
PSEY ry:s MEDLEMSBREV ÅR 2020 

Kära djurvän, 
 

Borgånejdens Djurskyddsförenings 26:e verksamhetsår 2019 har igen visat sig nödvändigt som Borgås, 
Sibbos och Askolas hittedjurshus. Under verksamhetsåret tog vi hand om 250 djur, vilket motsvarar 
genomsnittet för de senaste åren. Djuren var till största delen katter men också en sköldpadda och några 
kaniner finns medräknade. 41 katter hittade tillbaka till sina egna hem, resten hittade vi nya hem åt. 
Som stöd för kattägare i svåra livssituationer har föreningen även erbjudit fosterhem för tillfällig vård av 
katter. Föreningen har dessutom samarbetat med andra djurskyddsföreningar. Under verksamhetsåret 
hade vi 40 frivilliga djurskötare.  
 

Vi upplever lyckliga stunder varje gång en bortsprungen hemmakatt hamnar på någon vänlig persons 
gård, förs till katthuset, känns igen på våra webbsidor och sedan får åka hem till sina ägare. För de flesta 
hittekatter är historien tyvärr inte så här lycklig och ingen ägare hittas på 15 dygn. I dessa fall så hittar vi 
nya hem åt katterna. Om alla katter hade ett registrerat mikrochip så skulle katter och ägare återförenas 
snabbt och lätt. Det håller på att bli vanligare med mikrochip för katter, men det är fortfarande alltför 
ovanligt. 
 
Vårt största bekymmer var även detta verksamhetsår kattpopulationer, som får sin början genom 
okastrerade/osteriliserade hemmakatter. Operation skulle åtgärda problemen med okontrollerbar 
förökning och katternas vandringslust. Upprepade dräktigheter är en hälsorisk för honkatter och 
populationens hälsa försvagas genom inavel. Bland orsakerna till att katter överges finns ofta 
beteendestörningar som beror på att katten inte är opererad. 
 
 Vi försöker öka kunskapen om katters hälsa och säkerhet med vår redan traditionella hälsodag 7.4.2019 
som är ett evenemang med låg tröskel att delta i. På hälsodagen 
vaccinerades och mikrochippades katter till kampanjpris, till utbudet hörde 
kloklippning, pälsvård och för första gången också tandstensborttagning.  
 
På Tolkis katthus ordnades under årets gång olika evenemang: vårbasar 
26.5, joga 16.6, föreläsning om kattens historia 24.8 och julbasar 30.11. Vi 
höll dörrarna öppna för besökare varje dag kl 18-19, telefonjouren 
dejourerade från morgon till kväll och vi var aktiva i sociala medier. På våra 
webbsidor har vi samlat stora mängder information och instruktioner för 
våra kunder och där hittas också bilder av våra katter. Publiken har i sin tur 
tagit katthuset till sitt eget: vi har många besökare, våra Facebook- och 
Instagramsidor har en växande skara följare, vi blir ombedda att gästa olika 
tillfällen för att berätta om vår verksamhet och förutom penga- och 
föremålsdonationer så har vi också fått ovärderlig talkohjälp till husets 
remonter. Men det bästa denna ökade uppmärksamhet fört med sig har 
ändå varit den snabba takten med vilken djuren har hittat nya hem och därmed frigjort utrymme för 
nästkommande hittedjur. Då kan vi anse att vårt arbete har lyckats! 
 
Katthusets ytterpaneler förnyas vägg för vägg. Förra 
sommaren kunde vi remonta västerväggen, som 
fräschades upp och förnyades på samma sätt som 
söderväggen sommaren innan. På vårvintern blev 
Tassarnas Torg, ett unikt utrymme för våra olika 
evenemang, klart på vinden.  
 
 
 



Till frivilligarbetet hör också insamling av medel, så du kommer kanske att träffa på oss på olika 
evenemang där vi säljer våra stödprodukter och berättar om vår verksamhet. Vår största insats är 
matinsamlingen varje höst under Djurens vecka, där vi vanligtvis får nog med mat för att täcka hela 
följande årets behov.  År 2019 fick vi 1280 kg matdonationer och stora mängder skötsel- och städartiklar 
samt mediciner för djuren genom insamling i 12 olika butiker. Du kan fortsätta hjälpa genom att donera 
mat och nödvändigheter i våra permanenta insamlingskorgar i Porvoon Faunatar och K-Citymarket eller 
genom att lämna ditt pantkvitto i våra insamlingslådor i Näse S-Market eller Östermalms K-Supermarket. 
 
Borgånejdens Djurskyddsförening hade 1221 medlemmar 2019. Den årliga medlemsavgiften möjliggör 
hittedjurens skötsel och uppehälle. Som tack kan du använda vår egen veterinärs grundservice till 
följande pris: mikrochip 20 € (inkl. registrering), vaccinering 35 €, kastrering 55 € och sterilisering 80 €. 
Vårt hälsopaket är också populärt: honkatt 140 € och hankatt 110 € (inkl. 2 x vaccinering, mikrochip och 
kastration/sterilisation). Tidsbeställning sker via föreningens telefon och ingreppen sköts på katthuset 
på veterinärdagen som inträffar ungefär en gång i månaden. 
 
Stort tack till Dig för att Du är vår medlem och med ditt stöd möjliggör en bättre framtid för hittekatter! 
 
Borgånejdens Djurskyddsförening (PSEY ry) 
 
Massagränd 1, 06750 Tolkis, tel. 040 486 7460 
E-post: psey@psey.net 
Hemsidor: www.psey.net 
Facebook: www.facebook.com /psey.net    
Instagram: @tolkkistenkissatalo 
Blogg: https://pseyryporvoo.wixsite.com/blogitassut/blogi 
 
Tolkis katthus djurutrymmen och lopptorg Viirun Vintti är öppna för allmänheten varje kväll 
klo 18-19. Som betalningsmedel på katthuset fungerar kort, kontanter och MobilePay. 
Genom MobilePay kan man göra en frivillig donation genom att använda numret 21406. 
 
 

Vårens evenemang: 
PSEY ry:s stadgeenliga årsmöte söndagen den 29.3. kl 14, Massagränd 1. Välkommen! 
Katternas hälsodag lördagen den 4.4. kl 12-15 

Vårbasar söndagen den 31.5. kl 11-15 

 


