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TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
YLEISTÄ  
 
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys on perustettu vuonna 1969. Yhdistyksen tarkoituksena on 
eläinsuojelun edistäminen. Toiminta aktivoitui vuonna 1994, jolloin yhdistys aloitti löytöeläinten 
talteenoton Mikkelin alueella.  
 
Vuonna 2011 löytöeläimet muuttivat Porrassalmenkatu 69 b:ssä sijaitsevaan 
eläinsuojeluyhdistyksen omin varoin rakentamaan löytöeläintaloon, jossa sijaitsee myös 
yhdistyksen toimisto. Matka Päämajankadun pienestä mökistä, meijerin rivitalon ja Pursialan 
kautta omaan löytöeläimiä varten suunniteltuun taloon on ollut vaiherikas ja opettavainen. Uuden 
talon lopputarkastus pidettiin syyskuussa 2013. 
 
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys huolehtii kaikista Mikkelin ja Puumalan kunnan löytöeläinten 
vastaanotosta ja hoidosta. Löytöeläintalon kautta kulkee kolmisen sataa eläintä vuosittain. Lisäksi 
palvelemme kuntalaisia monissa eläinasioissa - neuvoen, auttaen ja informoiden. Erityisesti 
eläinsuojeluasioissa kuntalaisten yhteydenottoja tulee paljon.  
 
HALLITUS 
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 6-8 varsinaista 
jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.3.2019 ja syyskokous 
pidettiin 19.10.2019.  
 

Hallituksen jäsenet ja heidän osallistumisensa kokouksiin toimivuonna 2019: 
 

NIMI 19.1. 2.3. 31.3. 
kev.k. 6.4. 23.5. 3.8. 28.9. 

19.10
. 

23.11
. 

19.12
. yht 

Sohvi Anttila X     X     X       3 

Jyrki Haapala pj X X   X X X X X X X 9 

Tiiu Järvensivu   X X X X X X   X X 8 

Marjo Laatikainen  X X   X X X X       6 

Marja Mäenpää X X X X X X X X X X 10 

Risto Pöyry varaj. X X   X X X X X X   8 

Juha Saarinen  X X   X X   X X X   7 

Satu Törönen vpj X X   X X X X   X   7 

Katja Valjakka sihteeri X X   X X   X X   X 7 
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Hallitus kokoontui toimikautensa aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana 
toimi syyskokouksessa 2018 tehtävään valittu Jyrki Haapala. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
19.1.2019 Satu Törönen valittiin varapuheenjohtajaksi, Katja Valjakka yhdistyksen sihteeriksi ja 
hallituksen ulkopuolelta Anneli Liukkonen valittiin jatkamaan yhdistyksen rahastonhoitajana.  
 
 
JÄSENET  
 
Vuonna 2019 yhdistyksen jäsenmäärä oli 222 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.  
 
 
VARSINAINEN TOIMINTA  
 
Löytöeläintalotoiminta  
 
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys aloitti löytöeläintalotoiminnan vuonna 1994 kodittomien ja heitteille 
jätettyjen eläinten auttamiseksi.  
 
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistyksellä on sopimus Mikkelin kaupungin ja Puumalan kunnan kanssa 
löytöeläinten ja huostaan otettujen eläinten talteenotosta. Sopimuksen mukaan yhdistys sitoutuu 
huolehtimaan Mikkelin ja Puumalan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, 
kissojen ja muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä eläinsuojelulain ja 
kaupungin/kunnan järjestyssäännön mukaisesti.  
 
Eläimet saavat lakisääteisen säilytysajan (15 vrk) aikana tiloissamme perushoidon ja tarvittavat 
välittömät terveydenhoitotoimenpiteet. Mikäli löytöeläimen omistaja noutaa eläimensä takaisin 
kotiin, peritään häneltä säilytysajalta eläimen hoidosta aiheutuneet kustannukset. Jos eläimen 
entistä omistajaa ei löydy, maksaa kaupunki/kunta sopimusten mukaisesti yhdistykselle eläimen 
hoitokulut lakisääteisen säilytysajan osalta. Tämän jälkeen eläin hoidetaan yhdistyksen varoin 
(rokotukset, loishäädöt, kastrointi / sterilointi, tunnistusmerkintä sekä huolehditaan muista 
eläinlajikohtaisesti huomioitavista toimenpiteistä ja perusterveydenhoidosta). Kodittomille 
eläimille yhdistys etsii jatkuvasti uusia koteja. Villit ja pahoin loukkaantuneet tai vakavasti sairaat 
eläimet lopetetaan eläinlääkärin toimesta. Hoidossa olevien eläinten lukumäärä vaihtelee mm. 
vuodenajan mukaan, kerrallaan hoidossa on n. 15 – 60 eläintä.  
 
Löydettyjen eläinten lisäksi löytöeläintalolle otetaan vastaan eläimiä tilanteissa, jolloin eläimen 
omistaja on joutunut laitokseen, asunnottomaksi tai on muuten kykenemätön huolehtimaan 
eläimestä tai eläin on otettu pois omistajaltaan eläinsuojelullisista syistä. Yhteydenotot tällaisissa 
tapauksissa tulevat yleensä jonkin eläinsuojeluviranomaisen, isännöitsijän, tms. viranomaisen tai 
yksityisen ihmisen toimesta. Lisäksi yhteistyötä ESSOTEn kanssa jatkettiin ja autamme myös meiltä 
apua pyytäviä esimerkiksi vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneita henkilöitä kun he tarvitsevat 
apua lemmikkiensä hoidossa tai sijoittamisessa. 
 

Yhteistyötä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön kanssa on jatkettu kuluvana 
toimintavuonna. Mikkelin eläinsuojeluyhdistys lahjoittaa diakoniatyön kautta eläinten ruokaa 
vähävaraisille perheille. Ylijäämäkoiratarvikkeita ja koiranruokaa on lahjoitettu myös Viipurin 
koiratarhalle. 
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Kuluneena toimintavuonna jatkettiin yhteistyösopimusta Esedun pieneläinhoitajaopiskelijoiden 
harjoittelusta löytöeläintalolla. Lisäksi löytöeläintalolla kävi useita ryhmiä tutustumassa talon 
toimintaan. 
 
Yhdistys tekee myös muuta eläinsuojelullista työtä, sillä eläinten omistajat voivat kohdata 
monenlaisia tilanteita, joissa tarvitaan eläinsuojeluyhdistyksen apua. Apu voi olla joko eläimen 
konkreettista hoitoa tai ohjausta eläinten omistajille.  
 
Löytöeläintalon eläinasiakkaat vuonna 2019 
  
Tulleet eläimet  
 
Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Kissat 134 148 151 178 212 237 226 191 170 159 194 

Koirat 68 78 64 106 89 108 97 82 101 90 105 
Muu 
lemmikkieläi
n 

8 3 2 4 4 3 8 8 5 32 3 

Luonnonvara
iset eläimet 4 12 2 12 7 9 18 12 8 17 14 

            
Yhteensä 

214 241 219 298 312 357 349 293 284 298 316 

 
  
Lähteneet eläimet  
 
Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Kissat 141 141 151 188 213 229 231 191 153 175 204 

Koirat 65 78 67 100 89 104 95 82 100 91 106 
Muu 
lemmikkiel
äin 

8 1 2 4 3 4 8 10 28 7 3 

Luonnonva
raiset 
eläimet 

4 12 2 11 7 9 18 12 7 16 14 

            
Yhteensä 218 232 222 303 312 346 352 295 288 289 327 
  
Tarkemmat tilastotiedot löytyvät liitteestä.  
 
Vuonna 2019 kirjattiin löytöeläintalolle tulleeksi 214 eläintä. Saapuneista eläimistä kissoja oli noin 
66 % ja koiria noin 32 %. Luonnonvaraisia eläimiä tuli löytöeläintalolle vuonna 2019 vain neljä 
(kolme lintua, yksi orava). Luonnonvaraisista eläimistä huolehtii pitkälti myös Mesyllä pitkään 
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toimineen Jarmo Lautamäen oma yhdistys Elämäni eläimet ja myös nämä Mesylle tulleet 
luonnovaraiset eläimet toimitettiin Jarmo Lautamäen huostaan. 
 
Suurin osa, 60 % vuonna 2019 löytöeläintaloon saapuneista eläimistä oli löytöeläimiä eli 
karkuteille lähteneitä tai hylättyjä lemmikkieläimiä.  
 
Huostaan otettujen eläinten määrä vuonna 2019 oli 29 % kaikista tulleista eläimistä. Huostaan 
otetut eläimet tarkoittavat lemmikkieläimiä, jotka eläinsuojeluviranomaiset (poliisi tai eläinlääkäri) 
on määrännyt eläinsuojelullisista syistä otettavaksi pois omistajaltaan tai joiden omistaja on 
kuollut, sairastunut vakavasti tai on muuten kykenemätön huolehtimaan eläimestään. Nämä 
eläimet muodostavat ryhmän jotka tarvitsevat yleensä paljon eläinlääkärin hoitoja. Näiden 
hoitojen kustannukset kaatuvat yhdistyksen hoidettavaksi sillä nämä eläimet tulevat 
löytöeläintalolle laajalta alueelta ja niiden hoito ei kuulu kaupungin/kunnan kanssa tehtyyn 
palvelusopimukseen.  
 
Muutamia eläimiä on ollut myös tilapäisessä, lyhyessä hoidossa, johon lukeutuvat esim. äkillisesti 
sairaalaan joutuneiden omistajien lemmikit ja kolareista selvinneet eläimet.  Tilapäishoidossa on 
ollut vuoden mittaan 15 eläintä (7 %). Löytöeläintalo ei toimi eläinhoitolana.  
 
Löytöeläintalolta lähteneistä eläimistä 36 % päätyi takaisin omaan kotiinsa. Koirista koteihinsa 
palautui 68 %. Kissoja palautui alkuperäisille omistajilleen 22 %.  
 
Uusin koteihin löytöeläintalolle tulleista lemmikkieläimistä lähti 58 %. Näistä suurin osa oli kissoja. 
Löytöeläintalolle tulleista eläimistä, jotka jäivät löytöeläintalolta noutamatta vuonna 2019, 
jouduttiin lopettamaan 5,6 % pääasiallisesti huonon terveydentilan vuoksi. 
 

 
 
LÖYTÖELÄINTALON YLLÄPITO JA YHDISTYKSEN TOIMINTA 
 
Löytöeläintalon ylläpito ja yhdistyksen toiminta  
 

Loytoeläintalon eläinten hoidosta, puhelinpäivystyksestä ja kiinteistön ylläpidosta vastaa 
pääasiassa palkattu henkilökunta, päivystäjät sekä yhdistyksen hallitus. Vapaaehtoiset työntekijät 
ovat korvaamaton apu eläinten hoitovuoroissa, koirien lenkittäjinä ja varainhankkijoina. 
Säännöllisesti työskenteleviä vapaaehtoistyöntekijöitä on toiminnassa mukana erilaisissa 
tehtävissä n. 20-30 henkilöä.  
 
Mikkelin eläinsuojeluyhdistys on kokenut samaa haastetta kuin niin monia muukin yhdistys: 
kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa ja sitoutuneita vapaaehtoisia on välillä vaikea löytää. 
Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin kiinnitetään säännöllisin väliajoin huomiota esim. yhdistyksen 
Facebook-sivuilla. 
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Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
Tulonlähteinä ovat löytöeläinten talteenotto- ja hoitomaksut, eläinten luovutusmaksut, 
keräystuotot, jäsenmaksut, lahjoitukset ja kohdeavustukset sekä oma varainhankinta.  
 

Kulut koostuvat muun muassa eläinlääkäri- ja lääkintäkuluista, eläinten hoitokuluista (ruoka ja 
hiekat), kiinteistöstä aiheutuvista kuluista, henkilöstökuluista sekä puhelin- ja muista 
toimistokuluista.  
 

Vuonna 2019 yhdistys otti käyttöön MobilePayn sekä ideoi mesenaatti.me-palveluun 
varainkeräyskampanjan, joka käynnistetään vuonna 2020. Eläinten luovutusmaksuja nostettiin 
syyskuussa: jatkossa kissojen luovutusmaksut ovat aikuisille kissoille 120€ ja kissanpennuille 180€. 
Jäsenmaksut pidettiin syyskokouksessa samoina kuin edellisenä toimikautena (20 e aikuisjäsen, 15 
e opiskelijat ja eläkeläiset, 100 e kannatusjäsenet). 
 

Työntekijät 
Vastaavana eläintenhoitajana löytöeläintalolla toimi Marjo Laatikainen. 
 

Kuluneena toimikautena yhdistyksellä oli neljä omin varoin palkattua henkilöä: kaksi 
eläintenhoitajaa ja kaksi palkkatuella palkattua henkilöä.  Löytöeläintalolla työskentelee vuosittain 
myös työharjoittelijoita, työkokeilijoita ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä, 
opiskelijaharjoittelijoita ja peruskouluista 8- ja 9- luokkalaisia työelämään tutustujia. 
 
 
Eläinten terveydenhoito  
Eläinlääkäri käy löytöeläintalolla viikoittain. Akuuteissa tai klinikkaolosuhteita vaativissa 
tapauksissa sairaat eläimet toimitetaan hoitoon mahdollisimman pian esim. päivystävälle 
eläinlääkärille tai Eläinklinikka Kurjelle.  
 
Vastuu eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista ja hoidosta kuuluu ensisijaisesti hoitovuorossa 
olevalle henkilölle, vuorossa olevalle päivystäjälle ja viime kädessä hallitukselle.  
 
 
Löytöeläintalon kiinteistö  
Nykyinen löytöeläintalorakennus valmistui Rokkalaan osoitteeseen Porrassalmenkatu 69 B ja 
muuttamaan siihen päästiin keväällä 2011. Talo sijaitsee kaupungilta vuokratulla tontilla. 
 
Hallitus käsitteli kokouksissaan vuonna 2019 varastorakennuksen suunnittelua sekä 
kissakaranteenin korjaustöitä. Toiveena olisi rakentaa elementeistä peltikattoinen n. 100 m2 
varasto ja koiratila.  Kaikki rakennusprojektin varat tulee saada kasaan lahjoituksilla. Myös kissojen 
karanteenitilat kaipaavat kipeästi korjausta.  Ongelmana on tällä hetkellä epähygieenisyys: 
puulistojen väliin kertyy virtsaa yms. eritteitä. Tilaan tarvittaisiin helposti puhtaana pidettävät 
kopit, esimerkiksi jonkinlainen moduuliratkaisu. Karanteenitilan korjausta varten päätettiin kerätä 
rahaa mesenaatti.me-palvelun kampanjalla, joka käynnistetään 2020. 
 

 
Löytöeläintalon vierailuaika ja asiakaspalvelu  
Löytöeläintalolla on vierailuaika kerran viikossa, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua 
yhdistyksen ja löytöeläintalon toimintaan sekä löytöeläintalon asiakkaisiin. Vierailuaika on todella 
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suosittu. Viikoittain vierailuajalla käy vieraita noin 30-50 hlöä / viikko ja kaiken kaikkiaan vuonna 
2019 ns. tavallisina vierailuaikoina talolla kävi 1032 henkilöä, lisäksi Saaranpäivillä vieraili 308 
henkilöä, halloweenvastaanotolla 200 henkilöä sekä jouluvastaanotolla myös reilusti yli sata 
henkilöä.  
 

Erilaisille ryhmille sovitaan erikseen oma vierailuaika, jolloin ko. ryhmän on mahdollista saada 
tietoa talon toiminnasta ja muista ryhmää erityisesti kiinnostavista asioista.  
 
Löytöeläintalon henkilökunta ja päivystäjät vastaavat päivittäin moniin asiakaskontakteihin, jotka 
koskevat yleensä löytöeläimiä tai eläinten hoitoon liittyviä kysymyksiä. Puhelinneuvonnan osuus 
on edelleen noususuuntaista.  
 
Yhdistyksen internetsivuilta (www.mesy.fi) löytyy tietoa kotia etsivistä ja löytyneistä eläimistä 
kuvien kera. Myös kadonneista eläimistä on mahdollisuus saada sivuillemme ilmoitus. Sivustoilta 
löytyy myös muuta tärkeää tietoutta ruokintaohjeista hyödyllisiin linkkeihin. Yhdistyksen 
tapahtumista kerrotaan myös kotisivuilla.  Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut ja Instagram-tili. 
 
Tapahtumat  
Vuosi 2019 oli yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi, ja tapahtumia oli runsaasti.  YLE Mikkeli sekä Radio 
Mikkeli haastattelivat mesyläisiä keväällä ja kesällä.  
 

Perinteisten tapahtumien (Match Shown, Saaranpäivien, ruokapurkkikeräyksen sekä 
joulumyyjäisten- ja -vastaanoton) lisäksi järjestettiin juhlaseminaari 17.-18.8. Heimarissa. Mesy ry 
kutsui muut eläinsuojeluyhdistykset koolle ja viikonloppuna verkostoiduttiin, ideoitiin ja kehitettiin 
yhdistysten toimintaa yhdessä entistäkin tehokkaammaksi. Kiitämme erittäin antoisasta 
viikonlopusta kaikkia mukana olleita Rekku Rescuen, Kaakkois-Suomen, Kouvolan Seudun, 
Hartolan seudun ja Lohjan eläinsuojeluyhdistys ry:n sekä ESY Elämänlanka ry Savonlinnan ja 
Löytöeläintalo Sepsiksen aktiiveja. Kiitos myös mielenkiintoisista ja tämän päivän karunkin 
todellisuuden eläinten pidosta huonoimmillaan esiin tuoneista luennoista. Laissa eläin 
määritellään esineeksi ja on surullista, miten eläinten oikeudet hyvään ja turvalliseen elämään 
jäävät valitettavan usein toteutumatta. Luennoitsijoina seminaarissa olivat SEYn Kati Pulli, Itä-
Savon valvontaeläinlääkäri Auli Koponen sekä Suomen Eläinoikeusjuristit ry:n Visa Kurki. Seminaari 
pidettiin Hotelli Heimarissa, jonka yrittäjä Jaana Orava on Mesy ry:n kannatusjäsen. 
 

Mikkeli-salissa järjestettiin 25.11.-5.12. näyttely Eläimellistä menoa 50 vuotta- Mikkelin 
eläinsuojeluyhdistys 1969-2019.  Näyttely koostui taiteilija  Kirsimaria E. Törösen syksyn 2019 
aikana ohjaamien pienryhmien taiteesta. Taidetyöpajalaiset olivat  lastenkoti Rivakasta, Marskin 
päiväkodin esikouluryhmä ja Kalevankankaan Taitureiden 1 lk ryhmä sekä Essoten päihde-ja 
mielenterveyskuntoutujien ryhmä.  Lisäksi Kuvataidekoulussa tuotettiin teoksia näyttelyyn. 
Ryhmät tekivät taidetta teemalla ”oma näkemys eläinsuojelutyöstä, löytöeläimistä”.  Avajaisiin 
25.11. kutsuttiin kaikki näyttelyn töiden tekijät. Näyttelyssä oli lisäksi esillä Riitta Kekkosen 
keräämiä leikekirjoja vuodesta 1994 aina tähän päivään saakka.  
 
Marraskuun viimeisenä viikonloppuna, 30.11. järjestettiin Heimarissa yhteistyössä yksityisten 
toimijoiden kanssa joulumyyjäiset sekä Mesyn kaikille jäsenille avoimet pikkujoulut. Tässä 
tilaisuudessa myös julkaistiin Mesyn 50-vuotishistoriikki.  
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Juhlavuoden myyntituote oli puinen kaulakoru, jonka suunnittelivat Mikkelin työpajojen nuoret. 
Korua myytiin 10 euron hintaan. 
 
 
Tapahtumat, tilaisuudet ja vierailut 2019  
 
17.2. Ystävänpäivätapahtuma löytöeläintalolla 
31.3. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous löytöeläintalolla 
27.4. Eläinklinikka Kurjen koiramarssi 
7.5. Mesy esitteli toimintaansa Kalevankankaan koulun harrastepäivässä 
30.5. Käpälämäki match-show löytöeläintalon pihalla 
17.7. Saaranpäivät 
4.10. Eläintenviikon ruokapurkkikeräys Graanin ostoskeskuksessa 
30.11.  Yhdistyksen pikkujoulutapahtuma ja historiikin julkaisu Heimarissa 
13.12. Joulumyyjäiset K-supermarket Rokkalan aulassa 
22.12. Jouluvastaanotto 
 
Lisäksi 12.3. 2019 esitetyssä Markku hoitaa -tv-sarjan jaksossa Markku teki Löytöeläintalolle 
kissojen kiipeilytelineitä. Saaranpäivillä oli ennätysyleisö, n. 310 vierailijaa. 
 
TIEDOTUSTOIMINTA  
 

 Jäsenlehteä ei julkaistu keväällä 2019 lainkaan, sen sijaan julkaistiin laajempi juhlavuoden 
lehti sekä huumorimielellä koottu lisälehti 9 elämää marraskuussa 2019 

 Historiikki Eläimellistä menoa – Mikkelin eläinsuojeluyhdistys 50 vuotta 1969-2019 
julkaistiin marraskuussa  

 ”Löytöeläintalon kuulumisia”-palsta viikoittain ilmestyvässä ilmaisjakelulehti Keskiviikossa 
 Yhdistyksen nettisivut osoitteessa www.mesy.fi 
 Haastattelut radiossa ja televisiossa  
 Tiedottaminen sosiaalisessa mediassa 
 Tiedottaminen ja kontaktien hankkiminen erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja löytöeläintalon 

vierailuaikana  
 

 
YHTEISTYÖTAHOT  
 
. Mikkelin kaupunki  
. Puumalan kunta 
. Eläinsuojeluviranomaiset 
. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta  
- Essote 
. Muut eläinsuojeluyhdistykset  
. Vuosittaiset sopimusyhteistyökumppanit 
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TULEVAISUUS  
 
Vuosi 2019 oli löytöeläintalotoiminnan 25. toimintavuosi Mikkelissä ja yhdistyksen 50. 
toimintavuosi. Toiminta on kasvanut ja kehittynyt huikeasti näiden vuosien aikana. 
Vastaanotettujen eläinten määrässä on ollut hienoista laskua viime vuosina, mutta edelleen 
puhutaan 200-300 eläimen vuosittaisista määristä talolla. Apua tarvitsevia eläimiä on Mikkelin 
eläinsuojeluyhdistyksen toiminta-alueella jatkuvasti ja näin myös yhdistyksen toiminnalle on 
pysyvä tarve.  
 
Niin työpanoksellaan kuin rahallisesti yhdistyksemme arkeen osallistuvia innokkaita jäseniä 
tarvitaan toiminnan turvaamiseksi ja sen kehittämiseksi. Verkostoituminen toisten yhdistysten 
kanssa on tulevaisuudessa myös tärkeää. 
 
 
LOPUKSI  
 
Kuten aiemmatkin toimintavuodet, myös vuosi 2019 on ollut työntäyteinen. Yhdistyksen 
juhlavuotena toimimme näkyvyytemme lisäämiseksi eri tavoin ja esimerkiksi Saaranpäiville 
saimmekin ennätyskävijämäärän.  
 
Tänäkin vuonna yhdistyksen hallitus kiittää sydämen pohjasta aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä 
jotka mahdollistavat yhdistyksen täysipainoisen toiminnan eläinsuojelun hyväksi.  Kiitos kuuluu 
myös laajalle tukiverkostollemme sekä yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat auttaneet 
yhdistystä sekä rahallisesti että tarvikelahjoituksin.  
 
Ja kuten aina, tavallisten mikkeliläisten tuki jota saamme tuntea vastaanottaessamme ruoka- ym. 
lahjoituksia jouluvastaanotolla ja muissa tempauksissa, tuntuu aina yhtä hyvälle. 
 
 
Mikkelissä  14.2.2020 
 
 
Katja Valjakka, sihteeri 
 
  
Liitteet:  Tilastotiedot v. 2019 (tulleet ja lähteneet eläimet)  


