
keräysboxiimme S-Market Näsissä tai K-Supermarket Tarmolassa.
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksellä oli 1221 jäsentä vuonna 2019. Vuosittainen jäsenmaksu
mahdollistaa Tolkkisten kissatalolle tulevien löytöeläinten ylläpidon ja hyvän hoidon. Kiitokseksi voit käyttää
omaeläinlääkärimme peruspalveluita seuraavin hinnoin: mikrosirutus 20 € (sis. rekisteröinnin), rokotus 35 €,
kastrointi 55 € ja sterilisaatio 80 €. Suosituiksi ovat tulleet myös terveyspakettimme: naaras 140 € ja uros
110€ sisältäen 2 x rokotuksen, mikrosirutuksen ja leikkauksen. 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!
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys (PSEY) ry
Massakuja 1, 06750 Tolkkinen, puh. 040 486 7460
Sähköposti: psey@psey.net
Kotisivut: www.psey.net
Facebook: www.facebook.com /psey.net
Instagram: @tolkkistenkissatalo
Blogi: https://pseyryporvoo.wixsite.com/blogitassut/blogi
Tolkkisten kissatalon eläintilat ja kirpputori Viirun Vintti 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 tapahtumia:
PSEY ry:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 29.3. klo 14.00, Massakuja 1. Tervetuloa!
Kissojen terveyspäivä lauantaina 4.4. klo 12-15
Kevätmyyjäiset sunnuntaina 31.5. klo 11-15

