
 MEDLEMSBREV 2017 
 

Kära Djurvän, 

 
Bakom oss har vi ett av de tyngsta åren i Borgånejdens djurskyddsförenings historia. Under år 2016 tog vi 

emot rekordmässiga 273 katter, två kaniner och ett marsvin från områden i Borgå, Sibbo och Askola. 

Kattmängden sköt i höjden på grund av stora kullar och likt förra året vildkatter. Som livligast bodde det 47 

katter på huset samtidigt varav 37 kattungar. 

Den massiva kattmängden satt fart på renoveringen av ”sal tre” som 

länge varit i planeringsstadiet, renoveringen skedde under sommaren 

och hösten. Karantänrummen blev lika många som tidigare men de fyra 

minsta karantänutrymmena förstorades så att det vid behov ryms flera 

katter eller en kull med kattungar i samma rum. Detta projekt, precis 

som årets 2015 renovering, genomfördes som talkoarbete. 

Förra året glädjades vi speciellt av människors hjälpsamhet. Fast året var 

hektiskt så undgick vi inte att märka den ökade kund- och 

donationsmängden på katthuset och inte heller den livliga diskussionen 

och deltagandet i våra sociala medier. De viktigaste donationerna var 

detta år renoveringsartiklar, en ny diskmaskin och nya fällor för 

förvildade katter eller katter på rymmen.  

Den numera redan traditionella matinsamlingen ordnades för tredje 
gången år 2016. Matmängden fördubblades från året innan och in 
genom katthusets dörrar fick vi bära 1980 kg mat! Föreningen har flera permanenta insamlingskorgar för 
donationer av mat och tillbehör till katthusets invånare. De donationer som inte behövs i vår verksamhet 
donerar vi vidare till Lovisa katthus, Borgås hittehundar eller Viipurin koirat ry. Utöver insamlingskorgarna  
finns det dessutom insamlingsbössor på ett antal ställen. Du hittar en lista över alla insamlingsplatser på 
våra webb- eller facebooksidor.  
 
Vid sidan om de traditionella jul- och vårbasarerna lanserade vi några nya evenemang. I början av april 

ordnade vi en hälsodag för katter, där vi erbjöd vaccinationer, microchippning och hälsokontroller till ett 

förmånligt pris. Hälsodagen ordnas också i år med samma tema den 9.4. Ett annat nytt evenemang var pop-

up kattcaféet Cat Can Doo. 

 

För år 2017 har vi redan planerat flera tillställningar. 
27.5. ordnades katthusets vårbasar, där konstauktionen 
tog del i firandet av Finlands självständighets 100-
årsjubileum. På julbasaren får du uppleva garanterad 
katthusstämmning. Dessutom har vi funderat på 
möijligheten att ordna kattjoga, vilket katterna är 
naturbegåvningar på! Det lönar sig att aktivt följa med 
våra Facebook- och webbsidor där vi uppdaterar 

tidtabeller och information om alla våra tillställningar. 
 
 

 
 

 

 

Pojkkattungarna Cole & Rebel 

Populationskatten Mary fick år 2016 ett nytt hem efter 
över ett års väntan på katthuset. 



År 2016 anslöt sig några nya frivilligarbetare till vårt gäng. Till frivilligarbetet hör huvudsakligen katters 

vård och kundservice i katthusets dagliga kvällsskift. Efter en praktikperiod, där erfarna aktivskötare inför 

de nya frivilligarbetarna i verksamheten, kan man själv bli aktivskötare. Ett annat konkret sätt att hjälpa 

föreningen är att erbjuda fosterhem till behövande katter.  

 

Tolkis katthus djurutrymmen och loppmarknad håller öppet kl 18-19 varje kväll. 

 

Borgånejdens djurskyddsförening (PSEY) rf. 

Massagränd 1, 06750 Tolkis 

Epost: psey@psey.net   

Webbsida: www. psey.net 

Facebook: www.facebook.com/psey.net 

Instagram: @tolkkistenkissatalo 

tel. 040-486 74 60 

 

 

 

 
Borgånejdens djurskyddsförening hade 786 medlemmar år 2016. Den årliga 
medlemsavgiften möijliggör uppehållet och vården av den ständigt stigande 
kattmängden på Tolkis katthus, så att också de katter som inte kommer tillbaka till sina 
ursprungliga hem har möjlighet att i lugn och ro få ett nytt passligt hem. Som tack har ni 
vår egen veterinärs förmånliga tjänster till ert förfogande: microchippning 25 €, 
vaccinering 35 €, kastrering 55 € och sterilisering 80 €. Tidsbeställningen sker via 
föreningens telefonnummer och mottagningen är på Tolkis katthus ungefär en gång i 
månaden. Dessutom får våra medlemmar 10 % rabatt i vår samarbetspartner Kattipuotis 
(www.kattipuoti.com) nätbutik med att använda koden psey2017.  
 

Tack för att Du ger djuren en chans! 

 


