Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry

VUOSIKERTOMUS
VUODELTA 2019

Johdanto
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry on toiminut Kouvolassa ja sen
ympäristökunnissa vuodesta 1954. Vuosi 2019 oli yhdistyksen 66. toimintavuosi.

Hallitus ja jäsenet
Jäsenistö
Yhdistyksellä on vuoden lopussa 384 jäsentä, joista 10 on nuorisojäseniä. Vuonna
2019 jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 321, joista uusia on 18. Yhdistyksellä on
lisäksi 55 ainaisjäsentä sekä 8 kunniajäsentä. Jäsenrekisteristä poistettavia jäseniä on
26. Jäsenrekisteristä poiston syynä: jäsen kuollut, muutto paikkakunnalta,
eroilmoitus, osoitetietoja ei ole pystytty selvittämään tai maksamaton jäsenmaksu.

Hallinto
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.3.2019 Lounaskahvila
Kulmassa Kouvolassa. Ylimääräinen yhdistyskokous pidettiin eläintalolla 15.10.2019.
Vanha hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa.
Vuosikokouksessa valittu uusi hallitus kokoontui kymmenen kertaa.
Hallituksen jäsenet, läsnäolokerrat ja päivystykset 6.3. – 31.12.2019
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana toimi Sari Metsälä ja
varapuheenjohtajana Jaana Lehtilä. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet olivat Antti
Rantatalo, Anu Jämsä, Heidi Saarikko ja Sari Porvari, jotka jatkoivat toista vuottaan
hallituskaudesta, sekä vuosikokouksessa 6.3.2019 valitut Jaana Lehtilä, Airi Korpela,
Silja Pulkkinen ja Emilia Lehtinen. Varajäseninä olivat Sanna Suoknuuti ja Terhi Lonka,
jotka jatkoivat toista vuottaan hallituskaudesta, sekä vuosikokouksessa 6.3.2019
valitut Ninnu Kuoppala ja Essi Ukonaho. Yhdistyksen sihteerinä toimi hallituksen
ulkopuolinen Sami Keskinen ja taloudenhoitajana Heidi Saarikko.
Toimintavuoden 2019 aikana hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Vuosikokouksesta
6.3. alkaen hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: puheenjohtaja
Sari Metsälä 10/10, varsinaiset jäsenet Airi Korpela 10/10, Ninnu Kuoppala 7/10, Essi
Ukonaho 7/10, Emilia Lehtinen 5/10, Anu Jämsä 4/10, Heidi Saarikko 9/10, Antti
Rantatalo 3/10 ja Sari Porvari 1/10. Varajäsenet Jaana Lehtilä 7/10 ja Silja Pulkkinen
4/10 sekä Sanna Suoknuuti 2/10 ja Terhi Lonka 1/10.
Maaliskuussa Terhi Lonka ilmoitti toimivansa vain varajäsenenä perinteiseen
yhdistystyyliin, eli olevansa sivussa varsinaisesta hallitustoiminnasta toistaiseksi.
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Myös Sari Porvari ilmoitti olevansa estynyt osallistumaan aktiivisesti
hallitustoimintaan.
Talteenoton töitä viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä lomien aikaan hoiti
hallituslaisten lisäksi myös muutama hallituksen ulkopuolinen henkilö. Uutena
kokeiluna eläintalolla oli töissä työntekijä palkkatuella lauantaisin klo 8-16. Eläintalon
hoitovuorot on pyhinä ja lauantai-iltaisin, sunnuntaisin, sekä maanantai-iltaisin
hoidettu vuorolaisten avulla vapaaehtoisvoimin, täydennettynä satunnaisella
Varamiespalvelun työntekijällä. Talteenoton päivystykseen ei kuulunut eläintalon
hoitovuorojen velvollisuutta.
Talteenoton päivystyksiä 1.1.2019-31.12.2019 hoitivat: Riikka Sinikallio 6pv, Sari
Metsälä 6pv, Jaana Lehtilä 8pv, Heidi Saarikko 6pv, Kristiina Menna 10pv, Airi Korpela
4pv, Ninnu Kuoppala 5pv, Sanna Suoknuuti 6pv, Silja Pulkkinen 8,5pv, Antti Rantatalo
1 pv, Essi Ukonaho 3pv, Anu Jämsä 4pv, Sari Porvari 1pv ja Emilia Lehtinen 4pv.

ELÄINTALO VILLA FUCHS
Eläintalolla työskenteli kaksi eläintenhoitajaa sekä lisäksi apuna harjoittelijoita ja työkokeilijoita.
Vuonna 2019 eläintalolla työskentelivät:
Marttila Nina 15.11.2018 - 14.5.2019
Nikunen Tiina 15.11.2018 - 31.12.2019
Pohjola Henri 11.2.2019 - 31.12.2019
Satunnaisena apuna eläintalon hommissa on käytetty Varamiespalveluita (VMP) ja tuntipalkattua
entistä työntekijää Kristiina Mennaa. Loppuvuodesta 2019 on kokeiltu käytäntöä, jossa toinen
eläintalon työntekijöistä on töissä tiistaista lauantaihin ja toinen maanantaista perjantaihin. Tämän
ansiosta vapaaehtoisia vuorolaisia on ollut riittävästi ja eläintalon muut viikonloppuvuorot on aina
saatu tehtyä vapaaehtoisvoimin.
Työntekijöiden työterveyshuollosta vastasi Mehiläinen. Työntekijöiden palkanlaskennan hoitaa
tilitoimistomme Optimitilit.
Vuonna 2018 aloitettiin pitämään työntekijöille ja harjoittelijoille vuosittain työhyvinvointipäivä.
Kesäkuussa 2019 työhyvinvointi toteutettiin yhdistykselle lahjoitetuin elokuvalipuin. Työntekijät
saivat kaksi elokuvalippua ja harjoittelijat kukin yhden elokuvalipun. Joulukuussa 2019 osallistuivat
työhyvinvoinnin merkeissä yhdessä työntekijät ja työvuorossa olleet harjoittelijat ja
varapuheenjohtaja joululounaalle.

VARSINAINEN TOIMINTA
ELÄINTEN MÄÄRÄT, YHTEISTYÖYHDISTYKSET JA TURVASIRUTUS
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Eläintalo Villa Fuchsissa hoidettiin suurin osa aikuisista kissoista. Kissanpennut, pentueet ja
erikoishoitoa vaativat aikuiset kissat on hoidettu pääasiassa sijaiskodeissa. Sijaiskoteja on vuoden
aikana ollut vaihtelevasti 20 – 30. Sijaiskodeissa on ollut vuoden 2019 aikana 210 kissaa. Erityisesti
loppuvuonna kotihoidossa on ollut paljon kissoja, koska eläintalon vanha osa purettiin lokakuussa
uuden rakennuksen tieltä ja eläintalon tilat puolittuivat.
Vuonna 2019 aikana sijoitettiin luovutussopimuksin (tai sovittiin sopimukset tehtävän
alkuvuodesta 2020) uusiin koteihin kaksitoista koiraa. Koirat madotettiin, rokotettiin ja sirutettiin.
Osa luovutetuista koirista steriloitiin tai kastroitiin ennen uuteen kotiin menoa ja osa muutti
leikkaussopimuksen kanssa ja tullaan leikkaamaan myöhemmin. Nämä jälkikäteen leikattavat
olivat joko liian nuoria tai eivät riittävän hyvässä kunnossa, jotta ne olisi voitu leikata ennen
muuttoa uuteen kotiin.
Kissoja luovutettiin uusiin koteihin luovutussopimuksin yhteensä 173 kpl. Kaikki pennut (84 kpl)
luovutettiin kastrointi- ja sterilisointisopimuksin.
Muita eläinlajejakin välitettiin uusiin koteihin: 9 kanaa, 1 kukko, 1 kani, 1 marsu ja 5 vuohta.
Muihin yhdistyksiin on mennyt 105 eläintä: Helsingin Eläinsuojeluyhdistykselle siirtyi 39 kissaa,
Riihimäen Onnentassuun 7 kissaa ja 2 koiraa, Rekku Rescuelle 4 kissaa ja 3 koiraa, Kisu ry:lle 8
kissaa, Porvoon eläinsuojeluyhdistykselle 33 kissaa, Läntisen Uudenmaan eläinsuojeluyhdistykselle
5 kissaa, Suomen Eläinten Turvakoti SKOT ry:lle 1 koira, Eläinten suojakoti Toivo ry:lle 1 koira ja
Leppävirran eläinsuojeluyhdistykselle 2 koiraa. Lisäksi yhdistyksemme toimitti luonnoneläimiä Sari
Valtaselle ja Pyhtään lintutaloon.
Yhdistyksen eläinrekisteriin tuli vuodelle 2019 yhteensä 510 eläinmerkintää. Kissoja näistä oli 403
ja koiria 74, frettejä 3, jäniksiä 3, kanoja 14, kukkoja 2, minipossuja 1, vuohia 5, sekä kaneja 4 ja
marsuja 1.
Vuoden aikana talteenotettiin 316 eläintä. Koiria 43, joista kotiinsa löysi 43 (100%). Kissoja 266,
joista kotiinsa löysi 75 (28%). Lisäksi talteenotossa kävi 3 kertaa fretti, 1 kana, 2 kania sekä 1
minipossu.
Kymmenen yhdistykseltä otettua kissaa on palautunut takaisin pitovaikeuksien takia ja kissoille on
etsitty uusi koti.
Yhdistykselle on tullut luovutuksena 143 kissaa. Yleisimmät syyt luovutukseen yhdistykselle ovat
pitovaikeudet muuton tai muuttuneen elämäntilanteen takia, omistajan kuolema, tai se että
omistaja on joutunut pysyvästi sairaalahoitoon. Luovutuskissojen luvuissa ovat myös nk.
tyhjennyspaikkojen kissat. Yhdistyksellä oli viime vuonna 5 nk. tyhjennyspaikkaa. Tyhjennyspaikka
on paikka, jossa on 10 kissaa tai enemmän. Tyhjennyspaikkojen kissoille on etsitty uusia koteja ja
osa niistä on saatu sijoitettua muihin yhdistyksiin.
Kissanpentuja yhdistyksellä syntyi 8.
Kissoja on jouduttu lopettamaan tai menehtynyt 17 eli 3 % kissojen kokonaismäärästä. Näistä
kissanpentuja oli 3.
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Yhdistyksellä oli 74 koiramerkintää eläinrekisterissään. Koiria talteenotettiin 43, joista omaan
vanhaan kotiinsa haettiin 43 koiraa. Yhdistys otti pitovaikeuksien vuoksi 22 koiraa, ja lisäksi
viranomaisluovutuksina 2 koiraa. 9 koiraa välitettiin muihin yhdistyksiin. Eläintalolla oli koiria
viranomaisten hoitosopimuksilla 5 kertaa. Nämä palautuivat alkuperäisiin koteihinsa. Lisäksi
yhdistyksellä oli kaksi koiraa hoidossa yksityishenkilöltä sairaalaan joutumisen takia ja ne
palautuivat kotiinsa.
Viranomaisten hoitosopimuksella yhdistyksellä kävi myös 4 kanaa, 1 kukko, 5 kissaa ja 5 koiraa,
Viranomaisten luovutuksena tuli myös 9 kanaa, 1 kukko, 2 lammasta ja 2 kissaa.
Eläimet ovat saaneet väliaikaisen kodin Eläintalo Villa Fuchsista sekä useista yksityiskodeista.
Lääkärintarkastuksen, 2 rokotusta, sirutuksen, madotuksen ja leikkauksen jälkeen kissat on
sijoitettu uusiin koteihin. Pennut on luovutettu kastrointi- ja sterilisointisopimuksin. Koirat ovat
saaneet vähintään rokotuksen sekä madotuksen ennen luovutusta. Aikuisen kissan luovutushinta
on ollut 110 €, pentukissan 150 €. Koiran hinta on määritetty tapauskohtaisesti. Kaneista on
veloitettu 40 €, marsuista 40 €, hamstereista ja gerbiileistä 10 €. Kilpikonnat ja muut eläimet
hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti.
Leikkauskampanja järjestettiin eläintalolla 6.10.2019 ja 10.11.2019 yhteistyössä Rekku Rescuen ja
eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa.
Yhdistyksen kautta luovutetut kissat, koirat ja kanit on sirutettu vuodesta 2014. Yhdistys on
kirjannut vuoden 2019 lopussa Turvasirun rekisteriin yhteensä 1454 eläintä. Kaikki yhdistyksen
kautta uuteen kotiin luovutetut kissat, koirat ja kanit on sirutettu, ja lisäksi siru on laitettu ja
rekisteröity lahjoitusvaroin monelle talteenoton eläimelle.
Yhdistyksellä oli voimassaoleva sopimus irtoeläinten talteenotosta Kouvolan kaupungin kanssa
vuosille 2016 – 2018, jota jatkettiin optiovuodella vuoden 2019 loppuun. Irtoeläinten talteenotto,
eläintenvälitys ja neuvontatyö tapahtuivat pääasiallisesti yhdistyksen kahden puhelimen kautta.
Eläintalon työntekijöiden käytössä on ollut yksi puhelin (040 821 5554), johon on voinut soittaa
arkisin klo 8 – 18, ja hallituksen jäsenet ja päivystämään tarjoutuneet vapaaehtoiset ovat
päivystäneet toisessa puhelimessa (040 552 7951) viikonloppuisin klo 8 – 18. Talteenoton sopimus
uusittiin Kouvolan kaupungin kanssa loppuvuodesta 2019 ja sopimus on voimassa vuoden 2023
loppuun, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa sopimusta vielä kahdella erillisellä optiovuodella.
Luonnoneläimiä on toimitettu yhdeksän Pyhtään lintuhoitolaan ja Orimattilaan Sari Valtaselle.
Vuoden 2019 aikana yhdistyksen eläimiä hoiti eläintalolla tai omilla vastaanotoillaan kaksi lääkäriä.
Talteenoton aikana sairastuneet eläimet toimitettiin tutkimuksiin Kuusankosken
yhteisvastaanotolle. Luovutettujen kissanpentujen sterilointi/kastrointisopimukset olivat voimassa
neljällä eläinlääkärillä ja yhteisvastaanoton eläinlääkäreillä. Erikoishoitoa varten ostettiin
palveluita myös muilta eläinlääkäriasemilta.
Yhdistykselle on tullut paljon kissoja vuoden 2019 aikana ja niistä on tullut paljon kuluja. Lisäksi
kissojen hammashoitoja ja hampaanpoistoja on jouduttu tekemään normaalia enemmän. Vuonna
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2019 oli tulleilla kissoilla paljon kissaflunssaa sekä sieni-infektioita, joista aiheutui normaalia
enemmän kuluja.

VARAINHANKINTA
Eläintalon saneerausta ja eläinkummiutta varten on rahankeräyslupa RA/2017/1047. Keräys
tapahtuu ajalla 1.11.2017 – 31.10.2019 ja keräystili on FI30 5750 0120 1608 75. Lupa on uusittu
15.10.2019 ajalle 1.11.2019 – 30.10.2021. Keräysmuotoina pankkisiirto-keräys ja internetissä
vetoaminen. Tilille on tullut lahjoituksia 33.346,47 €. Eläintalon ylläpitoa ja eläinlääkärilahjoituksia
varten on haettu rahankeräyslupa RA/2018/1218 ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020. Keräystilin numero
on FI60 5750 0120 1174 61. Tilille on tullut lahjoituksia joulukeräyksinä 9873,33 € ja muina
kuukausina 15480,69 €. Myös yleiselle käyttötilille FI74 5750 0120 1005 25 on tullut lahjoituksia
11201,70 €.
Yhdistys otti käyttöön kesällä 2019 uuden maksu- ja lahjoitustavan MobilePayn. Yhdistyksen
lahjoituskoodi MobilePayssä on 12749 ja sen avulla voivat kaikki sovelluskäyttäjät lahjoittaa rahaa
tai maksaa sen avulla niin eläintalolla kuin tapahtumissamme. MobilePayn kautta on saatu hyvin
lahjoituksia Facebook-julkaisujen avulla kissanpentujen ruokiin ja kissanhiekkaan.
Eläinkummitoimintaa on jatkettu myös vuonna 2019. Yhteensä 85 euron suuruisella
kertalahjoituksella tukijat ovat voineet ilmoittautua kissa- tai koirakummiksi valitsemalleen
eläimelle. Muistoksi kummiudesta lahjoittaja on saanut kissa- tai koirapinssin sekä infokirjeen ja
valokuvan kummieläimestään. Kissakummeja on tällä hetkellä 100 ja koirakummeja 12 henkilöä.
Uusia kummeja tuli 17 vuoden 2019 aikana. Kummeja on haettu erikoisruokavaliolla oleville ja
vaikeasti sijoitettaville eläimille.
Keräyslippaita on ollut sijoitettuna 50 eri paikassa. Yhdistys on ollut edustettuna myynti- ja
infopöytineen Valtarin Petzoossa. Myös muiden paikallisten lemmikkieläinkauppojen sekä
ruokakauppojen kanssa on tehty yhteistyötä ja saatu paljon lahjoituksia.
Kirpputorin toimintaa on jatkettu Centtilässä pöydässä 34. Kirpputoripöytää on pidetty myös
”evakkotorilla” eli yhdistysten isännöimällä vanhan tavaran markkinoilla. Lahjoituksena on tullut
runsaasti myytävää tavaraa sekä vaatteita ja kirpputorikauppa on ollut vilkasta ja tuottoisaa.
Tapahtumissa on myyty yhdistyksen omia tuotteita kuten pipoja, kalentereita, kortteja sekä
jäsenten valmistamia suosittuja käsityö- ja leivontatuotteita. Kseyn pika-arvat tuottivat reilusti
varoja eläinten kuluihin.
Yhdistyksen edustajat ovat myyneet lista-arpoja 15.10. – 15.11.2019, joista saimme tuloja 1000€.
Marraskuussa tuli myyntiin yhdistyksen vuosikalenteri 2020. Kalentereja painettiin 500 kappaletta
ja niiden myyntihinta on 10 €/kpl.
Helsingin eläinsuojeluyhdistys tuki yhdistyksemme toimintaa 1000 eurolla. Kouvolan kaupunki ei
antanut vuonna 2019 tukea talteenottosopimuksen kumppanuuden vuoksi.
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TAPAHTUMAT

Yhdistys järjesti v. 2019 aikana tapahtumia eläintalolla ja osallistui yhdessä muiden järjestöjen
kanssa järjestettäviin tapahtumiin ja myyjäisiin sekä kaikille Kouvolan alueen markkinoille.
14.2. Ystävänpäivän tapahtuma eläinkauppa Petzoossa
3.3. Laskiaisrieha
1.5. Vapputapahtuma
11.5. Musiikkitapahtuma Korian monitoimitalossa
2.6. Suvivirren Sunnuntai
20.7. Yhdistysten kirpputoripäivä
26.-27.7. Korian asuntomessut
9.8. Taiteiden Yö
24.8. Sadonkorjuu tapahtuma
4.10. Kouvolan pääkirjastossa Petri Pietikäisen luento Kissojen maailmanhistoriasta
5.10. Kulkurikissojen Yö- tapahtuma eläintalolla
4.10. Eläintenviikon merkeissä lipaskeräystä ja myyntiä Petzoossa
1.12. Raviradan joulu
7. – 8.12. Taideruukin joulu
14.12. Eläintalon joulu ja vapaaehtoisten joulupuuro/kahvitus
20.12. Työhyvinvointipäivä eläintalon henkilökunnalle osa 2/2 (joululounas Lounaskahvila
Kulmalla)
30.12. Cats-musikaalin ennakkonäytös
Lisäksi monia lipaskeräyksiä joulukuussa.

MUUT ASIAT

Vuoden 2018 aikana aloitettiin eläintalon rakennushanke, johon otettiin Kymenlaakson
Osuuspankilta 60000€ pankkilaina. Vanha osa eläintaloa purettiin pois lokakuussa 2018. Hanke
toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kanssa, jolta on saatu rahoitus 103.000 euroa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Yhdistyksellä on keräystili rakentamisen
omarahoitusosuutta varten ja sieltä käytettiin varoja rakennushankkeeseen sekä eläintalon
eristyspuolen kissatilojen ylä- ja alakoppien yhdistämiseen sekä saunatilan eläintilojen uusimiseen.
Valvontaeläinlääkäri Laura Ölander tarkisti molempien rakennuksien eläintilat niiden valmistuttua
ja totesi ne sopiviksi 31.10.2018. Vuoden 2018 lopussa rakennushankkeen töistä oli tehty valmiiksi
kolmasosa. Uuden rakennuksen arvioitu valmistumispäivä oli 30.4.2019. Rakennustyöt viivästyivät
ja rakennus valmistui 30.6.2019. Rakennusluvan edellytyksenä oli, että eläintalon kaksi erillistä
tilaa: Peltola ja Harjula yhdistetään. Tontin nimi muutettiin KSEY:n eläintaloksi kesäkuussa 2019.
Uuden eläintalon Villa Fuchs avajaisia vietettiin 12. – 14.7.2019.
Yhdistys sai Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä 1100 € avustuksen avajaisten kuluihin.
Yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaa Optimitilit. Optimitilit laskuttavat myös kalenterien
mainoslaskut ja Kulkurit-lehden mainoslaskut.
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Saimme lahjoituksena auton toukokuussa 2019 (Citroen C5 vm 2001). Auto otettiin eläintalon
käyttöön. Autoa huollettiin ja se katsastettiin marraskuussa.
Kseyn hallitukselle ja työntekijöille on käyttössä vaitiolovelvollisuussopimus, jonka jokainen on
velvollinen allekirjoittamaan kauden/työsopimuksen alussa.
Kaikki henkilörekistereitä käyttävät (hallituksen edustajat ja yhdistyksen työntekijät ovat velvollisia
tekemään Arjen tietosuojakoulutuksen (www.arjentietosuoja.fi) ja tekemään lopputestin sekä
toimittamaan todistuksen yhdistykselle.
Yhdistykselle perustettiin oma GDPR-työryhmä joka huolehtii yhdistyksen tietosuojaan liittyvistä
asioista.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Metsälä ja taloudenhoitaja Heidi Saarikko osallistuivat Mesy ry:n
juhlaseminaariin 17. – 18.8.2019, joka pidettiin hotelli Heimarissa.
Hesyn uuden eläintalon avajaisiin 22.11.2019 osallistuivat: Sari Metsälä, Anu Jämsä, Essi Ukonaho,
Sami Keskinen ja Heidi Saarikko.
Yhdistyksessä otettiin syksyllä 2019 käyttöön uusi käytäntö, että ainakin yhdistyksen yhdellä
työntekijällä tulee olla eläinkuljetuslupa Avilta. Henri Pohjola osallistui hallituksen jäsenen Essi
Ukonahon kanssa 6.11. Etelä-Savon ammattikoulun järjestämään koulutuspäivään ja he saivat sen
myötä luvan eläinten kuljettamiseen. Myös hallituksen henkilöistä Anu Jämsä hankki
eläinkuljetusluvan Edukain verkkokoulutuksen kautta. Essi Ukonaho hankki myös eläinkuljettajan
pätevyyden käymällä koulutuspäivän jälkeen tenttitilaisuudessa ja suorittamalla tentin
hyväksytysti. Anu Jämsä toimi hallitustoimintansa ohella myös eläinsuojeluvalvojana.

TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenlehti Kulkurit ilmestyi 23. kerran keväällä 2019. Lehteä painettiin 1500 kappaletta. Lehden
taittoi Suvi Ekholm. Jäsenistölle lehti jaettiin koteihin ja lisäksi lehteä on ollut saatavissa mm.
eläinlääkäriasemilla, eläinkaupoissa ja kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Joulukuussa lähetettiin
perinteinen jäsenkirje.
Yhdistys ylläpitää omaa Instagram-tiliä nimellä kseyry. Seuraajia on tilillämme 1785. Lisäksi
yhdistyksellä on oma Facebook sivu osoitteessa: http://www.facebook.com/kseyry, jossa tykkääjiä
oli vuoden 2019 lopussa 7333. Facebookin julkaisut tavoittavat ison määrän ihmisiä.
Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat osoitteessa www.ksey.net. Sivuilla on tiedotettu tapahtumista ja
esitelty löytyneitä sekä kotia etsiviä kissoja, koiria ja muita eläimiä valokuvin sekä tarinoin. Sivujen
päivityksestä on vastannut Sari Metsälä ja eläintalon työntekijät.
Tiedotuksemme on hoidettu kotisivujen Ajankohtaista-sivuilla ja Facebook-sivulla.
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Yhdistyksellä on käytössä kseyry@gmail.com hallitusposteille. Eläintalolla on oma sähköposti
elaintalo.ksey@gmail.com. Yhdistyksen sähköpostiosoitteisiin tulee paljon yhteydenottoja.
Viesteissä on mm. ilmaistu kiinnostusta yhdistyksen toimintaan, ilmoitettu eläinten
laiminlyönnistä, kerrottu yhdistykseltä otettujen eläinten kuulumisia sekä tiedusteltu mahdollisia
yhdistyksen kautta saatavia lemmikkejä. Lisäksi käytettiin kotihoito.ksey@gmail.com sähköpostia
kotihoito- ja kissanpentuyhteydenotoille ja koirat.ksey@gmail.com sähköpostia yhdistyksen koiraasioille.
Yhdistyksellä on kaksi puhelinliittymää: eläintalon liittymä (040 821 5554) ja päivystysnumero
(040 552 791), jota käytetään arkipyhinä ja viikonloppuisin talteenottopuheluissa.
Kaupunkilehdissä on julkaistu yhdistyksen ilmoituksia tapahtumista sekä avoimista ovista.
Tapahtumista on tiedotettu myös Kouvolan Sanomien tapahtumat-palstalla sekä
kymenlaaksonyt.fi sivuston kalenterissa.

VARAINHANKINTA
Pääasialliset tulot:
●
●
●
●
●
●
●

jäsenmaksut
vuokratulot
keräyslippaat
kirpputori
lahjoitukset
tapahtumat
arpajaiset / myyjäiset

● julkaisut

321 maksanutta jäsentä
kahdesta asunto-osakkeesta
eri kohteissa ja tapahtumissa
Centtilä
yksityishenkilöt, yritykset, eläinkummit, joulukeräys, keräystilit
Eläintalon avajaiset, Kulkurikissojen Yö, Marrasmourujaiset
tapahtumissa pika-arpajaisia, lista-arpajaiset, osallistuminen
myyjäisiin ja markkinoille
yhdistyksen vuosikalenteria painettiin 500 kpl
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