
Kära djurvän, 

Till vår förvåning tog vi under 2017 emot exakt lika många djur som året innan - 276. Förutom katter 
fick vi även ta emot en kanin. Likt tidigare år bestod en stor del av det höga antalet katter av vildkatter 
och deras kullar med kattungar. Även om mängden katter var densamma som åretinnan, var det 
största antalet katter som samtidigt vistades på katthuset ofattbart stort - 83 stycken (jfr. 2016 års 
rekord på 47 st). 

Eftersom Tolkis katthus är en gammal byggnad kräver huset 
ständigt uppiffande och renovationer. I år fokuserade vi på 
funktionalitet och på att göra arbetsmiljön för oss männisor 
bättre. Årets första projekt genomfördes som talkoarbete och 
blev en terass bredvid ingången till katthuset. Terrassen 
kommer förhoppningsvis gynna såväl våra aktivmedlemmar 
som våra kunder. Under hösten flyttades fokusen inomhus och 
nästa projekt tog form - en badrumsrenovering. I en 
verksamhet som katthusets där djuren byts ut regelbundet och 
risken för epidemispridning därmed är högre än normalt finns 
det mycket att tvätta och desinficera. Äntligen har vi ett badrum 
som fyller de krav verksamheten ställer på det. Sist men inte 
minst fick katthusets tak lite väl behövd uppmärksamhet. 
Eftersom mängden katter på katthuset var överväldigande stor 
under renovationstidpunkterna fick vi i år lita på professionell 
kunskap istället för att använda oss av talkoarbete, men tack 
vare den enorma mängden varugåvor hölls kostnaderna låga Vi 
vill än en gång passa på att tacka alla donatorer, såväl företag 
som privatpersoner, för er välgörenhet och solklara 
djurvänlighet. Utan er hade vi inte klarat av det här året! 

Listan över traditionella evenemang fortsatte växa år 2017. I 
samband med vårbasaren ordnades en konstauktion, då 
konstverk som donerats till katthuset auktionerades ut. Dessutom ordnades en namngivningstävling 
för katthusets lopptorg, som länge funnits i övrevåningen men inte haft något namn - numera Viirun 
Vintti(sv. Viirus Vind). Den enormt populära temadagen för katters hälsa och välmående ordnades 
för andra gången. Idén med denna temadag är att erbjuda enkla veterinäråtgärder till ett 
förmånligare pris. Nytt för i år var kattyoga, där katthusets fyrbenta invånare släpptes lösa under en 
yogalektion för att glädja yogautövarna. 

Vår traditionella matinsamling ordnades för fjärde gången år 2017. Insamlingen hölls kort och 
koncis och sammanlags 1440 kg mat donerades till hittedjuren. Du hittar permanenta korgar för 
donationer av mat och tillbehör till katthusets invånare i Faunatar i Borgå (korgen delas med Lovisa 
katthus), i Jatapet i Kervo och i Borgås K-Citymarket. De donationer som inte behövs i vår 
verksamhet donerar vi vidare till Lovisa katthus, Borgås hittehundar eller Viipurin koirat ry.  

År 2017 förde också med sig några nya 
frivilligarbetare till vår verksamhet. Till 
frivilligarbetet hör huvudsakligen katters 
vård och kundservice under katthusets 
dagliga kvällsskift. Efter en praktikperiod, 
där erfarna aktivskötare inför de nya 
frivilligarbetarna i verksamheten, kan man 
själv bli aktivskötare. Då det är bråda tider på 
katthuset krävs det ett flertal 
aktivmedlemmar varje kvällsskift så att såväl 
skötseln av katterna som kundservicen ska 
fungera problemfritt. Utan frivilliga skulle 
inte vår verksamhet gå runt över huvudtaget,  

  

Denna staty gjord av Jussi Suvela 
fungerade som inspirationskälla för 
konstauktionen. 

 



men minst lika viktiga är ni medlemmar, som genom ert stöd årligen möjliggör hundratals katters 
möjlighet till ett nytt liv! 2017 var er vilja och beredskap att hjälpa oss speciellt rörande och inte en 
enda av våra frivilligarbetare undgick att lägga märke till detta. Också i sociala medier har vår 
popularitet ökat kraftigt, och stöd kommer långväga ifrån, från personer som kanske aldrig kan 
komma och glädja oss på plats, men som ändå vill följa och stödja vår verksamhet. För att det ska 
vara så enkelt som möjligt att följa med vad vi gör också i datateknikens värld har vi gjort om våra 
webbsidor. Du hittar oss fortfarande med samma adress psey.net, och genom den kommer du också 
till vår pinfärska blogg, där våra frivilliga berättar om vardagen i vår verksamhet. 

År 2018 fyller vår förening aktningsvärda 25 år. Vi hoppas ni vill fira detta år tillsammans med oss 
genom olika evenemang. Det första av årets höjdpunkter är temadagen om katters hälsa och 
välmående som återvänder för tredje gången och ordnas söndagen den 11.3. Före detta har du 
möjlighet att komma till katthuset och lära dig avslappningens konst av dess mästare katterna under 
ett antal kattyogatillfällen. Vårbasaren ordnas närmare sommaren, och evenemangsåret når sin 
kulmen genom den stämningsfyllda julbasaren. Dessutom har det på Viirun Vintti rört sig en spöklik 
gestalt med ett rykte om att något i det närmaste fasansfullt planeras till en viss höstig högtid ... 
Genom att följa våra Facebook- och webbsidor får du alltid aktuell information om yogan eller om 
andra händelser på katthuset! 

Borgånejdens djurskyddsförening hade 927 medlemmar år 2017. Den årliga medlemsavgiften 
möijliggör skötsel och vård av den ständigt stigande kattmängden på Tolkis katthus, så att också 
de katter som inte återvänder tillbaka till sina ursprungliga hem har möjlighet att i lugn och ro få 
ett nytt och lämpligt hem. Som tack har ni vår egen veterinärs förmånliga tjänster till ert 
förfogande: microchippning 25 €, vaccinering 35 €, kastrering 55 € och sterilisering 80 €. 
Tidsbeställning sker via föreningens telefonnummer och mottagningen äger rum på Tolkis katthus 
ungefär en gång i månaden.  

Tack för att Du ger djuren en chans! 

Borgånejdens djurskyddsförening rfs årsmöte hålls den 24.3 kl 
14.00, adress Massagränd 1. Välkommen! 

Borgånejdens djurskyddsförening (PSEY) rf. 
Massagränd 1, 06750 Tolkis 
Epost: psey@psey.net  
Webbsida: www. psey.net 
Facebook: www.facebook.com/psey.net 
Instagram: @tolkkistenkissatalo 
tfn. 040-486 74 60 
 

Dörrarna till Viirun Vintti och Tolkis katthus står öppna för allmänheten varje kväll kl 
18-19. 

 

 
 


