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Kissakodin kuulumisia
Tiesitkö, että Kissakoti Kattila on harvinainen kissojen
turvakoti? Turvakoti tarkoittaa sitä, että kissoja kohdellaan
tasavertaisena niiden erilaisista taustoista ja
luonteenpiirteistä huolimatta. Moni ihmettelee miten
voimme toimia niin, että annamme jokaiselle kissalle
tulevaisuuden emmekä lähetä mm. populaatiossa eläneitä
kissoja ”paremmille metsästysmaille”. Pyrimme etsimään
kaikille kissoille pysyvän oikean kodin, mutta joidenkin
yksilöiden kohdalla Kattilasta tulee se loppuelämänkoti.
Kattilassa kissat saavat kuitenkin elää niin kauan kuin
terveyttä riittää ja sairaudet ovat hoidettavissa, mikäli
kotiuttaminen ei onnistu. Toimintamme mahdollistaa ahkerat työharjoittelijat ja vapaaehtoiset, lukuisat
säännölliset tukijamme ja ihanat kissaihmiset, jotka antavat koteja aroillekin kissoille. Keräämme varoja
Kattilan ylläpitoon kirpputorimyynnillä, tekemällä talkoita, järjestämällä myyjäisiä ja muita tapahtumia.
Kissojen turvakodissa rauhallinen aika on melko harvinainen
käsite. Keväällä tulee vähemmän kissoja sisään ja silloin
keskitymmme pitkäaikaisasukkaiden terveystarkastuksiin ja
hoitamiseen.
Viime vuoden lämmin kevät ja kuuma kesä sai aikaan ilmiön,
että monet kissat pääsivät karkuteille avoimista ikkunoista ja
ovista. Kattilaan päätyi vuoden 2018 aikana 14 löytökissaa, jotka
löysivät tiensä takaisin omaan kotiin. Usein sosiaalisessa
mediassa käydään keskustelua siitä mihin löytökissat pitäisi
toimittaa. On totta, että Kissakoti Kattilalla ei ole sopimusta
löytöeläimistä Hämeenlinnan kaupungin kanssa eli emme saa
kaupungilta rahaa kissojen hoitoon. Vaikka meillä ei ole
sopimusta kaupungin kanssa, mikään laki ei kiellä meitä
auttamasta kaikkia apua tarvitsevia kissoja.
Syksyn koittaessa vapaaehtoisemme organisoivat kodittomien kissojen loukutuksia Tervakoskella parin
eri maalaistalon pihapiirissä. Tervakoskelta tuli kaiken kaikkiaan kissoja lähes 40, iloksemme voimme
todeta, että näistä kissoista lähes kaikki ovat jo muuttaneet uuteen kotiin. Vuonna 2018 Kattilaan tuli
187 kissaa ja uusiin koteihin pääsi 200 kissaa.
Tänäkin vuonna suurin kuluerä on jälleen ollut eläinlääkintäkulut. Yli sata kissaa on steriloitu/kastroitu.
On rokotettu ja hoidettu hoidettavissa olevia sairauksia. Kissojen hampaita on myös korjattu, sillä
kukapa sitä kivuliaalla suulla mitään syö. Ja olipa meillä hoidossa myös yksi koditon kolarikissakin.
Leuka murtuneena se tuli suoraan eläinlääkäristä. Ja pari ensimmäistä päivää piti jännittää sen hengen
puolesta. Erityisterveiset kotiin ”Nokikolarille” ja hänen uusille palvelijoilleen!
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Edesmenneitä
Vuosi sisälsi myös surullisia hetkiä. Menetimme useita iäkkäitä kissoja akuuttien sairauksien mm.
kasvainten ja vakavan munuaisen vajaatoiminnan takia. Jouduimme jättämään hyvästit
mm. Reiskalle, Pojalle, Murrelle, Neksulle ja Mummolle. Menetimme myös muutaman nuoremman
kissan sairauksien takia kuten esim. Helmi, Maukka, Miina ja Tassuli. Kaiken kaikkiaan ikiuneen
jouduttiin sairauksien takia saattelemaan noin 15 kissaa. Näitä kissoja emme enää tapaa, mutta he elävät
meidän muistoissa. Talo on nyt omalla tavallaan paljon hiljaisempi ja pitkään tuntui, että jotain puuttui
kun astui sisään Kattilan ovesta. Väkisinkin katseella etsi näitä vanhoja tuttuja.
Vuoden 2018 huippuhetkiä
Kesyyntymistarinat on aina ihania. Ja meillä on vuoden kuluessa tapahtunut edistystä useiden kissojen
kohdalla. Näihin vain pitäisi meidän vapaaehtoisten käyttää enemmän aikaa. Eli jos kissojen kesytys ja
sosiaalistaminen kiinnostaa, niin aina olisi tarjolla tekemistä. Pientä sähinää ja räpsimistä ei pidä pelätä.
Tässä muutama esimerkki vuodelta 2018. Dana on oppinut, että silitykset on itseasiassa ihania. Ja kun
vauhtiin pääsee, niin silitykset maistuvat jopa varttitunnin verran. Reppuli puolestaan on oppinut
kerjäämään herkkuja. Häntä pystyssä juostaan paikalle ja kehrätään kuin paraskin formula ykkönen.
Reppulin kanssa on jo päästy puskemaan päitä yhteen, mutta kädellä ei vieläkään saa koskea.
Lila taasen kaihtoi vuoden kosketusta, mutta nyt hän on
jälleen päässyt silityksen makuun. Tosin pikkuisen pitää vielä
valikoida, että kuka saa silittää. Lennokas Fokkeri on vuoden
kuluessa oppinut, että aina ei tarvitse lennähtää yläilmoihin
kun ihminen tulee näkyviin. Itseasiassa nyt voi nököttää jopa
puolen metrin päässä, kun ihminen kulkee hitaasti ohi.
Yllättipä ikämieskolli Veikko (n. 12v) meidät osallistumalla
laserpisteenmetsästykseen. Tämä kaveri on asunut Kattilalla jo
9 vuotta.
Lilli, meidän pingismestari, antaa jo silittää ja harjatakin.
Muutama päivä sitten kelpasi jopa vatsarapsutukset!
Kesyyntyminen tähän pisteeseen vei noin 3 vuotta. Lillin
vuosi päättyi parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Hän
nimittäin sai vuoden viimeisenä päivänä uuden kodin!

Kehitämme toimintaamme
Yksi meidän vapaaehtoisista kouluttautui siruttajaksi. Niinpä meillä on menneestä syksystä alkaen ollut
mahdollisuus siruttaa kaikki kauttamme kulkevat siruttamattomat kissat. Kissat myös rekisteröidään
Kattilan puolesta, kun ne luovutetaan uuteen kotiin. Siru pitää aina muistaa rekisteröidä. Siru itsessään ei
sisällä kuin numerosarjan, jolla se voidaan yhdistää rekisteriin ilmoitettuihin tietoihin. Sirutus sisältyy
Kattilalla kissan luovutushintaan.
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Hetken hapuilun jälkeen olemme taas saaneet riveihimme vapaaehtoisen, joka alkoi hoitaa meidän
kummikissa-asioita. Ja olemme saaneetkin kissoillemme enemmän kummeja. Ja aina mahtuu lisää!
Kummikissat löytyvät kotisivuiltamme.
Kissojen huonetiloja on rakenneltu vuoden aikana uusiksi ja useimmissa huoneissa on nyt seinähyllyjä ja
sitä kautta lisää kiipeilymahdollisuuksia. Huonekorkeuksia on myös turvallisuussyistä rajattu. Myös
aulassa kissat pääsevät nyt rallittamaan katonrajassa koko seinän kiertävillä tasoilla.
Haaveena olisi kuitenkin uudet tilat joissa kissoille voitaisiin tehdä myös ulkotarha. Tarvitsisimme myös
tilan jossa olisi parempi ilmanvaihto ja lisäneliöt ovat aina toivottuja.
Miten voit auttaa?
Kaipaamme toimintaamme aina lisää sitoutuneita
vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyötä voit tehdä monella eri tapaa:
hoitamalla kissoja, viemällä kissoja lääkäriin, loukuttamalla
kissoja, siivoamalla, osallistumalla talkoisiin, leipomalla,
tekemällä käsitöitä tai vaikka osallistumalla tapahtumien
järjestelyihin. Vapaaehtoisemme koostuvat mukavista
kaikenikäisistä ihmisistä ja mukaan on helppo tulla omalla
panoksellaan.
Kaipaamme aina kirpputorille laadukasta myytävää ja
arpajaisiin palkintoja. Kissoille on mieleen lahjoituksena tulleet
liinavaatteet ja pyyhkeet sekä tietysti vaihteleva märkäruoka.
Kaikki lahjoitukset voi tuoda Kattilaan päivittäin klo 12-15.

Kissapopulaatiot kuriin, nyt on aika toimia!
Olemme Kattilassa tehneet työtä kissojen hyväksi jo yli 20:n vuoden ajan. Olemme loukuttaneet turvaan
tuhansia kissoja ja etsineet heille kodit. Olemme aloittaneet populaatiokissojen auttamisen ennalta
ehkäisevästi jo nyt alkuvuoden aikana. Olemme noutaneet leikkaamattomia ja hoitamattomia kissoja
turvaan ja hoidettavaksi Iittalasta ja Lammilta.
Leikkaamattomien ja hoitamattomien kissapopulaatioiden pitäminen ei ole millään tavalla hyväksyttävää
toimintaa. Tiedätkö ihmisen joka tarvitsisi apuamme kissapopulaation kanssa? Voit kertoa
kissapopulaatioista Kattilaan laittamalla sähköpostia kissakotikattila@gmail.com tai soittamalla
numeroon 050- 4322 179 ja me autamme kissoja parhaamme mukaan. Usein henkilö, jolla kissat on
päässyt lisääntymään valtoimenaan ei tiedä, että apua on saatavilla. Kun apua kissoille pyydetään
Kattilasta, kissoille annetaan tulevaisuus. Olisi hyvin tärkeätä toimia ennen kesää, jolloin vältyttäisiin
uusilta pennuilta.
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KUTSU HÄMEENLINNAN KISSOJEN YSTÄVÄT RY:N
VUOSIKOKOUKSEEN

Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:n vuosikokous järjestetään
sunnuntaina 28.4.2019 klo 15. Kokous järjestetään Kissakoti
Kattilassa, osoitteessa Vanajantie 10, Hämeenlinna.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaiset
asiat.
Tervetuloa mukaan tutustumaan toimintaamme ja
vaikuttamaan kissojen tulevaisuuteen!

Varmistathan jäsenyytesi voimassaolon myös vuonna 2019. Jäsenmaksun voit maksaa alla
olevan tilisiirtolomakkeen tiedoilla. Aikuisten jäsenmaksu 25 euroa, alle 18-vuotiaiden
jäsenmaksu 10 euroa ja ainaisjäsenmkasu 150 euroa.

Hämeenlinnan kissojen ystävät ry

Y-tunnus 1466909-8

www.kissakotikattila.fi

