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Här nedan har vi lånat teksten från Koululainen tidningen som publicerades i februari. Journalisten Heidi
Ylitalo och fotograf Pekka Nieminen var på besök i katthuset och gjorde följande story .

Den orange-färgade kattflickan Toffee klättrar upp på mina axlar och stannar där. Jag och katten tittar ut
genom fönstret där fåglarna flyger i träden. Katten spinner ännu på mina axlar. Hur är det möijligt att ingen
saknar denna katt? PSEY katthus finns i en gammal folkskola i Tolkis, Borgå och den är full med speciella
historier. Katterna kan bara inte berätta dom själv.
Djurskötare Sari Villikka hämtar mat år kattmamman Emmi och dens kattunge Elli. Kattungen är ännu lite
skygg men mamman sätter sig genast och vill bli paijad. Saris arbetsdag innehåller inte bara matning utan
också städning. Dessutom håller hon sällskap till djuren och medicinerar dem vid behov.
Denna dag finns det åtta katter i huset som ingen har saknat tillbaka hem. Ännu samma dag är tre nya katter
påväg till huset. Varje katt har en egen etta med fönster som är inrett vackert. Katterna får också vistas fritt
inomhus efter att de har konstaterats friska. Skötarna hittar på namnen åt djuren genom att följa med deras
lynne.Till exempel Jukka Poika trivs på radion och klättrar gärna så högt som möijligt.
Förra året kom det över 200 katter till Tolkis katthus. På en gång ryms det 30 katter i huset. Alla är inte på flit
dumpade utan en del har rymmt hemifrån. Nångång händer det att när familjen flyttar så far katten tillbaka till
det gamla hemmet. – Här hör man ofta hur katten gråter sin hemlängtan, säger Sari
Medan vi bekantar oss med katterna så öppnar kattherren Max skåpdörrar. Max är en glad katt som väntar på
att komma till sitt nya hem. Max är tydligt smart och dens specialitet är att öpnna dörrar. Man vet aldrig vad
det finns bakom dörren: livet är ett stort äventyr.
Katten spenderar i genomsnitt några månader i katthuset. De nya ägarna blir intervjuade. Katter ges inte till
familjer där det finns barn under skolålder och dessutom får katterna bara vara ute under uppsyn. Priset på
katten innehåller vaccinering, chipning och kastrering.
Sari tycker att det finaste är att vinna ett skyggts djurs tillit. Hon och Erik har en speciell vänskap. Den fina
hankatten har blivit en del av husets personal: den är med Sari i alla arbeten och den kommer också med och
prissätter lopptorgsakerna. Erik känner alla husets katter och går nu också på plats när Max och Jukka Poika
väser åt varandra.
I katthuset har det inte bara bott katter utan också bland annat sköldpaddor, hamstrar och kaniner. Djur har
hittats från husets gård i pafflådor, från busshållsplatser, bensinstationer… Nångång kommer djur från hem
där de har behandlas dåligt.
Sari går och ger medicin åt en ny katt som är i karantän. Till arbetet hör också att svara i telefon, och
samtalen kan nångång kan vara speciella.En gång frågade en man om någon kunde komma och hämta
rådjuret bort från hans gård. En gång hände det att en trött råtta hämtades till huset, den betedde sig precis
som en tam råtta. När råttan matades och den blev starkade blev den vildare och höll skötarna i sina tassar.
Då kom det fram att det var en vattensork! May-Len Bäckström har arbetat med hittedjur i föreningen redan i
19 år. Hon kommer ännu ihåg illern som bodde en tid i katthuset. Den var vacker: gul med en brun mask.
Dessutom var den kelsjuk. – Man kunde ha satt knut på den, kommer May-Len ihåg.
- Jag efterlyser permanent djurkärlek. En katt kan leva över 20 år. Man borde sätta sig ner och fundera om
man kan binda sig till ett djur. Om man kan binda sig så får man mycket av katten. De är så smarta och
tillgivna, säger May-Len.

Kära djurvän
PSEY tog emot 257 katter år 2012, det är största boendemängden på en lång tid. Vårens tysta tid böts snabbt
ut till liv och rörelse på sommaren när våra utrymmen var fullpackade. Våra frivilligarbetare hamnade jobba
övertid för att få alla katter skötta.
På våren fick vi idén att göra någonting nyttigt av tygerna som donerats till katthusets – då föddes katthusets
”stödkasse”! Dehär individuella återvinningskassarna gemsides med Antells trädgårdsprodukter var
vårbasarens bestsellers, och dem gjorde vi mera av till julmarknaden. Men därifrån var det många som gick
hem med en virkad uggla som dörrstoppare. En fick namnet “den visslande Kaskilahti” eftersom ugglans
ögonbryn och min fick många att tänka på favoritskådespelaren.
I slutet av år 2012 hade vi 551 medlemmar Vi tackar dig och alla våra medlemmar för stödet. Med hjälp av
er tar vi hand om hittedjur tills de får ett hem. Många av er betalar frivilligt en större medlemsavgift, några
donerar störe summor, andra hämtar saker och matdonationer. Vi är tacksamma för allt stöd vi får!
Medlemsavgiften är 17 € för vuxna och 7 € för barn.
Sköt om djuren!
Önskar Borgånejdens djurskyddsförening

