
 
 

KUTSU 
HÄMEENLINNAN KISSOJEN YSTÄVÄT RY:N 

VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:n vuosikokous järjestetään 
sunnuntaina 29.3.2020 klo 15. 

Kokous järjestetään Kissakoti Kattilassa, osoitteessa Vanajantie 10, Hämeenlinna. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaiset asiat. 

 
Varmistathan jäsenyytesi voimassaolon myös vuonna 2020. Jäsenmaksun voit 

maksaa alla olevan tilisiirtolomakkeen tiedoilla. Aikuisten jäsenmaksu 25 euroa, alle 
18-vuotiaiden jäsenmaksu 10 euroa ja ainaisjäsenmkasu 150 euroa. 

Tervetuloa mukaan tutustumaan toimintaamme ja vaikuttamaan kissojen 
tulevaisuuteen! 

 
 
 
 

 
 
 



KISSAKODIN KUULUMISIA 
 
Me Kissakoti Kattilassa arvostamme jokaista kissaa 
yksilönä. Meille on hyvin tärkeää parantaa kissojen asemaa 
Suomessa ja jakaa tietoa kissasta lemmikkinä. Tarjoamme 
kodittomille kissoille turvapaikan ja pyrimme löytämään 
kissoille hyvän loppuelämän kodin. Turvakodissamme 
asuu 25 pitkäaikaisasukasta. 
 
Vuosi 2019 Kissakoti Kattilassa on ollut varsin 
menestyksekäs. Kattilaan tuli uutta kotia etsimään 170 
kissaa ja uuden kodin löysi 200 kissaa. Puolet meille 
tulleista kissoista oli arkoja populaatiokissoja maaseudulta. 
Loput olivat pääasiassa kodinvaihtajia. 
 
Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet 
toimintaamme! 

 
Viime vuodesta tulee mieleen päällimmäisenä huikea vapaaehtoisporukka, joka 
kuukaudesta toiseen on hoitanut kissoja, tehnyt varainhankintaa ja kunnostanut 
tilojamme. Kaiken tämän ansiosta olemme pystyneet hoitamaan kaikki Kattilan 
asukkaat entistä paremmin ja jokainen asukkaamme on saanut erinomaista hoitoa. 
 
Toimintamme on mahdollista vain sitoutuneiden ja kissoista aidosti välittävien 
vapaaehtoisten työpanoksen avulla. Ilman yksityisten, yritysten ja yhdistysten 
tekemiä lahjoituksia, emme pystyisi auttamaan tällaista määrää kissoja. 

SOPIMUS LÖYTÖKISSOISTA 
 
Syksyllä 2019 Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti löytöeläinsopimuksen ja 
päätimme osallistua kilpailutukseen. Löytöeläinsopimuksen ehdot ovat hyvin 
vaativat, vapaaehtoisvoimin toimivan yhdistyksen näkökulmasta. Vaikka olemme 
pärjänneet vuosia ilman yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin kanssa, päätimme 
kuitenkin tehdä tarjouksen löytökissojen väliaikaisen hoidon järjestämisestä. 
Halusimme tarjota Hämeenlinnan alueen kaikille kissoille aidon mahdollisuuden 
saada tarvittavaa hoitoa ja mahdollisuuden elämään. 
 
Sopimus kaupungin kanssa solmittiin 1.2.2020. Saamme Hämeenlinnan 
kaupungilta vuodessa 20 000 euroa, käytännössä tämä raha käytetään kissojen 
hoitajan palkkakuluihin. Nyt meillä on arkipäivisin yksi työntekijä paikalla kuusi 
tuntia päivässä. Päivittäisen työn määrä kaltaisessamme Kissatalossa on valtava. 
Palkattu työntekijä mahdollistaa mm. erilaisten harjoittelumahdollisuuksien 
tarjoamiseen niin opiskelijoille kuin työttömille.



KISSAT KAIPAAVAT APUASI! 
 
Yhdistyksemme kaipaa kipeästi uusia jäseniä. 
Haluatko olla mukana muuttamassa maailmaa 
paremmaksi kissa kerrallaan?  
 
Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:n jäsenenä 
sinulla on mahdollisuus oppia lisää kissoista 
ja tukea toimintaamme kodittomien kissojen 
hyväksi.  Yhdistyksemme jäsenenä sinulla on 
mahdollisuus auttaa kodittomia, hätääkärsiviä 
kissoja konkreettisesti.  
 

- Oletko rohkea, kissojen puolustaja? Tule mukaan auttamaan! 
- Omistatko auton? Tule mukaan auttamaan! 
- Oletko ujo, mutta nautit kissojen seurasta? Tule mukaan auttamaan! 
- Kaipaatko elämääsi uutta sisältöä ja elämän tarkoitusta? Tule mukaan 

auttamaan! 
- Haaveiletko kissasta, mutta et voi ottaa omaa kissaa? Tule mukaan 

auttamaan! 
 
 
Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:n ylläpitämä: 
  
Kissakoti Kattila 
Vanajantie 10 G-rappu 13110 Hämeenlinna 
Puh. 050 432 2179 
 
kissakotikattila@gmail.com 
www.kissakotikattila.fi 
 


