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Kissakodin kuulumisia 
 
Vuosi 2017 oli Kissakoti Kattilassa kovin vilkas vuosi. 
Kattilaan saapui viime vuonna 220 kissaa. Joukossa oli niin 
sosiaalitapauksia, kuin kotoa uutta kotia hakemaan tulleita, 
että isompia kissapopulaatioita. Viime vuodessa oli erityistä 
se, että hoivaamme päätyi myös rotukissoja.  
 
Vuoden isoin projekti oli 40 kissan populaation 
loukuttaminen turvaan ja oikeita koteja etsimään. Tämän 
populaation joukossa oli kaikenikäisiä kissoja – vauvasta 
vaariin. Iloksemme voimme kertoa, että näistä kissoista 
lähes kaikki ovat päässeet uusiin koteihin. Omaa kotia vielä 
hakee Winston, Malboro Light, Pölli, Parisienne ja Camel-Mummo. Tämä populaatio nimettiin 
savukemerkkien mukaan, sillä Camel-Mummo oli turvaan päässeistä ensimmäinen. Mummo-paralla oli 
kissankokoinen takku selässään, joka näytti kamelin kyttyrältä. Onneksi nämä kissat olivat tätä 
jättimäistä takkua lukuun ottamatta hyvässä kunnossa ja vielä jonkin verran tottuneet ihmisen 
läsnäoloon.   
 
170 kissaa sai vuonna 2017 kauttamme uuden kodin. Onnea ja  
menestystä kyseisille kissoille ja heidän uusille palvelijoilleen. Kattilasta haetaan kissoja pitemmänkin 
matkan päästä. Monet kissoistamme on muuttanut pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Myös 
pidempiaikaisia asukkaita on päässyt kotiin, kuten Tipa, Muru, Takku, Perttu, Ulla, Oiva & Ulla, Minni 
ja Miekka. Ikä ei myöskään ole ollut kodin saannin esteenä. Meiltä on lähtenyt kotiin useampia 8 – 12 
vuotiaita katteja.  
 
Kiitos kaikille tukijoillemme! 
 
Kattilan vapaaehtoiset ovat järjestäneet kymmenittäin varainhankintatapahtumia ja talkoita, kissakodin 
ylläpitämiseksi. Isoimmat ponnistukset ovat olleet Kantolan Guns’n Roses tapahtuma sekä Elomessut. 
Vapaaehtoiset ja työharjoittelijat ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet pitää huolta näin isosta 
kissamäärästä ja kissatalo on ollut avoinna kissojen ystäville vuoden jokaisena päivänä. Olemme erittäin 
onnekkaita, että olemme saaneet toimintaamme mukaan ihmisiä, jotka tekevät tunteja laskematta 
kaikkensa kodittomien kissojen eteen. Kuitenkin toivomme aina löytävämme uusia vapaaehtoisia 
mukaan toimintaamme, jotta pystyisimme kehittämään toimintaamme. Kiitos myös teille 
yhdistyksemme jäsenille ja muille toimintaamme tukeneille. Ilman teitä kissojen ystäviä ei Kattilaa olisi. 
 
Ilmoita kodittomasta kissasta Kattilaan 
 
Vuosi 2018 on lähtenyt käyntiin mukavissa merkeissä, uusiin koteihin on päässyt jo reilu 60 tassuttelijaa. 
Kevät on kuitenkin jo täällä ja valmistaudumme hoitamaan kesän pentueita. Toivomme, että ihmiset 
ilmoittaisivat kodittomista kissoista meille mahdollisimman pian. Näin voisimme ennalta ehkäistä ei 
toivottujen pentujen syntymistä. Lisäksi olisi erittäin tärkeää, että koditon emo pentuineen otettaisiin 
turvaan Kattilaan silloin kun pennut ovat vielä pieniä jolloin ne oppivat luottamaan ihmiseen. 
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Vuoden 2018 jäsenkokous – Tervetuloa!  
 
 
Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:n vuosikokous 
järjestetään torstaina 26.4.2018 klo 18. Kokous 
järjestetään Kissakoti Kattilassa, osoitteessa 
Vanajantie 10, Hämeenlinna.  Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaiset asiat. 

 

Muutos jäsenmaksuun 

Vuoden 2017 jäsenkokouksessa päätettiin nostaa yhdistyksen jäsenmaksua aikuisten vuosijäsenten 

osalta 25 euroon ja ainaisjäsenten osalta 150 euroon.  

Varmistathan jäsenyytesi voimassaolon myös vuonna 2018. Jäsenmaksun voit maksaa alla olevan 

tilisiirtolomakkeen tiedoilla. Aikuisten jäsenmaksu 25 euroa, alle 18-vuotiaiden jäsenmaksu 10 euroa ja 

ainaisjäsenmkasu 150 euroa.  
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