MEDLEMSBREV 2015
Bästa medlem,
År 2014 tog Tolkis katthus emot 85 katter, med räknat flera kullar med kattungar. Vi tog
också emot en stor skara med kattungar i olika åldrar från en stor kattpopulation som
kämpade med många olika sjukdomar. De nya ägarnas tålamod testades när katternas
hemkomst blev förlängd pga medicineringar, men operationen var lyckad och katterna
lever nu ett friskt liv som älskade familjemedlemmar. Fast kattungar får hem nästan
genast är äldre katter också efterfrågade. Det är bra att komma ihåg att en äldre katt är
ett bra alternativ för äldre människor eftersom på en fullvuxen katt ser man redan
lynnet och lämpligheten.
Förra året var föreningen aktivare än någonsin. Vi ordnade vår- och julbasar och deltog i
flera tillställningar runtom regionen. Regionens företag stödde tillställningarna
generöst. Ett tacksamt purr hördes från Tolkis backen under djurens vecka i oktober när
donationstnsamlingen i 15 butiker fick ihop en otrolig donationslavin: 1500 kg kattmat
och 1000 liter kattsand och en stor mängd städtillbehör hjälpte och kommer att hjälpa
oss en lång tid framöver. Kampanjens konkrethet har fått mycket beröm. Tack ännu en
gång till alla donatörer - insamlingens resultat känns ännu också helt otroligt. Borgås
Faunatar-butik har ordnat en korg som man får donera till också mellan kampanjerna.
Djurens vecka kunde inte ha slutat i roligare tecken, när vi fick visa upp vår nya logo som ett resultat av vår
designtävling. Logon är designad av Piia Multanen. Vi fick också förverkliga vår mångåriga dröm om en kattkalender,
där det är samlat berättelser om katter som fått nya hem via katthuset men också viktig och användbar fakta om hur
katter kan få ett friskt och lyckligt liv. Ett av ämnena var hur viktigt mikrochippet kan vara om katten försvinner. När
en ny hittekatt kommer till huset kontrollerar vi genast om katten har ett mikrochip, förutom att kontrollera dens
hälsotillstånd. Om ett mikrochip hittas så hjälper det att hitta kattens ägare. Av denna orsak har vi planerat en
mikrochipkampanj för år 2015 - vi meddelar närmare om kampanjen på våra hemsidor www.psey.net och våra
förnyade facebook- sidor www.facebook.com/psey.net - genom att följa dessa medier hålls man med i vår vardag!

Fast katthuset strävar till att vara ett idealt tillfälligt hem för katter så
började vi förra året med fosterhemsverksamhet för katter med
specialbehov. Katter som behöver hemlika förhållanden för medicinering och återhämtning, för att
övervinna blygheten och för
att socialiseras. Fosterhemverksamheten är en ny form
att hjälpa, som djurvänner
kan anmäla sitt intresse till.
På bilden är den skygga
Mustikka-katten som bodde på ett fosterhem.
Vårens första välgörenhetsevenemang var en traditionell fastlagsdans,
som ordnades tillsammans med Borgåsektionen av Rädda Barnen rf i
Seurahovi. Under pausen kunde man pröva sin lycka på lotteri där det
fanns fina priser eller bekanta sig med aulans vänförsäljning.

År 2014 hade Borgånejdensdjurskyddsförening 596 medlemmar. Hoppas ni är med i fortsättningen också och stöder
vår verksamhet. Då har man tillgång till vår egen veterinär som bjuder bastjänser till ett förmånligt pris, som Fel-OVax PCT-vaccination 35€, mikrochipning 25 €, kastrering 55 €, sterilisering 80€, tandstens borttagning 50 €. Vår egen
veterinär håller mottagning en gång i månaden på Tolkis katthus.
Vår verkasamhet kan man bekanta sig med på katthuset varje dag 18.00 - 19.00 samt på våra vår- och julbasarer.
Också katthusets övrevåningens loppis har öppet varje dag. Vi tar gärna emot donationer på hela och snygga saker
till katternas förfögande elller försäljning till loppisen.
Om ni vill bli en aktiv som hjälper hittekatter så ta kontakt eller kom och besök oss. På kvällar och veckoslut sköter vi
katterna men utöver det så är vi med i olika jippon i Borgå och Sibbo, vi ordnar också själv donationsjippon och
penginsamlingar och dessutom har vi talkon där vi gör olika produkter till försäljning. Vårt voluntärarbete går ut på
det att alla gör det de har möijlighet till – ni hittar säkert ert sätt att hjälpa!
Dehär året är en av våra sammaarbetspartners Kattipuoti – den
snäppet kattigare affären – www.kattipuoti.com Kattipuoti tillverkar
produkter för både nytta och nöje för katter och kattsinnade. Som
medlem i PSEY får man 10 % rabatt i Kattipuotis nätbutik! Rabatten
gäller också för reaprodukter men inte beställningsjobb eller frakten.
Rabatten får du när du skriver psey2015 på beställningens där det
står reakupong. Man kan också skriva koden i tilläggsuppgifterna men
då syns rabatten först i räkningen- Trevliga stunder för dig och din
katt med nya kattmyntadoftande leksaker!
Tack för din hjälp på förhand!
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