MEDLEMSBREV 2014
Det här brevet finns också på svenska på våra hemsidor
Kära djurvän,
År 2013 har varit starkt gemenskaplig för Borgånejdens djurskyddsförening. Vi har inspirerat många nya
mäniskor till vår verksamhet, samtidigt rörde vi också aktivt bland folk. På vägen mötte vi många goda feér
som med sin egen aktivitet eller generositet hjälpte föreningen att nå sina mål..
Årets höjdpunkt var absolut föreningens 20-års jubileefest
som firades i maj samtidigt med katthusets vårmarknad.I äran
av jubileet hade flera märkespersoner från föreningens historia
blivit inbjudna. För att nå en magisk stämning hade vi fått en
tvättäkta trollkarl, Kimmo Erkkilä och Lilli Löytökissa
(våran ordförare Sinis alter ego!) ledde gästerna att bekanta
sig med föreningens kompakta historik och rikliga tidningsutklippssortiment.
Vi har under det gångna året värmt våra relationer till lokala företag. Kattdagen som ordnades i Kuninkaan
lemmikki –butiken i mitten på november överskred alla förväntningarna. Dagen ordnades som en students
slutarbete. För varje underskrift på namnlistan hade butiken lovat skänka ett halvt kilo torrfoder till
föreningen – och namn skrevs det! – 248 gäster fick torrfoderpotten att växa till 125 kilo! På djurens vecka
var vi i köpcentret Lundi där vi berättade om vår verksamhet och katters rättigheter.
På alla jippon har vi fått nya aktiva medlemmar som kvällsskiftsarbetare på katthuset. På skötselpassen sköts
djurens grundbehov. Under passet matas djuren, medicineras vid behov och man gör en grundstädning:
matställena rengörs och kattvessorna städas och man byter sovunderlag och mattor vid behov. När alla
katters rum är i skick, kollar man att de gemensamma utrymmen är i skick så att gäster kan känna sig
välkomna. Katterna och frivilligarbetet kan man komma och bekanta sig med varje kväll kl 18.00-19.00.
Man kan delta aktivt i katthusets verksamhet fast man inte kunde göra några skötselpass. Katthusets
“syföreningar” framställer saker till försäljning av donerade material. I en avslappnad stämning kommer de
bästa ideérna. Manliga krafter behövs också, som nu under vårens rivning av uteburen – denna vår borde det
snickras nya kattfällor. De som är intresserade av lite pyssel får gärna ta kontakt med oss på vår Facebooksida eller per epost på adressen psey@psey.net.
Förra året kom det 69 katter, en tamiller och en vattensköldpadda och två kaniner till Tolkis katthus. För
största delen av katterna måste man hitta nya hem eftersom den ursprungliga ägaren inte dök upp.
Kattungarna är de mest attraktiva, till och med vildkattungarna fick nya hem där de får lära sig att lita på
människor. Att ta ett husdjur från katthuset är ett bra alternativ och eftersom katterna är vaccinerade och
avmaskade.
Katten är det vanligaste husdjuret i världen, också i Finland tros det finnas ca en miljon katter. På internets
chatforum och köp-och-sälj-sidor kan man märka att ”valpfabriker” görs också med vanliga hemmakatter. I
ett typiskt fall är priset på katten relativt högt, men det garanterar inte att kattungen är frisk eller att den fått
tillräckligt näring under den tidiga uppväxttiden. Som värst är ”valpfabrikerna” med raskatter och –hundar,
de säljs på tidningarnas gratisspalter och internetforum med ett betydligt billigare pris än normalt.
Valpsäljarna visar ogärna djurens uppväxtplats och nån gång visas inte modern heller. Köparen kan pressas
att göra köpbeslutet snabbt. Djuret ges helst bort på en allmän plats och inte hemma hos försäljaren, några
dokument fås inte heller eller så kan de vara förfalskade. Fast djurets inköpspris är billigt så kan det vara
svårt eller omöjligt att få reda på djurets bakgrund. I suspekta fall kan man anmäla fallet till sin kommuns
veterinär eller frivilliga djurskyddsövervakare. Var och en av oss kan visa sitt ansvar också i skaffandet av
husdjur.
Det bor en liten djurskyddare i oss alla
önskar Borgånejdens djurskyddsförening

Det största tacket för det gångna året tillhör Dig, som hjälper oss. Med er medlemsavgift kan vi ta hand om
hittedjuren och söka nya hem till dem. År 2013 hade PSEY:llä över 528 medlemmar, utan er skulle inte vårt
arbete vara möjligt. Vi tänker på er alla med värme, vi har fått donationer, mathjälp, talkohjälp, produkter att
sälja, kirppissaker….
Ni kommer väl ihåg att som medlem i PSEY är ni rättigade till 20 % rabatt på ditt djurs grundveterinärtjänster

(vaccinationer, mikrochippning, kastrering, sterilisering, tandstensborttagning) på Tolkis katthus;
vår veterinär håller mottagning en gång i månaden.
Föreningens årsmöte är hålls i Tolkis katthus på lördagen 29.3.2014 kl 13.00. Välkommen!

Nu ger vi dig ett viktigt uppdrag:
Du kan väl trumma på djungeltrumman!?
Dina vänner tackar dig, när du berättar för dem att i katthusets
övrevånig finns en prima loppis, där priserna är bra.
Kom och kolla!

Katterna på nätet www.psey.net
Katterna live joka ilta 18.00 - 19.00 Tolkkisissa
Katthusets fans hittas i vår Facebook-grupp

