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Jäsenkirje 1/2022 
Hämeenlinnan kissojen ystävät ry

 17. FEBRUARY 2022

Löytökissat 
Vuonna 2021 
talteenotettiin 48 
kesyä löytökissaa 
Hämeenlinnan 
alueelta. 

Kissapopulaatiot 
Vuonna 2021 
talteenotettiin 149 
villiintynyttä 
koditonta kissaa. 

Kodinvaihtajat 
Vuonna 2021 
tarjosimme 
turvapaikan 58 
huostaanotetulle tai 
omistajan 
hylkäämälle kissalle.

JÄSENMAKSUT 
Varmista jäsenyytesi 

maksamalla 
jäsenmaksu.

1
LAHJOITUKSET 

Tarvitsemme jatkuvasti 
lahjoituksia 

toimintamme tueksi.

2
TULE MUKAAN! 
Kaipaamme lisää 

sitoutuneita 
vapaaehtoisia mukaan 

toimintaamme.

3

Alkuvuoden kuulumisia 
Työ kodittomien kissojen hyväksi sujuu mukavasti uusissa 
toimitiloissa. 

Vuosi 2022 on lähtenyt käyntiin poikkeavissa olosuhteissa. Toimintaamme on 
rajoittanut Suomen koronarajoitukset emmekä ole voineet pitää oviamme 
avoinna kissojen ystäville. Myös varainhankintatapahtumat ovat olleet 
tauolla tammi-helmikuun ajan. Työ kissojen auttamiseksi on ollut 
pandemiasta huolimatta jatkuvaa. Helmikuussa olemme käynnistäneet jo 
ensimmäiset populaatiokissojen loukutusoperaatiot Lammilla. 
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NOPSA JA SALAMA ETSIVÄT KOTIA 
Kissakodissamme uutta kotia etsivät kaverukset Nopsa ja Salama. Näillä 
pojilla on FIV. FIV:n takia pojat joutuvat asumaan Kattilassa yhdessä 
huoneessa erillään muista kissoista. FIV-kissa voi elää pitkän hyvän elämän 
sairaudesta huolimatta. Suosittelemme FIV-kissojen viemistä vuosittain 
terveystarkastukseen. 
Nopsa on pohjimmiltaan arka poika, hän on kuitenkin kesyyntynyt näiden 
Kattilassa vietettyjen kuukausien aikana. Salama on arka, mutta hän hakee 
turvaa Nopsasta. Kun on ystävä vierellä niin kaikki on hyvin.

Ihmeellinen vuosi 2021 
Kissojen kuulumisia 

Ensimmäinen kissapopulaatio talteenotettiin 
Janakkalasta. Kissoilla ei ollut mitään lämmintä 
paikkaa tai suojaa edes yöpymiseen. Sey:n 
eläinsuojeluneuvoja oli saanut luvan ottaa tämän 
18 kissan lauman turvaan maatilan pihapiiristä. 
Osa kissoista oli kurjassa kunnossa, silmät 
vetistäen, nenä räkää puolillaan ja turkissa 
takkuja. 

Korona-aikana Kattilassa on ollut verrattain vähän 
asukkaita. Keväällä 2021 panostimme 
tiedottamiseen ja julkaisimme paikallislehdissä 
tiedotteita, siitä miten ihmisten tulee toimia, jos 
pihapiirissä on leikkaamattomia kissoja. 
Toivoimme tämän kampanjan tuovan tietoomme 
kissapopulaatioita, joita olisimme voineet auttaa. 
Pettymys oli suuri, kun emme saaneet yhtäkään 
ilmoitusta. Tuskin kissojen tilanne täällä 
Hämeessä on niin hyvä, etteikö maaseutu olisi 
apua tarvitsevia kissalaumoja pullollaan. 

Vuonna 2021 Kattilaan turvaan päätyi kaiken 
kaikkiaan 255 kissaa. Näistä kissoista 149 oli 
kodittomia puolivillejä populaatiokissoja 
Janakkalasta, Hauholta ja Lammilta. Kissoista 48 
oli kesyjä löytökissoja Hämeenlinnan alueelta. 
Löytökissoista 28 haettiin takaisin kotiin. 

Kissoista 58 oli huostaanotettuja tai omistajan 
hylkäämäksi tulleita uutta kotia etsimään tulleita 
kissoja.  

Mieleenpainuvin havainto meille tulleista 
kissoista oli se, että useissa kotoa tulleissa 
kissoissa todettiin terveydenhoidollisia 
laiminlyöntejä. Räikeimpiä laiminlyöntejä olivat 
mm. jalkojen pahat murtumat joita ei ole 
hoidettu lainkaan ja lemmikille on tuotettu 
tahallista pitkäaikaista kipua. 

Vuonna 2021 kauttamme kotiin pääsi 250 kissaa. 

Kattilassa asuu edelleen muutama kissa, jotka 
ovat eläneet kissatalossa yli vuosikymmenen. 
Nuppu, Rehti ja Kiukkukalervo. Iloksemme 
voimme todeta, että  Reppuli, Nessu ja Silvert 
ovat päässeet eläkepäiviä viettämään kotiin. 
Pitkäaikaisasukkaista menetimme ihanat vanhat 
rouvat Liinun ja Musun. 
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MILLOIN VIIMEKSI KISSASI ON PÄÄSSYT ELÄINLÄÄKÄRIIN? 
Viime aikoina olemme huomanneet, että huonoimmassa kunnossa 
ovat yleensä kodinvaihtajakissat eli kissat joilla on ollut koti. Lähes 
poikkeuksetta kissoilla on suut todella huonossa kunnossa, joskus on 
myös hoitamattomia sairauksia. Räikeimpiä laiminlyöntejä ovat olleet 
kissat joilla on ollut murtuneita jalkoja, jotka ovat luutuneet uudelleen 
väärään asentoon. 
 
Vastuullinen kissanomistaja huolehtii lemmikkinsä säännöllisistä 
terveystarkastuksista. Kissat peittävät huonon olonsa viimeiseen asti. 
On hyvin tärkeää seurata kissan käyttäytymistä, syömistä ja vessassa 
käyntiä.

Uusi kissatalo 
Muutto uuteen kissakotiin 

Vuosi 2021 oli Kissakoti Kattilalle merkittävä 
onnistumisten vuosi. Kevään 2021 aikana kypsyi 
ajatus uudesta Kissakoti Kattilasta. Kesän 
koittaessa oli huikeaa huomata, että muutto 
todella voisi olla mahdollista. Löytyi toimintaan 
sopivia kohtuuhintaisia tiloja ja joukko hulluja 
eläinten ystäviä jotka päättivät, että pystymme 
tähän.  

Heinäkuussa 2021 allekirjoitettiin uusi 
vuokrasopimus ja asetimme tavoitteen avata uusi 
kissakoti lokakuun alussa eläinten viikolla. 
Uuteen tilaan tehtiin täysi remontti ja pyrimme 
suunnittelemaan tilan kissoille viihtyisäksi. 
Uudessa Kattilassa on seitsemän erillistä 
huonetta kissoille ja suuri aulatila. Seinille on 
tehty kissoille hyllyjä ja siltoja, jotta aratkin 
kissat uskaltavat liikkua samassa tilassa kissojen 
palvelijoiden kanssa. 

Kolmen kuukauden projektin lopputuloksena 
meillä on viihtyisät, modernit ja toimivat tilat 
kissojen turvakodin toiminnan pyörittämiseen. 
“Olisipa kaikilla kissoilla näin hyvä huolenpito ja 
viihtyisä koti”, kommentoi eräs vierailija.  

Erityisen onnellisia olemme suurista ikkunoista, 
luonnon valo yltää kaikkiin kissojen huoneisiin. 
Meillä on myös käytössä upea ulkotarha ja on 
ollut mainiota seurata, että asukkaamme pitävät 
ulkoilusta myös näin talvella. 

“Olisipa kaikilla 
kissoilla näin hyvä 
huolenpito ja viihtyisä 
koti.” 

Tämä muutto ei olisi ollut mahdollista ilman 
sitoutuneita vapaaehtoisia ja lukuisia lahjoittajia. 
Lämmin kiitos ihan jokaiselle toimintamme 
tukijalle! 

http://www.kissakotikattila.fi


www.kissakotikattila.fi Puusepänkatu 5, 13110 HML puh. 050 432 2179

Su 27.3.2022 klo 15 

Kutsu vuosikokoukseen 
 17. FEBRUARY 2022

Johtokunta 
Vuosikokouksessa 
valitaan yhdistyksen 
puheenjohtaja ja 
johtokunnan muut 
jäsenet. 

Talous 
Vuosikokouksessa 
käydään läpi viime 
tilikauden toimintaa 
ja talouslukuja. 

Tulevaisuus 
Vuosikokouksessa 
käydään läpi 
kuluvan vuoden 
suunnitelmia.

KUTSU HÄMEENLINNAN KISSOJEN YSTÄVÄT RY:N 
VUOSIKOKOUKSEEN  

Hämeenlinnan kissojen ystävät ry:n vuosikokous järjestetään su 
27.3.2022 klo 15. Kokous pidetään Kissakoti Kattilassa, osoitteessa 

Puusepänkatu 5, HML. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaiset asiat. 
Varmistathan jäsenyytesi voimassaolon maksamalla jäsenmaksun.  

Olemme ottaneet käyttöön yhdistyksille suunnatun jäsenrekisteripalvelun 
Membookin. Membookissa jäsenten tiedot ovat turvallisesti tallessa. 

AIKUISTEN 
JÄSENYYDEN 
VUOSIMAKSU 

25€
LASTEN JA NUORTEN 

JÄSENYYDEN 
VUOSIMAKSU  

AINAISJÄSENMAKSU 

150€25€
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