JÄSENKIRJE 2014
Det här brevet finns också på svenska på våra hemsidor
Hyvä eläinten ystävä,
Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistyksen vuosi 2013 oli vahvasti yhteisöllinen. Innostimme toimintaamme
mukaan paljon uusia ihmisiä, samalla liikuimme myös itse aktiivisesti ihmisten parissa. Matkan varrelle osui
hyviä haltijoita, jotka omalla tekemisellään tai avokätisyydellään toimivat yhdistyksen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Vuoden kohokohta oli ehdottomasti yhdistyksen 20-vuotisjuhlat, joita vietettiin toukokuussa samaan aikaan kevätmyyjäisten kanssa. Juhlan kunniaksi paikalle oli kutsuttu myös
merkkihenkilöitä yhdistyksen taipaleen varrelta. Taianomaista
tunnelmaa luomaan oli saatu ihka oikea taikuri Kimmo Erkkilä
ja Lilli Löytökissa (puheenjohtajamme Sinin alter ego!) johdatteli vieraita tutustumaan yhdistyksen kompaktiin historiikkiin
ja runsaaseen lehtileikevalikoimaan vuosien varrelta.
Olemme kuluneena vuonna lämmitelleet suhteita paikallisiin yrityksiin. Kuninkaan lemmikki -liikkeessä
marraskuun puolivälissä opinnäytetyönä järjestetyn kissapäivän suosio ylitti kaikki odotukset. Jokaisesta
kissapäivän aikana nimilistaan kerätystä nimestä liike oli luvannut lahjoittaa yhdistykselle puoli kiloa
kuivamuonaa – ja nimiähän kertyi! – 248 vierailijaa kasvattivat raksupotin 125 kiloon! Tempaisimme
lokakuussa tapahtuman pystyyn myös eläinten viikon kunniaksi kauppakeskus Lundissa, jossa teimme
tunnetuksi toimintaamme ja kissojen oikeuksia.
Kaikissa tapahtumissa vuoden aikana olemme saaneet uusia aktiivijäseniä iltavuorolaisiksi löytöeläintalolle.
Hoitovuorossa huolehditaan eläinten perustarpeista. Vuoron aikana kaikki eläimet syötetään ja lääkitään
tarvittaessa sekä tehdään perussiivous: ruokapaikat pestään ja vessat kuokitaan sekä vaihdetaan tarvittaessa
makuualustat ja matot. Kun jokaisen kissan yksilöllisistä tarpeista on huolehdittu, varmistetaan yhteistilojen
siisteys myös ihmisvieraiden iloksi. Kissatalon asukkeihin ja aktiivityöhön voi tulla tutustumaan joka ilta klo
18.00-19.00.
Kissatalon toimintaan voi osallistua aktiivisesti, vaikkei hoitovuoroihin osallistuisikaan. Talon
”ompeluseurat” valmistavat lahjoitusmateriaaleista myyjäistuotteita, joita ideoidaan rennon yhdessäolon
ohella. Miehistä voimaakin tarvitsemme, kuten keväällä ulkotarhan purkutalkoissa – tulevan kevään
projektimme on uusien kissanloukkujen valmistus, johon tarvitsemme käsistään käteviä nikkaroijia!
Puuhastelusta kiinnostuneet voivat ilmoittautua sähköpostitse osoitteessa psey@psey.net tai Facebookryhmämme kautta.
Tolkkisten löytöeläintalolle toimitettiin viime vuonna 69 kissaa, yksi fretti ja vesikilpikonna sekä kaksi
kania. Suurimmalle osalle jouduttiin etsimään uusi koti, koska alkuperäisiä omistajia ei ilmaantunut.
Pentukissat ovat halutuimpia, jopa villipennut pääsivät uusiin koteihin opettelemaan luottamusta ihmiseen.
Lemmikin ottaminen löytöeläintalosta on hyvä vaihtoehto, sillä uusiin koteihin luovutettavat kissat on
rokotettu ja madotettu.
Kissa on maailman yleisin kotieläin, Suomessakin niitä arvellaan olevan noin miljoona. Internetin
keskustelu- ja myyntipalstoja seuraamalla voi huomata, että pentutehtailua harrastetaan valitettavasti myös
ihan tavallisilla kotikissoilla. Tyypillistä näissä tapauksissa on kohtuullisen korkea hinta, joka ei takaa että
kissanpennun terveydestä tai edes ravinnonsaannista on huolehdittu asianmukaisesti. Hurjimmillaan
pentutehtailu on rotukissojen ja -koirien kohdalla, joita kaupitellaan lehtien ilmaispalstoilla ja
nettifoorumeilla huomattavasti normaalia huokeammalla hinnalla. Pentujen kaupustelijat eivät mielellään
esittele eläinten kasvuolosuhteita, joskus jopa emoa ei jostain syystä esitellä. Ostajaa saatetaan myös
painostaa ostopäätöksen tekoon kiireeseen vetoamalla. Pennun luovutus sovitaan mieluummin yleiselle
paikalle kuin kotiin, ja asiakirjoja ei tehdä tai ne ovat väärennettyjä. Jos lemmikkipennun hankintahinta
onkin huokea, sen taustojen selvittäminen on kallista ja työlästä, jos onnistuu lainkaan. Epäillyistä
tapauksista voi jokainen ilmoittaa asuinpaikkansa valvontaeläinlääkärille tai vapaaehtoisille
eläinsuojeluvalvojille. Jokainen meistä voi osoittaa vastuullisuutensa myös lemmikin hankinnassa.
Meissä jokaisessa asuu pieni eläintensuojelija
toivoo Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys

Suurin kiitoksemme kuluneesta vuodesta kuuluu Sinulle, joka jäsenmaksullasi autat meitä pitämään huolta
löytöeläimistä ja löytämään niille uuden kodin. Vuonna 2013 PSEY:llä oli 528 jäsentä, joita ilman työmme ei
olisi mahdollista. Ajattelemme lämmöllä kaikkia Teitä, joilta olemme saaneet rahalahjoituksia, tavara- ja
ruoka-avustuksia sekä talkooapua, myyjäistuotteita, kirpparitavaroita ….
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peruseläinlääkäripalveluista (rokotukset, sirutukset, kastroinnit, steriloinnit, hammaskiven poisto)
Tolkkisten kissatalolla; omalääkärimme vastaanotto on kerran kuussa.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Tolkkisten kissatalolla lauantaina, 29. maaliskuun 2014 klo
13.00. Tervetuloa!

Nyt annamme sinulle toisen tärkeän tehtävän:
Osaathan pärryttää viidakkorumpua!?
Kaverisi kiittävät sinua, kun vinkkaat heillekin, että kissatalon
yläkerrassa on mainio kirppari, jossa on hinnat kohdillaan.
Tule ja tutustu!

Kissat netissä www.psey.net
Kissat livenä joka ilta 18.00 - 19.00 Tolkkisissa
Kissatalon fanit löydät Facebook-ryhmästämme

