
 
PSEY rf:s MEDLEMSBREV 2019 
 
Kära djurvän, 
 

I maj firade PSEY rf sin 25-årsdag och lyckönskningar 
mottogs från när och fjärran. På plats underhölls 
födelsedagsfirarna av skådespelare, salsadansare, 
världsmusik samt en mystisk skrikkör. Under denna 
glädjesprudlande, känslosamma dag fick man även njuta 
av hot dogs och popcorn från kiosker på katthuset.  
 

Vardagen på Tolkis katthus är dock mödosam även ett 
festligt år som detta. År 2018 tog vi hand om 245 djur - 
majoriteten katter men också ett par kaniner. Endast 34 
av katterna hittade tillbaka till sina ursprungliga hem, de 
allra flesta placerades hos nya familjer. De frivilliga som tar 
hand om alla dessa hittedjur är 40 till antalet. 
 

Vårt största orosmoment fortsätter från år till år att vara kattpopulationer, som till en början obemärkt får 
sin början genom okastrerade huskatter. Kastrering/sterilisering hade löst många problem, såsom 
okontrollerad fortplantning och tendenser till omkringströvande hos katterna. Utöver detta är upprepade 
dräktigheter en hälsorisk för honkatter och kattbeståndet på ett givet område får generellt sett sämre 
genetiska förutsättningar och hälsoproblem uppstår i samband med att inavelsprocenten ökar. 
Beteendeproblem som kan uppstå hos okastrerade katter är också ofta en orsak till att de överges. Detta år 
kom två riktigt speciella katter i kontakt med varandra på katthuset. Båda hade tidigare problem med att 
hålla bestyren till kattlådan. En alldeles unik vänskap föddes mellan dessa två och de skäms nu bort i sitt nya, 
gemensamma hem - denna 'årets kärlekshistoria' smälte många hjärtan. 
 

I dagens samhälle behöver än fler husdjur tillfälligt få tillgång till trygghet utanför det egna hemmet i samband 
med ekonomiska eller hälsoförknippade problem hos ägaren. Hittedjurshem är inte den bästa platsen för 
husdjur som kräver tillfällig, men ibland långvarig skötsel. Vi strävar efter att utveckla vår 
fosterhemsverksamhet under 2019 för just detta ändamål. På grund av den brådska och de krav som tynger 
så många människor nuförtiden blir det allt viktigare med gemenskap och omvårdnad om de som behöver 
hjälp. Det hjälper inte att bara känna medlidande, det krävs mod att ingripa. Ta kontakt med oss om du är 
intresserad av att fungera som fosterhem! Också Pena var en välkänd syn för byborna på hans revir i flera år 
innan lyckan vände. Pena fördes äntligen till katthuset och därifrån vidare till ett lyckligt och tryggt liv. 
 

Den vid det här laget redan traditionella temadagen om katters hälsa i mars fyllde katthuset med 
kattpatienter. Under denna dag erbjuds vaccinationer och mikrochippning till kampanjpris. Utöver detta finns 
även möjlighet till kloklippning och allmän pälsvård. I år ordnas temadagen söndagen 7.4.2019. Nytt för i år 
är att vi även har möjlighet att erbjuda borttagning av tandsten. Kolla tänderna! är alltid ett aktuellt ämne 
eftersom tandhälsan hos djur precis som hos människor har stor inverkan på deras allmänna hälsotillstånd 
och välmående. Alla husdjur, även innekatter, borde förses med mikrochip - det är ett effektivt och 
funktionellt sätt att återförena en rymling med sina ägare, och ofta det enda absoluta beviset på vem som 
faktiskt äger djuret. 
 

Katthusets pälsklädda invånare fick inneha huvudrollen under 
vårens superpopulära kattyoga och höstens jomon shindo-
evenemang. Katthusets evenemang kommer i framtiden få mer 
utrymme i samband med att golvet i det tidigare oanvända 
vindsutrymmet bredvid vårt lopptorg Viirun Vintti (sv. Viirus 
Vind) renoveras. I framtiden kommer du nu och då även kunna 
stöta på Viirun Vinttis skatter på Borgås Källarloppis. 

 
Under den varmaste tiden på sommaren förnyades brädfodringen på ett av husets väggar tack vare ett 
fantastiskt välgörenhetsbidrag, då KAS-Telineet gav oss byggställningarna till förfogande helt gratis. Planen 
är att fortsätta med arbetet, en vägg åt gången. Just nu kliar det i fingrarna på våra frivilliga av tanken på att 
fortsätta förbättra katternas utrymmen, där ytorna slits snabbt på grund av den ständiga belastningen. 



 
Det hör också till frivilligarbetet att samla in medel för att stödja verksamheten, och du kan därför stöta på 
oss i olika evenemang i närområdet där vi säljer produkter till förmån för föreningens verksamhet samt 
berättar om vårt arbete inom djurskydd. Vår största kraftansträngning under året är matinsamlingen som 
ordnas varje höst i samband med Djurens vecka. Den mat vi får motta som resultat räcker ofta för att täcka 
katternas behov för ett års tid. År 2018 fick vi genom kunderna i 12 olika affärer över 2000 kg mat samt 
otroliga mängder skötsel- och städartiklar. Man kan hjälpa till även andra tider på året genom att lämna mat 
och andra tillbehör till våra permanenta insamlingar i Faunatar och K-Citymarket i Borgå eller genom att 
donera sitt pantkvitto till vår insamlingslåda i Näse S-Market. 
 

Borgånejdens djurskyddsförening hade 1165 medlemmar år 2018. Den årliga medlemsavgiften möjliggör god 
vård och omhändertagande av de katter som kommer till Tolkis katthus och ger också de katter som inte 
hittar sina ursprungliga hem möjlighet att hitta nya, passande hem. Som tack får ni vår egen veterinärs 
förmånliga tjänster till ert förfogande: mikrochippning 25 €, vaccination 35 €, kastration 55 € och  sterilisation 
80 €. Tidsbeställning sker via föreningens telefon och mottagningen är på Tolkis katthus i samband med att 
veterinären besöker oss, vilket sker ungefär en gång i månaden. 
  

Tack till Dig, för att du är vår medlem och hjälper hittekatter till en bättre framtid. Medlemsbrevet skickas ut 
i samband med medlemskapsräkningen en gång i året. Andra tider på året hittar du nyttig info och 
uppdateringar från vår vardag på vår hemsida, på Facebook eller på Instagram samt på vår blogg - välkommen 
att bli del av vår gemenskap också på sociala medier  
 

Borgånejdens djurskyddsförening (PSEY) rf. 
Massagränd 1, 06750 Tolkis 
E-post: psey@psey.net  
Hemsida: www. psey.net 
Facebook: www.facebook.com/psey.net 
Instagram: @tolkkistenkissatalo 
Blogg: https://pseyryporvoo.wixsite.com/blogitassut/blogi 
Tfn. 040-486 74 60 
Tolkis katthus djurutrymmen och loppmarknad håller öppet kl 18-19 varje kväll.  
 
På katthuset kan du betala med kort, kontanter eller Mobilepay. 
Du kan också göra en frivillig donation via Mobilepay genom att använda numret 21406. 
 
LISTA ÖVER VÅRENS EVENEMANG 
PSEY rf:s årsmöte lördag 23.3. kl 14.00 på Massagränd 1. Välkommen! 
Temadag om katthälsa söndag 7.4. kl 12-15 
Vårbasar söndag 26.5. kl 11-15 
 


