
MEDLEMSBREV 2016 
 
Kära djurvän, 
 
Tolkis katthus höll år 2015 på att nå sin krevadpunkt på grund av det otroliga antalet hittekatter. Allt som allt tog vi 
emot 146 katter och en papegoja. En stor del av denna mängd katter var kullar med kattungar, såväl med som utan 
mödrar. Den värsta rusningen inföll som vanligt i slutet av sommaren och på hösten. PSEY rf. tar fortsättningsvis 
emot Borgås och Sibbos hittekatter samt andra små husdjur. Från och med september har Tolkis katthus även tagit 
emot Askolas hittekatter. 
 
            Freja njuter av det ljusa nya karantänrummet 

På sommaren utvidgades katthusets utrymmen genom en omfattande 
renovering, som utfördes med talkoarbete. Resultat av renoveringen blev 
tre nya, stora karantänutrymmen, ett lämpligt arbetsutrymme för 
veterinären samt ett paus- och mötesutrymme för djurens skötare. Efter 
renoveringen har katthuset 16 karantänrum i olika storlekar för olika slags 
inkvarteringsbehov. Vi är oändligt tacksamma för målfärger, fönster, 
laminat, möbler osv. som privatpersoner donerat till oss under 
renoveringens gång. Också lokala företag stödde vår renovering frikostigt. 
Glädjande många kom och firade invigningen av våra nya lokaler i början 
av oktober. 
 
 
  
Under det gångna året fortsatte vårt sammarbete med tillsynsveterinären 
för att få bukt på kattpopulationerna på olika håll i vårt 
verksamhetsområde. Att tömma en population är såväl fysiskt som 
psykiskt tungt och kräver ihärdighet – också detta arbete sköts av våra 
frivilliga aktivmedlemmar. Trots det önskar vi att man är aktiv ifall man 
upptäcker en population i sin omgivning och anmäler problemet antingen 
till oss eller till tillsynsveterinären. Att tidigt gripa tag i och få kännedom 
om problemet är ALLTID det bästa för djuren. Att mata främmande katter 
i sin hemomgivning kan kännas oskyldigt, men det kan vara ett ödesdigert 
skede som leder till uppkomsten av en population. I en population förökar 
sig katterna obegränsat med varandra, vilket leder till inavel som orsakar 
olika hälsoproblem – allt från kroniska sjukdomar till medfödda 
missbildningar. I stora kattpopulationer härjar ofta även parasiter och 
smittsamma sjukdomar som kan spridas till omgivningen. Kattungar som 
föds i en population växer upp utan någon som helst människokontakt, 
vilket leder till att de förvildas och blir rädda för människor. Även om 
dessa katter räddas blir de nödvändigtvis inte sociala husdjur. 
 
Ett oroväckande fenomen under hösten var vildkatter, som fick fångas med fälla på flera olika ställen. Privatpersoner 
som lade ner möda på att få fast katterna var till stor hjälp i omhändertagningen av djuren. På Tolkis katthus finns 
det kattfällor som utlånas mot pant till infångandet av ens egen eller en förvildad katt. Vi hjälper vid behov till med 
råd i användningen av fällorna. 
 
Förra året ordnade vi för andra gången en matinsamlingskampanj där vi bad människor ge hittedjuren en chans. 
Under ett par dagar donerades i nio olika butiker en enorm mängd mat, 870 kg, nästan 400 rullar hushållspapper 
och tvättmedel för ett helt år – precis det, som katthuset behöver mest! I djurbutiken Faunatar i Borgå finns PSEY:s 
och Lovisa katthus gemensamma insamlingskorg, dit man kan föra donationer året runt. Fortsättningsvis tar vi emot 
textiler för katterna att sova på och andra tillbehör för djur till Tolkis katthus. Ifall vi inte använder dessa i Tolkis, styr 
vi donationerna vidare till Lovisa katthus, Borgås hittehundar och Viipurin koirat rf. Vi tar också emot sådant som går 
att sälja på vårt loppis, som har samma öppettider som katthuset, alltså varje kväll kl 18-19. 
 
  
 



 
 
Vår härliga kattkalender för år 2016 finns fortfarande att fås till priset av 10 €; postad är priset 12 €. Ta kontakt med 
oss via e-mail på psey@psey.net ifall du vill göra en beställning.  
 
PSEY rf. vill främja barn och ungas uppväxt till ansvarsfulla djurägare och vuxna som värdesätter djur. I enlighet med 
detta har vi ordnat djurskyddskvällar till bland annat scoutkårerna Kirnun Kiertäjät i Askola och Puskapartiolaiset i 
Sibbo. Borgås ungdomsverkstäder har i sin tur besökt katthuset och arbetat med att socialisera husets kattinvånare 
samtidigt som de också deltagit i olika slags talkoarbeten. Barn och ungdomar visar ett glädjande intresse för 
djurfrågor och unga kommer också gärna till katthuset för att hjälpa till. 
 
På katthuset behövs ständigt frivilliga djurskötare. För tillfället sköts katthusets djur av ca 20 personer i olika åldrar 
och från olika yrkesområden – våra skötare är alltså helt vanliga människor och arbetar i föreningen enligt sina egna 
förutsättningar. En ny frivilligarbetare kommer med i verksamheten genom ett övningsskede, där nykomlingarna 
bekantar sig med vår verksamhet tillsammans med erfarna aktivmedlemmar. Man kan också delta i föreningens 
verksamhet genom att erbjuda fosterhemsvård till en hittekatt. Vi behöver fosterhem främst till skygga katter och 
katter som kräver specialvård. Ta kontakt ifall du vill bli en aktiv djurskötare eller ifall du har möjlighet att erbjuda en 
fosterhemsplats för en hittekatt i ditt hem.  
 
Våra glada evenemang är också ett utmärkt sätt för hela familjen att lära känna vår verksamhet. Vi ordnar även i år 
både vår- och julbasar. Förhoppningsvis träffar vi er i våra kommande evenemang. Vi informerar om tidpunkter för 
evenemangen på våra hemsidor och på facebook.  
 
Utöver detta har vi tänkt ordna en hälsodag på våren, då det är möjligt att vaccinera sin katt och förse den med 
mikrochip samt konsultera veterinären angående kattens hälsa och komma överens om möjliga fortsatta åtgärder. 
Det finns skäl att också annars gå på hälsokontroll till veterinären med sitt husdjur minst en gång i året. På så sätt 
kan möjliga hälsoproblem upptäckas i tid och problemen återgärdas med mindre möda innan problemen blir 
allvarligare. Följ med vår annonsering angående det här evenemanget! 
 
År 2015 hade Borgånejdens djurskyddsförening 615 medlemmar. Den årliga avgiften från 
våra medlemmar är ett livsviktigt stöd för vår förening. Vi strävar efter att varje frisk och 
tam katt hittar ett bra hem. Genom medlemsavgiften ger du en chans åt katter som söker 
ett nytt hem, även om det skulle ta länge att hitta ett nytt hem. I gengäld erbjuder vi våra 
medlemmar vår egna veterinärs förmånliga grundtjänster: vaccination 35 €, mikrochip 25 
€, kastrering 55 €, sterilisering 80 €, borttagning av tandsten 50 €. Vår veterinärs 
mottagning finns på Tolkis katthus en gång i månaden. Tidsbeställning sker via telefon. 
 
Borgånejdens djurskyddsförening rfs stadgeenliga årsmöte hålls på katthuset, adress 
Massagränd 1, Tolkis, lördagen den 19.3 kl 16.00. Alla medlemmar är välkomna. 
 
Tack för ditt stöd! 
 
Borgånejdens djurskyddsförening (PSEY) rf. Massagränd 1, 06750 Tolkis 
E-mail: psey@psey.net – www. psey.net - www.facebook.com/psey.net - tel 040-486 74 60 


