
Kissakodissa on hiljaista, nyt on aika 
toimia 
Pandemian aikana kissat ovat saaneet ennätyksellisen hyvin 
koteja. Tällä hetkellä Kattilassa asuu 40 kissaa. 

Korona-aika on saanut ihmiset hankkimaan ennätyksellisen paljon 
lemmikkejä. Vaikka kissoja on tällä hetkellä Kattilassa vähän, ei ole aika 
levätä. Nyt on aika auttaa maaseutujen populaatiokissoja. Vaikka vuosi on 
vielä aluillaan olemme vastaanottaneet Kattilaan jo pari populaatiota. 
Pyrimme löytämään ja auttamaan mahdollisimman montaa populaatiota 
ennen kuin kevään pennut ovat syntyneet. 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Löytökissat 
Kesyjä löytökissoja 
oli 28. Vain 
yhdeksällä 
löytökissalla oli 
rekisteröity siru. 

Kissapopulaatiot 
Vuonna 2020 
Kissakoti Kattila 
pelasti 60 
populaatiokissaa. 

Ennätysmäärä 
kissoja uuteen 
kotiin 
Vuonna 2020 
uuteen kotiin pääsi 
ennätykselliset 287 
kissaa.

JÄSENMAKSUT 
Maksamalla 

jäsenmaksun tuet 
toimintaamme kissojen 

hyväksi.
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LAHJOITUKSET 

Tarvitsemme kipeästi 
tukea 

eläinlääkärikulujen 
kattamiseen.

2
ANNA AIKAA 
Tule mukaan 

toimintaamme, 
kissojen hoitajista on 

aina pulaa.
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Vuoden 2020 
yhteenvetoa 
Suuren kissojen kysynnän vuoksi 
Kattilassa asuu ennätys vähän kissoja 

Löytöeläimet 2020 
Helmikuun alusta lähtien löytöeläinten 
vastaanottotoiminta muuttui Hämeenlinnan 
kaupungin kilpailuttaessa toiminnan. Ainoa joka 
antoi tarjouksen kaupungille oli Kattilan ja 
Sinnan löytöeläinten yhteenliittymä. Niinpä 
Kattilalle kuuluvat tällä hetkellä kaikki 
Hämeenlinnan alueen kissat, riippumatta siitä 
ovatko ne kadonneita lemmikkejä, 
populaatiokissoja, sosiaalitapauksia vai heitteille 
jätettyjä. 

Vuonna 2020 meille saapui ennätykselliset 274 
kissaa, joista jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 
203! Laumoja emme korona-ajan takia 
varsinaisesti etsineet. Osallistuimme 
kuitenkin Huittisissa tehtyyn kissojen 
talteenottoon ottamalla vastaan lähes kaikki 
populaation kissat. Lammilta pelastimme 
kymmenen ammutuksi tuomittua kissaparkaa, 
lisäksi Iittalasta huostaan otettiin 17 kissaa 
pentutehtailijalta. Vastaanotimme viime vuoden 
aikana yli 800 adoptiohakemusta, eli yli 500 
hakemusta enemmän kuin ennen koronaa. 

Kotiin lähti vuoden aikana 287 kissaa, mikä on 
yli 70 kissaa enemmän aikaisimpiin vuosiin 
verrattuna. 

Karkulaisia kotiinpäässeiden joukossa oli 28. 
Yhdeltätoista löytyi siru, joista kaksi oli 
rekisteröimättömiä.  

Ikävin numero on tietenkin menehtyneet. 
Vuoden aikana 20 kissaa joutui lähtemään 
sateenkaarisillalle. Näillä kissoilla oli vakavia 
sairauksia. Löytyi syöpää, kasvaimia ja vakavia 
sisäelinongelmia. Jotkut iäkkäät kissat vaan 
hiipuivat ja oli reilumpaa päästää heidät pois. 
Meidän pitkäaikaisasukkaiden lista on huvennut 
vuoden aikana. Ikiuneen päätyi meidän 
ikämaestro Hammi lähes 20 vuoden iässä. 
Myös Tilkku, Pippin, Maisa, Rapsu ja Mirru 
jouduttiin vaivuttamaan ikiuneen. 
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KISSOJEN PALVELIJAT 
Meillä on arkisin yksi palkattu osa-aikainen työntekijä. Lisäksi 
meillä on ollut onni saada eläinhoitajaopiskelijoita 
harjoittelujaksoille. Arkisin töitä tekevät myös mahdolliset 
työkokeilijat ja muut työelämän harjoittelijat. Välillä on viikollakin 
hälyytetty vapaaehtoisia töihin, jos harjoittelijoita ei ole ollut 
riittävästi. Iltavuorot ja viikonloput ovatkin kuitenkin täysin 
vapaaehtoisten harteilla. Meillä on nyt pulaa erityisesti teistä, 
joilla on enemmän kokemusta kissoista. Kissojen lääkintä ja 
eristysosastolla työskentelyyn kaipaamme tekijöitä. Ajoittain 
meillä on ollut tekijöistä vajetta sekä arkena, että viikonloppuna.
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“Kiitämme kaikkia 
työntekijöitä ja 
harjoittelijoita kuin 
myös vapaaehtoisia, 
asiakkaita, 
lahjoittajia sekä 
yhteistyökumppaneita
mme vuodesta 2020. 
Ilman Teitä tämä 
kaikki ei olisi 
mahdollista.” 

Rahan kanssa taiteilua 
Meidän varainhankintaa korona on haitannut 
erityisesti. Myyjäisiä ei ole voitu siinä määrin 
pitää kuin tavallisesti. Talkootyötkin ovat olleet 
kortilla. Entäs se kaupungin palkkio 
löytöeläintoiminnasta? 20 000 euroa vaikuttaa 
isolta rahalta, mutta kissahommissa se on pieni 
summa. Käytännössä se kattaa osittain yhden 
osa-aikaisen työntekijän palkkakulun, ei muuta. 
Kissojen luovutusmaksuilla taas ei kustanneta 
kuin osa eläinlääkärikuluista. Loput 
eläinlääkärikulut, vuokrat, ruoat, hiekat ja 
hoitotarvikkeet täytyy nekin maksaa. Siksi 
pyysimmekin teiltä syksyllä ekstra-apua laskujen 
maksuun. Ja onneksi niitä apuja tuli. Kattila elää 
kuitenkin jatkuvasti kädestä suuhun. 

Olemme myös pitkään miettineet uuden 
toimitilan hankintaa. Mutta riittävän edullista ja 
hyvin saavutettavissa olevaa tilaa emme ole 
kuitenkaan löytäneet. Nykyisissä tiloissa on 
vanhan rakennuksen ongelmat, kuten 
ilmanvaihto ja vetoisuus, joista kärsivät niin 
ihmiset kuin kissatkin. 

Toimintamme kehittyy 
Jäsenrekisterin hallinnointi Membookiin 
Yhdistyksemme johtokunta päätti ottaa käyttöön 
yhdistyksille suunnatun Membook 
jäsenrekisteri- ja laskutusjärjestelmän. Meille on 
tärkeää, että jäsentemme tiedot ovat tallessa 
tietoturvallisessa paikassa. Lisäksi jatkossa 
yhdistyksen jäsenet pääsevät itse päivittämään 
yhteystietojaan. 

Kissojen luovutusmaksu nostettiin  
Vuoden 2021 alussa päätimme päivittää kissojen 
luovutusmaksua. Kissojen luovutusmaksu on nyt 
200�/kissa. Samalla päätimme alkaa 
järjestelmällisesti FIV/FELV-testaamaan kaikki 
meille saapuvat kissat. 
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KUTSU HÄMEENLINNAN KISSOJEN 
YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 

HÄMEENLINNAN KISSOJEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS JÄRJESTETÄÄN SUNNUNTAINA 
25.4.2021 KLO 15. 

KOKOUKSEEN TOIVOTAAN ENSISIJAISESTI ETÄOSALLISTUMISTA. KOKOUKSEEN ON MYÖS 
MAHDOLLISTA OSALLISTUA KATTILASSA, OSOITTEESSA VANAJANTIE 10, HÄMEENLINNA. 

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 6§ MUKAISET ASIAT.  

VARMISTATHAN JÄSENYYTESI VOIMASSAOLON MYÖS VUONNA 2021. 
JÄSENMAKSUN VOIT MAKSAA ALLA OLEVAN TILISIIRTOLOMAKKEEN TIEDOILLA. AIKUISTEN JÄSENMAKSU 

25 EUROA, ALLE 18-VUOTIAIDEN JÄSENMAKSU 10 EUROA JA AINAISJÄSENMKASU 150 EUROA.  

HUOM! EDELLYTÄMME KAIKILTA VUOSIKOKOUKSEEN OSALLISTUJILTA 
ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA PE 23.4. MENNESSÄ. ILMOITTAUTUESSA ON MAINITTAVA 

OSALLISTUTKO ETÄNÄ VAI PAIKAN PÄÄLLÄ.  

TERVETULOA MUKAAN TUTUSTUMAAN TOIMINTAAMME JA VAIKUTTAMAAN KISSOJEN 
TULEVAISUUTEEN! 

Ilmoittautumiset: kissakotikattila@gmail.com tai puh. 050 432 2179
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