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Pääkirjoitus

HALLITUS 2017
satakissa.hallitus@gmail.com

E

i kuukautta, ettei Satakissassa tapahdu. Elo-

lintojen tekeminen. Uudet ideat ja toimihenkilöt ovat
tervetulleita joukkoon mukaan!
Hallituksesta puolet on vuosittain erovuorossa ja
uudet jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja pj vuo-

kuussa osallistuimme Satakunnan Maaseutunäyttelyyn. Syyskuun alussa Korkeasaaren Kissojen yön matkalla oli mukana hieno joukko
aikuisia ja lapsia. Seuraava tapahtumamme onkin
Lemmikkitapahtuma lokakuun alussa. Lehtemme
saat käsiisi juuri ennen sitä, ja jos nyt vielä mietit
tapahtumaan osallistumista, kannattaa laittaa sähköpostia osoitteeseen satakissa.ilmo@gmail.com.
Tilaa kyllä varmaan on vielä sinulle ja kissallesi tai muulle pikku lemmikillesi! Satakissan kautta on jatkuvasti
mahdollisuus mennä esittelemään kissojasi lemmikkiliikkeisiin, viestiä vain em. ilmo- osoitteeseen niin sovitaan päivämäärä!
Satakissa ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 12.10.2017 (kutsu tässä lehdessä).
Syyskokoukseen kuuluu olennaisena osana henkilöva-

Puheenjohtaja, Vuoden kissat
Tuija Wallenius
satakissa.pj@gmail.com
puh. 041 494 1246
Varapuheenjohtaja, Koulutusvastaava,
Myyntipöydät
Emilia Hakanen
Köyliö
satakissa.vp@gmail.com
Sihteeri, Omakissan pääkäyttäjä
Piia Anolin-Niemi
satakissa.sihteeri@gmail.com
puh. 050 374 0300
Rahastonhoitaja
Nettisivujen mainosten laskutus
Kasvattajajäsenten palvelumaksu
Marjo Klankki
Kulmalantie 4, 28130 Pori
puh. 044 541 0071
satakissa.rahat@gmail.com

deksi kerrallaan. Syyskokous valitsee toimihenkilöitä,
puheenjohtajan sekä hallituksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja jakaa muut hallituksen
tehtävät. Avukseen hallitus voi pitkin vuotta kutsua
toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Nimikkeestä
riippuen hallitustehtävät työllistävät hallituksen jäseniä vaihtelevasti. Jotkut tehtävistä ovat pienitöisempiä
ja tehtävät ajoittuvat tapahtumien ympärille. Toiset
tehtävät työllistävät viikoittain. Yhdistyksessämme
pääset toteuttamaan itseäsi monella eri tavalla.

Elina Peltonen

TOIMIHENKILÖT
HALLITUKSEN
ULKOPUOLELTA
Satakissa-lehden toimituskunta
satakissa.lehti@gmail.com
Elina Peltonen (päätoimittaja)
Elli-Mari Ahola (taittaja)
Riikka Virtanen, Pirjo Pöllänen,
Pia Vainionpää

Ulkomaan näyttelyilmoittautumiset
Amalia Pöllänen
satakissan.show@gmail.com
Sponsoriasiat ja mainokset
Elina Peltonen
halden.coon@dnainternet.net
Arpajaisvastaava
Pia Vainionpää
piakrista.vainionpaa@gmail.com

Kasvattajien mentorointi
pentuasioissa
Marika Grönman
puh. 044 378 5684
baila.bailan@kolumbus.fi

Tuomariemäntä
Jonna Sivonen
judges.satakissa@gmail.com

Hyvinvointivastaava
Pirjo Pöllänen
kollipojat@suomi24.fi

Jäsen
Sari Valtanen
sari.valtanen1@gmail.com

Webmaster
Tuomo Alfors
satakissaweb@gmail.com
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Satakissa-lehden taittaja Elma kaipailee
seurakseen lehdelle PÄÄTOIMITTAJAA
ja KIRJOITTAVAA TOIMITUSKUNTAA.
Lisätietoja satakissa.lehti@gmail.com
Päätoimittajan valinta tehdään syyskokouksessa
to 12.10. (kokouskutsu tässä lehdessä)
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PetPoriin saapunut kissoille
KUIVARUOKAUUTUUS!

Hallitus ja toimihenkilöt
esittäytyvät

Feline Porta 21
kuivaruoat,
tutustumistarjouksena

Tuomo Alfors, webmaster
Pätkiikö netti, hidasteleeko
yhteys – niissä en osaa tässä auttaa, mutta Satakissan
nettisivuja ylläpidän ja somekanavia päivittelen. Olen
Tuomo Ahlfors, ja toimin Satakissan webmasterina, jonka pestin otin vastaan kesän
2017 kynnyksellä. Taustaltani olen ns. vanhan liiton atkjamppa, joka rakentelee sekä
virittelee kaikenlaista tietokoneisiin ja elektroniikkaan liittyen. Muuten harrastuksiini
kuuluu kissojen paijaaminen.
Niitä meiltä löytyy neljä yksilöä, kolme maine coonia ja
yksi maatiainen. Kissat ovat
täällä kuin perheenjäseniä,
jotka ovat aina mukana kaikessa.
Satakissan
toimintaan
olen ajautunut vähintääkin
vahingossa. Joskus aikoinaan lemmikkitapahtumassa
tutustuimme puolisoni kanssa Satakissan toimintaan ja
yhdistyksen jäseniin, joiden

kautta hankimme ensimmäiset rotukissamme. Kasvattajien kautta osallistuimme
ensimmäisiin tapahtumiin, ja
pikkuhiljaa toiminnan tullessa tutuksi tarjosimme apuamme tapahtumien järjestämiseen. Jossain vaiheessa
kykyni tietoteknisissä asioissa tuli julki ja kysyttäessä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi
päivittelemään Satakissan
nettiasioita.
Webmasterin
toimessa
olen kesän aikana päivittänyt
Satakissan kotisivuille uuden
ulkoasun ja pyrkinyt muutenkin pitämään kotisivujen
tietoja mahdollisimman ajanpitävinä. Kesän aikana myös
lanseerasimme Satakissalle
sosiaaliseen mediaan twitter,
instagram ja youtube -tilit,
joihin päivitetään uusimpia
tapahtumia ja uutisia, jotta
yhdistyksen jäsenet olisivat
tietoisia toiminnasta mahdollisimman monelta eri taholta.
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Lisää juttua ja tietoa Satakissan netistä ja somesta löytyy
tästä lehdestä.
Jos mielessäsi on jotain
Satakissan nettisivuihin tai
someihin liittyvää, olet tervetullut ottamaan yhteyttä
minuun. Kaikenlaiset ideat
ja vinkit ovat tervetulleita ja
tärkeintä on saada kaikesta
kaikkia palvelevia.
Tavataan netissä ja tapahtumissa! Muistakaa käyttää
somea ja seurata Satakissaa!

a
Satakiss

n jäsene

tu!

Porta 21 Holistic ja Feline Finest ovat
laadukkaita tuotesarjoja kissasi kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Ruoat sisältävät hyödyllisiä yrttejä,
kuivattuja hedelmiä sekä tärkeitä omega-3 ja
omega-6 -rasvahappoja.

PetPori, Herralahdenraitti 1, 28360 Pori • Avoinna ark. 10–19, la 10–15
puh. 050 358 4400 • elaintarvike@petpori.fi • www.petpori.fi
Muista kysyä kanta-asiakkuudestamme.
Jäsenetutarjous voimassa siihen asti kunnes uusi Satakissa-lehti ilmestyy.
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Satakissa netissä
ja somessa!
Tietokoneista ja tietoverkoista on vaikeaa
ellei mahdotonta kirjoittaa ilman uusia ja
outoja sanoja. Toivottavasti tällä esittelytekstillä avataan joitain kysymyksiä ja
houkutellaan satakissalaisia seuraamaan
Satakissaa somessa ja netissä.

Satakissan netti- ja somemaailman esittelyt:
Satakissan kotisivut:
Kotisivut löytyvät osoitteesta www.satakissa.fi. Kotisivujen tärkein tehtävä on olla yhdistyksen edustajana netissä ja tiedon jakanana. Kotisivuilta löytyy uusimmat ja tärkeimmät tiedot toiminnasta, sekä tarkemmat tiedot yhdistyksestä (mm. yhteys- ja yhdistystiedot). Sivuilla vierailee n. 50-100 henkilöä päivässä.
Facebook:
Satakissan facebookin löytää, kun Facebookin hakukenttään kirjoittaa Satakissa ja
klikkaa tuttua satakissa-logoa. Facebookissa saa kotisivun tapaan tiedot uusimmista
tapahtumista ja menoista, usein jopa nopeammin kuin nettisivuilta. Facebookissa on
myös mahdollisuus kommentoida tapahtumia tai katsella niistä kuvia. Satakissan Facebook-sivuja voi kuitenkin selailla myös ilman kirjatumista, mutta tällöin kommentointi ei
onnistu. Facebookiin kirjautuminen on ilmaista.

Nettimaailma ja sosiaalinen media ovat nykyaikaa. Näillä erilaiset yhdistykset pystyvät olemaan lähellä jäseniään ja päivittämään tietoja
toiminnastaan helposti. Tarkoituksena on, että
mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen pystyisi seuraamaan mitä yhdistyksessä tapahtuu
ja missä mennään. Kanavia avataan useita,
mutta sisältö on pohjimmiltaan sama. Ainoastaan esitysmuoto vaihtelee.
Satakissalaisille tuttuja ja jo pitemmän aikaa olleita nettipalveluita ovat Satakissan
nettisivut ja Facebook-tili. Näillä on jo hyvin
tavoitettu yhdistyksen jäseniä, mutta nyt kuluvan vuoden kesän aikana on avattu muutama
uusi sosiaalisen median palvelu, jotta jäsenistöä pystytään tavoittamaan vieläkin paremmin. Uusia palveluita, joista Satakissan voi
nyt löytää, ovat Instagram, Twitter ja Youtube.
Nämä ovat edellisten palveluiden ohella käytetyimpiä ja tunnetuimpia sosiaalisen median
kanavia. Tulevaisuudessa voi tulla uusia somekanavia ja näistä kerrotaan aina eteenpäin.
Paljon on varmasti kysymyksiä, mutta myös
meillä ylläpitäjillä on tekemistä, jotta löydetään
oikeanlaiset tavat tuottaa sisältöä joka palvelee teitä. Olemme aina toivottamassa tervetulleeksi uusia ideoita ja vinkkejä, jotta saadaan

Zizel nettisivuilla.
palvelut toimiviksi. Nyt teillä jäsenillä on helppo
olla yhteydessä meihin, kun kanavia on monia.
Voitte laittaa viestiä missä palvelussa tahansa,
mikä teille on helpoin, koska me seuraamme
niistä jokaista ja vastaamme aina.
Jos jokin askarruttaa mieltäsi, ota rohkeasti
yhteyttä. Nyt kanavia on paljon. Muista seurata
Satakissaan mahdollisimman monessa eri somessa!
Seuraavien medioiden lisäksi allekirjoittaneen löytää myös Satakissan irc-kanavalta.
Satakissa irc löytyy IRCnetin kanavalta #satakissa.
Tärkeintä teille on se, että seuraatte Satakissaa sosiaalisessa mediassa!

Twitter:
Satakissan twitter-tilin löytää osoitteesta www.twitter.com/satakissa. Twitter on ns.
miniblogi-palvelu, johon kirjoitetaan lyhyitä 140 merkin mittaisia päivityksiä. Twitterin
tarkoituksena on, että esimerkiksi tapahtumien aikana Twitteristä olisi helppo seurata tapahtuman etenemistä. Satakissan Twitter-tilin seuraamiseen ei tarvitse kirjautua.
Twitteriin kirjautuminen on ilmaista.
Instagram:
Satakissan Instagram-tilin löytää osoitteesta www.instagram.com/satakissa. Instagram on kuvapalvelu, jossa jaetaan kuvia. Instagramin tarkoitus on jakaa helposti kuvallista tietoa tapahtumista tai menoista. Instagramissa on myös helppo liittää kuviin
tägejä, eli linkkejä / viittauksia, jolloin saman aiheen kuvat löytyvät helposti. Satakissan
kuvissa täginä on #satakissa. Instagramin Satakissan kuvien selaaminen ei tarvitse
kirjautumista, mutta jos haluat ”tykätä” kuvista tai kommentoida niitä, tulee sinun rekisteröityä palveluun. Rekisteröityminen on ilmaista.
Youtube:
Satakissan Youtube-tili on nimeltään Satakissa Official. Youtube on videopalvelu, jossa
jaetaan videoita tai lähetetään suoraa videokuvaa. Satakissan youtube-palvelussa tulee olemaan esittelyvideoita, sekä suoraa live-kuvaa tapahtumista, jolloin tapahtumien
seuraaminen on helpompaa. Videoiden katsomiseen Youtubessa ei tarvitse kirjautua,
mutta jos haluat saada automaattisesti tiedon uusista videoista, kirjaudu Youtubeen ja
tilaa Satakissan kanava. Kirjautuminen ja kanavan tilaaminen on ilmaista.

TEKSTI TUOMO ALFORS
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Näyttelyiden
arvosteluluokat
Lehdessä 1/2017 näyttelyjutun yhteydessä lupailimme vuoden aikana palaavamme
näyttelyarvosteluihin. Satunnaisesti näyttelyssä yleisönä käyvällehän eivät välttämättä ruusukkeissa näkyvät kirjainyhdistelmät
kerro mitään. Arvostelut tapahtuvat aina
kategorioittain. Kissarodut on jaettu neljään
kategoriaan. Seuraavassa tiivistetysti kerrottuna näyttelyluokista.

Asia, mikä varmasti monia kiinnostaa ja mietityttää, on onko kotikissoille omaa luokkaa.
No tietenkin: 14 KOTIKISSALUOKKA. Kotikissa-

vähintään kolmelta eri tuomarilta TAI kahdeksan CAGPIB-sertifikaattia vähintään kahdessa eri
maassa vähintään kolmelta eri tuomarilta. Luokassa myönnetään CAPS-sertifikaatti.

luokkaan voidaan ilmoittaa kaikki rekisteröimättömät, hyvin käyttäytyvät kissat, jotka ovat
vähintään neljän kuukauden ikäisiä arvostelupäivänä. Kotikissat saavat arvostelutulokseksi
järjestysnumeron (urokset ja naaraat erikseen),
lisäksi valitaan ryhmien ( pitkäkarvainen / lyhytkarvainen )paras kotikissa. Ryhmien parhaat
kotikissat kilpailevat näyttelyn parhaan kotikissan tittelistä. Kotikissaluokkaan osallistuvan yli
10 kk:n ikäisen kotikissan tulee olla steriloitu /
kastroitu.
Vanhemmille, 7 vuotta täyttäneille kissoille on
olemassa oma luokkansa: 17 VETERAANILUOKKA. Veteraaniluokassa kissat arvostellaan kategorioittain urokset ja naaraat erikseen. Lopuksi
kussakin kategoriassa valitaan kategorian parasveteraani parhaan uroksen ja parhaan naaraan
kesken. Paras kotikissaveteraani valitaan samalla
tavalla.

6 INTERNATIONAL PREMIER LUOKKA kissoille,
jotka ovat luokassa 8 saaneet kolme CAPIB-sertifikaattia vähintään kahdessa eri maassa kolmelta
eri tuomarilta. Luokassa myönnetään CAGPIBsertifikaatti.
8 PREMIER LUOKKA kissoille, jotka ovat luokassa
10 saaneet kolme CAP-sertifikaattia kolmelta eri
tuomarilta. Luokassa myönnetään CAPIB-sertifikaatti.

Palkintoja on mukava laittaa talteen.

10 KASTRAATTI LUOKKA yli 10 kk:n ikäisille
kastroiduille tai steriloiduille kissoille. Luokassa
myönnetään CAP-sertifikaatti.

7 CHAMPION LUOKKA kissoille, jotka ovat luokassa 9 saaneet kolme CAC-sertifikaattia kolmelta
eri tuomarilta. Luokassa myönnetään CACIB-sertifikaatti.

Nämä yllämainitut eri luokkien sertifikaatit ovat
titteleitä, joita paljon näkee näyttelyiden palkintoruusukkeissa. Lisäksi omat luokkansa on kasvattajille ( 16 KASVATTAJALUOKKA) ja siitoskissoille
oma luokkansa ( 15 SIITOSLUOKKA).

Steriloimattomat / kastroimattomat
kissat
1 SUPREME CHAMPION LUOKKA kissoille, jotka
ovat luokassa 3 saaneet yhdeksän CACS-sertifikaattia vähintään kolmessa eri maassa vähintään
kolmelta eri tuomarilta TAI yksitoista CACS-sertifikaattia vähintään kahdessa eri maassa vähintään
kuudelta eri tuomarilta. Luokassa kissa saa arvostelun ja kunniamaininnan (KM).

TEKSTI RIIKKA VIRTANEN
LÄHDE SUOMEN KISSALIITTO

9 AVOIN LUOKKA yli 10 kk:n ikäisille kissoille.
Luokassa myönnetään CAC-sertifikaatti.

Steriloidut / kastroidut kissat

3 GRAND INTERNATIONAL CHAMPION LUOKKA
Kissoille jotka ovat luokassa 5 saaneet kuusi
CAGCIB-sertifikaattia vähintään kolmessa eri
maassa vähintään kolmelta eri tuomarilta TAI
vaihtoehtoisesti 8 CAGCIB sertifikaattia neljältä
eri tuomarilta kahdessa eri maassa. Luokassa
myönnetään CACS-sertifikaatti.

2 SUPREME PREMIER LUOKKA kissoille, jotka
ovat luokassa 4 saaneet yhdeksän CAPS-sertifikaattia vähintään kolmessa eri maassa vähintään
kolmelta eri tuomarilta TAI yksitoista CAPS-sertifikaattia vähintään kahdessa eri maassa vähintään
kuudelta eri tuomarilta. Luokassa kissa saa arvostelun ja kunniamaininnan (KM).

5 INTERNATIONAL CHAMPION LUOKKA kissoille, jotka ovat luokassa 7 saaneet kolme CACIB-sertifikaattia vähintään kahdessa eri maassa kolmelta
eri tuomarilta. Luokassa myönnetään CAGPIB-sertifikaatti.

4 GRAND INTERNATIONAL PREMIER LUOKKA
kissoille, jotka ovat luokassa 6 saaneet kuusi CAGPIB-sertifikaattia vähintään kolmessa eri maassa
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Ruusukkeita Satakissan näyttelystä.
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Lapsi ja kissa

4/5

Anni ja Mysli

Kesäkuvakilpailu
Voittaj

a 2017
Sulo, Ninellis
Uljamoinen
(Bur a xhs)
Kuvaaja ja omistaja
Sanna Packalén,
Kankaanpää

”Kaksipäinen ja -häntäinen punainen
burma” veljeskaksikko Sampolan
Alchemilla Mollis eli Molli ja Sampolan
Achillea Galaxy (Bur d) eli Mini.

Molli, Sampolan
Alchemilla Mollis (Bur d)
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T

ammikuussa se alkoi toden teolla, puhe kissasta – omasta kissasta. Ekaluokkalaisen lukutaidolla luettiin rotumääritelmiä ja luonteenpiirteitä. Katseltiin kymmeniä kissasivustoja
ja harkittiin. Suostuteltiin iskän päätä pyörälle ja
perusteltiin miksi kodissa pitää olla kissa. Kun rotu
oli päätetty, jatkui perustelut miksi kodissa pitää
olla Cooni?
Pitkän odotuksen jälkeen Myrskypihlajan Revontuli ”Mysli” muutti meille ja Annista tuli entistä
onnellisempi tyttö. Nimen Anni keksi kesälomareissussa myslipaketista. Kissa valloitti olemuksellaan kaikki perheenjäsenet jo heti saavuttuaan
meille heinäkuun lopussa. Mysli osoittautui heti
hyvin seuralliseksi, kiltiksi ja älykkääksi kissaksi.
Parasta kissoissa ja etenkin Myslissä on sen söpöys! Toinen paras piirre kissassani on se, kun hän
tulee nukkumaan viereen. Iltapäivällä kun tulen
koulusta, leikin ja juttelen hänelle ja hän vastaa.
Mysli pitää seuraa ja tulee sinne mihin minäkin
menen. Välillä on vaikea leikkiä itse kun Mysli tulee keskelle leikkejäni. On kiva kun ei tarvitse olla
yksin ennen kuin äiti ja isi tulee töistä.
Kissassa harmittaa joskus se, kun se yrittää syödä mun ruokia. Toinen piirre, joka ärsyttää on jos
kissa haluaa yöllä alkaa leikkiä ja tulee pureskelemaan peittoa ja herättää, kuten Mysli joskus tekee.
Jos ruokakuppi on tyhjä, on se musta ihan hyvä
syy tulla herättämään mutta yöllä en kyllä jaksa
leikkiä kissan kanssa.
Hassu piirre kissassa on se, kun vatkaa tassuillaan pehmeää peittoa vasten. Myslin mielipaikka
vatkaamiseen on sen oma pehmeä pesä, johon
usein nukahtaa. Hassujen juttujen joukkoon kuuluu myös mattoleikki, jossa Mysli makaa puoliksi
maton alla ja yrittää pyydystää maton hapsuja.
Mysli on maailman ihanin kissa ja Maine Coon

Lapsi ja kissa -kysymykset:
Mikä kissassa on parasta?
Mitä teet kissan kanssa?
Onko kissoista jotain haittaa?
Mitä hassuja tai kivoja tapoja kissoillanne
on?
Haluaisitko useampia kissoja?

ihana rotu. Haluaisin kymmenen kissaa lisää mutta
siihen ei taida perustelut iskälle riittää miksi kodissa pitäisi olla kymmenen kissaa.
TEKSTI JOHANNA JA ANNI KYYHKYNEN
KUVAT JOHANNA KYYHKYNEN
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Valmistuneet
Voit lähettää valmistuneen kissasi kuvan
sekä tiedot (kissan virallinen nimi, EMSkoodi, uusi titteli, valmistumisnäyttelyn
paikka ja aika, omistaja, kasvattaja sekä
valokuvaaja) osoitteeseen:
satakissa.lehti@gmail.com

S
C

SC FI*Apachiris Elendil "Lendi" (SIB ny 24)
valmistui Supreme Championiksi Vermossa
10.6.2017.
Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Sari Turunen
Kuva: Tessa

Kissojen yön taikaa
Satakissa järjesti yhdessä Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksen kanssa jäsenmatkan Helsingin
Korkeasaareen. Korkeasaaressa järjestettiin
Kissojen yö -tapahtuma, jossa eläintarhan aukioloaikoja ollaan venytetty yli auringonlaskun.
Korkeasaari oli täynnä tapahtumaa ja mielenkiintoista tietoa kissapedoista. Tänä vuonna
Kissojen yöt järjestettiin syyskuun kahtena ensimmäisenä perjantaina ja tapahtuman tuotolla
tuettiin amurintiikerin ja amurinleopardin suojelua.
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Korkeasaaren kissalaakson
asukkaat:
Aasianleijona
Amurinleopardi
Manuli
Pikkupanda
Metsäkissa
Lumileopardi
Amurintiikeri
Ilves

Lähtö syksyisestä ja sateisesta Porista tapahtui linja-autoasemalta aamu-unisille sopivasti vasta kello 14, tarkoituksenahan oli olla Helsingissä paikalla
illalla ja palata Poriin vasta yön pimeydessä. Matkalle osallistui noin 20 henkilöä, joten linja-autoon
olisi mahtunut vielä enemmänkin kissojen ystäviä.
Matka sujui hyvin yhden pysähdyksen taktiikalla,
suoraan Korkeasaaren portille. Sadetta ei onneksi
ollut ilmassa ja ennakkoon ostetuilla lipuilla pääsi
hienosti ohi jonojen suoraan Korkeasaareen vievälle sillalle.
Korkeasaaren eläinpuisto oli täynnä tapahtumaa ja portilla jaetut ohjelmat tulivat heti tarkkaan tutkimiseen. Päivänvaloa oli vielä jonkin
verran jäljellä, joten alussa oli hyvä tutustua saarella suunnistamiseen ja päiväeläimiin. Tähän
aikaan vielä pystyi näkemään helposti mm. lin-

tuja, apinoita ja karhuja ennen niiden siirtymistä
untenmaille. Samalla pystyi hyvin tutustumaan
Korkeasaaren kävelyreitteihin, jotta yöllä välttäisi
eksymisen.
Illan pimennettyä Korkeasaaren jännittävä ilmapiiri pääsi kissamaisiin oikeuksiin. Monet spottivalot valaisivat aavemaisia puita ja kasveja, sekä
ulkotulien elävät tulet merkitsivät kulkureittejä.
Valoesitykset ja taikatulien soihtutanssit saivat aikaiseksi hienon tunnelman ja ilmapiirin. Samoihin
aikoihin alkoivat myös kissapedot heräilemään
päiväuniltaan ja aloittamaan omat päivätoimensa. Korkeasaaren kissalaakso täyttyi ihmisistä ja
kissa-aitauksissa aloitettiin petojen ruokkimiset.
Ruokailu oli oma ohjelmansa, kun suuret tiikerit
ja leijonat sekä muut kissat saivat hampaisiinsa
suuria possunpaloja. Syömisen ohessa aitauksiin
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oltiin tuotu virikkeitä ja leluja, joilla kissat leikkivät
ja pääsivät näyttämään omaa oikeaa luonnettaan.
Ja leijonan kutsuhuuto laumallensa jäi mahtavuudessaan varmasti kaikkien mieleen.
Omasta näkökulmastani reissu oli hieno. Pelkästään ajatus, että pääsee kulkemaan eläintarhassa yön pimeydessä, on kiehtova. Eläimiä on
aina hieno seurata ja nyt pääsi näkemään erityisesti niitä eläimiä, jotka normaalisti liikkuvat vain
pimeydessä. Kissat ovat upeita eläimiä ja isoista
pedoistakin näki, että vaikka olisi kuinka iso, on se
pohjimmiltaan kuitenkin "vain" kissa siinä missä
oma kotikissakin. Harmittavasti ilves oli koko illan
piilossa, mutta leikkisä aavikkokettu vei sydämen.
Kiitos kaikille osallistujille ja reissun järjestäjille.
TEKSTI JA KUVAT TUOMO AHLFORS
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Rotuesittely

Rotuesittely

Burmilla
E

Kuten nimestäkin voi päätellä burmilla on burman ja chinchilla persialaisen risteytys. Vuonna
1981 paronitar Miranda von Kirchbergin chinchilla persialaisuros pääsi astumaan lilan burmanaaraan ja niiden neljästä vahinkopennusta alkoi burmillan
kehitys. Muutamat kasvattajat Englannissa ja Tanskassa
paneutuivat toden teolla burmillan jalostamiseen.
Burmilla on yksi uusimpia kissarotuja meillä Suomessa - FIFe hyväksyi rodun vuoden 1995 alussa. Ensimmäiset burmillat saapuivat Suomeen 1996 Tans-

18

kasta. Vuonna 2010 joulukuussa burmillojen määrä
ylitti sadan kissan rajan.
Burmilla on keskikokoinen kissa ja on burmaa pehmeämpi ruumiin rakenteeltaan.Otsa on pehmeästi
pyöristynyt, silmät ovat suuret ja kaukana toisistaan
ja kaikki vihreän sävyt on hyväksytty, korvat keskikokoiset tai isot. Jalat hoikat, mutta vahva luiset, tassut
ovaalin muotoiset ja pienet.
Turkki on lyhyt, elastinen ja silkkinen. Turkin pohjaväri on hopea, jokainen karva on päästään värittynyt

- värityksen määrä voi vaihdella. Burmillat arvostellaan
kahdessa eri väriryhmässä. Ryhmä I: musta-, sininen-,
suklaa-, lila- kaneli- ja beige shaded silver tai chinchilla.
Ryhmä II: punainen-, creme-, kilpikonna-, sinikilpikonna-, suklaakilpikonna-, kanelikilpikonna- ja beigekilpikonna shaded silver tai chinchilla.
Luonteeltaan burmilla on vilkas, ihmisrakas, erittäin
seurallinen ja puhelias.
LÄHDE SUOMEN BURMILLAT RY
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Tarjous
Lokakuun ajan
-10%
0,4kg ovh: 9,90 /
2kg ovh: 22,50€

Protect - Luonnollisesti parasta

Ratkaisuja vaativiin ruokinta-ongelmiin

Tämä ainutlaatuinen ruokasarja, jota kehitettäessä on huomioitu kissojen yleisimmät
terveysongelmat. Jokainen Protect-ruoka on kehitetty juuri tietyntyyppisistä ongelmista
kärsiville kissoille.
Sarjasta apua mm.

Wigi-kissan
jännittävä päivä
maaseutunäyttelyssä
Satakunnan maaseutunäyttely
järjestettiin 18.–20.8.2017 Porin
raviradalla. PR CH Silkkihienon
Wigilia Rickey eli Wigi kertoo
tarinansa päivästä.

• Struviittikiteiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn Urinary
• Allergian hoitoon herkille kissoille Dermato
• Painonhallintaan Obesite

Tulossa!!!!

Naturest®-Täydelliset, tasapainoiset ja super herkulliset
märkäruoat, jossa 60-96% lihaa. Tuotteilla on
huipputason sulavuus (90%), joka täyttää lemmikkien
päivittäiset ravitsemustarpeet eri elämänvaiheissa.
Sopii myös erityisravinnoksi (terveydenhoitoon).
Tervetuloa tutustumaan!
• Ei lihavalmisteita, vain korkealaatuisia luomutuotteita.
• Ei säilöntäaineita, keinotekoisia värejä ja makuja.
• Ei jyviä tai vehnää.

Tassucat

Uusikoivistontie 42 28130 Pori
www.tassucat.com
ps. katso myös muut luonnonmukaiset tuotteemme, myös
paljon viljattomia vaihtoehtoja!
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erjantaina, kun lähdettiin mamin ja isin kans
kotoa en arvannutkaan, mihin siistii paikkaan
mä pääsen. Sain olla valjaissa sylissä koko au-

tomatkan ja raviradan parkkipaikalta sain ite kävellä
lipunmyynnin ohi häntä pystyssä. Välillä täytyi tietty poseerata ja puskea kivoja ihmisiä. Kaikki ihmiset
hymyili ja naureskeli mulle. En oikein tajuu, et eiks
ne nyt ennen oo kissaa kävelemässä nähny.
Lopulta pääsin suurien fanijoukkojen läpi Satakissan teltalle. Aattelin et, ku muita kissoja oli jo
teltassa häkeissä, ni mä voisin jäädä ulos valjaissa
sellaiseks sisäänheittäjäksi. Sehän toimi tosi hyvin ja vedin pikkulapsia puoleeni ku jäätelökioski.
Mua ei sellaiset lapset tai aikuiset jännitä. Haluun
vaan, et kaikki rapsuttelee ja kehuu mua.
Välillä mua alko kyl kiinnostamaan ne ravidal
olevat muutki eläimet. Kävinki kattomassa moneen kertaan, et mitä vuohille ja lehmille kuuluu.
Ne ei oikein kiinnittäny muhun huomioo, ni olisin
halunnu mennä niitten aitauksiin moikkaamaan.
Päivän aikana me Satakissan teltalla olleet kissat

saatii tosi paljon huomioo ja ihmiset oli tosi kiinnostuneita meistä ja meijä yhdistyksestä. Tietty sit
monen tunnin edustamisen jälkeen alko jo mulleki
väsy tulee ja menin vähä häkkiin lepäilemään. Mut
oli kyl tosi kiva päivä, voisin tul vaiks uudestaanki.
TEKSTI JA KUVAT MIIA MULTANEN
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Turvallisesti
ulkona valjaissa
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erheessämme asuu kaksi Abessinialaista
kissaa. Kissat ovat tottuneet jo pennusta
alkaen valjaisiin ja niiden kanssa ulkoiluun.
Aluksi valjaiden päällelaitto sai aikaan totaalisen
jähmettymisen ja kaatumisen. Valjaita voi harjoitella käyttämään sisällä vaikka samalla, kun pennun kanssa leikkii. Meillä myös ulos meno ja siellä
olevat uudet mielenkiintoiset asiat saivat unohtamaan, että valjaat olivatkin päällä. Valjastelua on
hyvä harjoitella usein, että kissa tottuu niihin. On
myös tärkeää valita oikean kokoiset ja turvallisen
malliset valjaat. Talvi tuo omia haasteita valjasteluun ja siihen, että kissa ei unohtaisi talven aikana
niitä. Olemme talvisin esimerkiksi kerrostalon rappukäytävässä käyneet valjastelemassa.
Kevät–syksyn aikana käymme melkein joka
päivä kissojen kanssa jopa kahden kilometrin
lenkeillä. Kissat ovat tottuneet kohtaamaan lenkkillä muita ihmisiä ja jopa koiria. Usein kissat itse
pyytävät päästä ulos ja nauttivat suuresti ulkona
olemisesta. Valjastelu on myös oiva tapa purkaa
aktiivisten kissojen energiaa.

, Ravintie 1

ta
Porin ravira

Paikalla
vuohia, marsu,
fretti, kissoja,
koiria,
kilpikonna...

TEKSTI JA KUVAT MIIA MULTANEN

Ohjelma :
klo 11.30
12.00
13.00
14.00

Eläinten esittely
Liput:
Keppihevoskisat
5€/2€
Pentutehtailusta
Koirien TOKO ja koiratanssi- 12€ (2+2)
esitys/ Kontaktikoirat
14.30 Eläinten esittely

Kuvissa ja PR CH
Silkkihienon Wigilia
Rickey, eli Wigi CH
Prospero's Summer
Beatrice, eli Bea.

Satakunnan eläinsuojeluyhdistys pitää käytettyjen
lemmikkitarvikkeiden
kirpputorin.
Paikalla myös muita myyjiä
ja lemmikkitarvikemyyntiä.

lisätietoja www.satakissa.fi
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Kissasta luopuminen – kirjoittajan kokemuksia
Kissasta luopuminen kissan kuoleman
vuoksi on yleensä aina omistajille kova
paikka. Kuolema voi olla yllättävä tai jo
odotettavissa kissan sairaudesta tai korkeasta iästä johtuen. Koskaan lemmikin
kuolema ei tuota omistajissa ilon tunteita.
Seuraavaksi omia kokemuksiani kissasta
luopumisesta.

eläinkaupasta hankittua laadukasta ruokaa,
joissa ravintoaineet ovat kohdillaan (toki
eläinkauppojenkin ruuissa on isoja eroja).
Mosse lopetettiin seitsemän kuukauden sairastamisen jälkeen.
Kolmas luopuminen tapahtui vuonna 2004,
jolloin meillä oli jo neljä kissaa. Olimme ottaneet syksyllä pitkäkarvaisen kotikissan pennun Taiston. Aloimme ihmettelemään, miksi
Taisto ei kasva, vaikka syö aivan hirveitä määriä. Kissa siis painoi vajaat kaksi kiloa ja vastasi kooltaan noin kahdeksanviikkoista maine
coonia. Samalla Taiston vatsa alkoi kasvaa pallomaiseksi ja lihakset tassuista olivat selkeästi
surkastuneet.
Eläinlääkäri epäili aluksi FIP:iä, eli kisso-

Ensimmäinen kissani Killi oli vapaasti ulkoileva kissa, ja vaikka riskit vapaana liikkumisessa tiedostettiin, tuli kissan auton yliajamaksi
joutuminen 8-vuotiaana täysin yllätyksenä.
Onneksemme naapuri löysi kissamme ja ilmoitti meille, ja saimme haudata Killin omaan
pihaamme. Suru jatkui pitkään ja päätin, etten enää ikinä päästä kissaani ulkoilemaan vapaasti.
Seuraavasta kissasta tulikin valjaissa ulkoileva sisäkissa, Mosse. Tuolloin en vielä ollut
kovin perehtynyt kissojen ravitsemukseen ja
ruokintaan. Mosse piti kovasti tavallisissa marketeissa myytävistä kuivaruuista ja märkäruokaa ei syönyt juurikaan. 6-vuotiaana Mossella
alkoivat pahat virtsaamisongelmat ja kissa oli
selkeästi kipeä.
Eläinlääkärin tuomio oli aika karu: paha
munuaisten vajaatoiminta ja elinaikaa puolesta vuodesta vuoteen munuaisruokavalion
turvin. Lääkäri antoi myös selkeän ohjeen
mahdollisten seuraavien kissojen ruokinnan
suhteen, eli ei markettien kuivaruokaa, vaan

jen tarttuvaa vatsakalvon tulehdusta. Tästä
ei kuitenkaan ollut kyse, vaan lopulta selvisi,
että Taistolla on synnynnäinen maksan vajaatoiminta. Eläjäksi Taistosta ei ollut, vaan
lopetuspäivä sovittiin joulukuun 21. päivälle
2004, mikä oli myös Taiston puolivuotispäivä.
Hellimme kissaa viimeisenä iltana parhaamme
mukaan herkuilla ja minä otin Taiston viereeni
sänkyyn, jossa katsoimme yhdessä Sinkkuelämää dvd:ltä. Jostain syystä Taisto, vaikka poika olikin, tykkäsi kovasti Sinkkuelämää-sarjan
tunnusmusiikista. Taistoa tuli myös surtua pitkään ja jouluaattona mieheni totesikin, että
paras joululahja olisi ollut, jos Taisto olisi parantunut ja jäänyt henkiin.
Neljännen kerran luopumisen aika tuli
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maaliskuussa 2008, kun 4-wvuotiaan kotikissamme Paavon käytös alkoi muuttua. Paavo
ei ollut koskaan pitänyt vieraista ja siirtynyt
aina vieraiden tullessa eri huoneeseen. Nyt
tämä kissa makoili sohvalla, eikä välittänyt
vieraasta vieressä istuvasta ihmisestä. Ruokahalu pysyi ennallaan, mutta jotenkin tuntui,
ettei Paavolla ole kaikki hyvin. Vatsasta löytyikin lapsen nyrkin kokoinen kasvain, mikä oli
levinnyt suolistoon ja muihin sisäelimiin. Lopetuspäätös oli tehtävä, koska selvää oli, ettei
Paavoa pystyttäisi pelastamaan. Kovin paikka
Paavon kuolema oli päivälleen saman ikäiselle
kotikissallemme Reinolle (joka tällä hetkellä
on jo 14 vuotias), koska he olivat kuin ”paita
ja peppu”.
Seuraavan kissan poismeno tapahtui kesä-

Sulo

kuussa 2008. Kotikissallamme Sulolla oli ollut
pennusta asti epilepsia ja pitkään oli ollut tiedossa, että mikäli epilepsia pahenee niin, että
se alkaa haitata merkittävästi kissan elämää,
on lopetuspäätöksen aika. Eli Sulon kuolemaan oli ehditty varautua jo vuoden ajan.
Kuollessaan Sulo oli 5-vuotias. Surua kuolema
tietenkin aiheutti ja olihan Sulo minun ja mieheni ensimmäinen yhteinen kissa.
Seppo oli kolmas maine coonimme ja järjestyksessä kuudes kissa, jonka jouduin hautaamaan. Kuolema tuli varhain, koska Seppo
oli kuollessaan 2,5-vuotias. Tämä tapahtui
vuonna 2010 tasan viikko ystäväni pojan itsemurhan jälkeen, joten surua oli jo valmiiksi.

Seppo
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Seppo vietiin lääkäriin jatkuvan ripuloinnin ja
oksentelun vuoksi. Muuten kissa vaikutti täysin terveeltä. Röntgenkuvissa näkyi suolistossa muutama ohuempi kohta, joista uloste ei
mahtunut eteenpäin. Eläinlääkäri päätti poistaa Sepolta pätkän suolta, mutta vatsan avaamisen jälkeen eläinlääkäri totesi, ettei tehtävissä olisi mitään. Suolisto oli kuin peräkkäin
kiinnitettyjä siskonmakkaroita. Suolistossa oli
kehittymätöntä solukkoa muutaman sentin
välein. Eli ainoa vaihtoehto oli lopetus. Sepon
kuoleman sisäistäminen tapahtui muun surun
keskellä viiveellä ja ehkä lopullisesti ymmärsin
sen vasta seuraavana kesänä.
Seitsemäs suru koitti marraskuussa 2013
kun 7-vuotiaalla maine coonillamme Maunolla todettiin aivokasvain. Olimme jonkin aikaa
ihmetelleet Maunon käytöstä: alkoi ärhennellä muille kissoillemme ja pissailla vääriin paikkoihin. Kasvainta ei voinut leikata ja Mauno oli
lopetettava. Maunon kuoleman jälkeen tuntui
pitkään aamuisin oudolta, koska kukaan ei
ollut huutamassa jääkaapin ovella kimeällä
äänellä ( muut kissamme ovat aina olleet hiljaisempia kuin Mauno) ja sait rauhassa ottaa
kaapista mitä halusit.
Kahdeksas ja tähän asti viimeisin kissan
menetys tapahtui heinäkuun lopussa 2015,
tasan 17 vuotta ensimmäisen kissani Killin
kuolemasta. Olimme alkaneet ihmetellä kun
10-vuotiaan kissamme Tarmon suupielessä
alkoi näkyä silloin tällöin veritippoja. Myös
ien näytti turvonneelta. Ensin ajattelimme
sen johtuvan ientulehduksesta, mutta eläin-

Mauno
sojen kuolemaan eri tavoin. Kahden kissamme,
Maunon ja Tarmon, lopetuskäynnillä minulla
on ollut poikani mukana. Maunon kuollessa poika oli 5- ja Tarmon kuollessa 6-vuotias.
Mielestäni lapsen on hyvä pienestä asti oppia
myös eläinten elämään liittyvät ikävätkin asiat. Toki jokainen vanhempi itse tietää, kuinka
kypsä oma lapsi on sisäistämään edellä mainittuja asioita.
Yhtään kissaamme ei ole lähetetty ruumiinavaukseen ja tarkempiin tutkimuksiin
kuoleman jälkeen, koska kuolinsyyt ovat aina
olleet selviä. Eri asia olisi, jos kissan kuolema
olisi selittämätön ja täysin yllättävä. Mikäli
kissansa haluaisi lähettää tutkittavaksi, se toimitetaan mahdollisimman nopeasti avattavaksi Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan tai
Eviraan Helsinkiin. Jos mahdollista, lopetus
ja ruumiin lähettäminen kannattaa ajoittaa
alkuviikkoon.
Omistaja yleensä lähettää lemmikkinsä itse
tutkittavaksi, mutta myös jotkin eläinlääkäri-

lääkärin tutkimuksissa selvisi kyseessä olevan
iso kasvain, mikä oli levinnyt ikenestä ja leukaluusta nieluun. Leikkausta ei voinut edes
ajatella ja eutanasia oli ainoa ratkaisu.
Kaikki kissojen kuolemat ovat koskettaneet,
mutta kaikkein raskaimmalta tuntui ensimmäisen kissani Killin kuolema. Tietenkin jokainen
kuolema on ollut omalla tavallaan raskas ja
vanhemmiten on oppinut suhtautumaan kis-
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Tarmo
asemat lähettävät potilaitaan pyynnöstä ruumiinavaukseen. Mikäli mahdollista, lemmikki
jäähdytetään jääkaappikylmäksi, mikä hidastaa solujen ja kudosten hajoamista. Lemmikkiä
ei saa missään nimessä pakastaa, koska pakastaminen tuhoaa kudokset. Lemmikki kääritään
ensin hyvin sanomalehtiin, sitten vielä kaksinkertaiseen muovisäkkiin ja lopuksi pakataan
vahvaan pahvilaatikkoon. Kesäaikaan voi olla
hyvä laittaa mukaan kylmävaraajia pahvilaatikon sisälle. Varmista pakkaus- ja lähetysohjeet
Eviran sivuilta. Ensisijaisesti eläimet kannattaa
tuoda itse tai lähettää Matkahuollon kautta.

Itellalla on pakkaamista varten omia erityisohjeita ja rajoituksia.
Kaikki kissamme on haudattu omaan kotipihaan. Tietenkin lemmikkieläimille on
olemassa oma pieneläinhautausmaa, mikäli
hautaaminen ei omalle pihalle esimerkiksi
sen puuttuessa onnistu. Jotkut ihmiset tosin
haluavat säilyttää tuhkatun kissansa uurnassa
esimerkiksi kirjahyllyssä. Toki myös eläinlääkäriasemat hoitavat kissan ruumiin ”hävittämisen” , mikäli omistaja näin haluaa.
TEKSTI JA KUVAT RIIKKA VIRTANEN
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Vain taivas on rajana
Olen käynyt aktiivisesti näyttelyissä ja huomasin syyllistyväni mielessäni arvostelemaan näyttelyn järjestäjien epäkohtia. Kuka on jättänyt mitäkin hoitamatta ja
kenellä on huono näyttelypaikka. Muistan kirkkaasti
Satakissan ensimmäisen näyttelyn. Olin sturdeineni
käytävällä, joka johti tuomareille. Näyttely oli assistenttikantoinen ja häkkieni edusta oli koko ajan täynnä kissojaan tuovia ja hakevia omistajia. Eräs näytteilleasettaja kävi kitisemässä minulle pitkin päivää, että
tukin tavaroineni käytävän. Minä olin kissojeni kanssa
omilla häkeilläni ja hänen mielestään olin koko ajan
hänen tiellään! Mietin silloin, että miten häkkikartta
on voitu suunnitella niin huonosti niin pieneen tilaan.
Ajattelin paikan olevan huono näyttelylle ja etten ikinä
enää osallistu kyseisessä paikassa olevaan näyttelyyn.
Vuoden kuluttua löysin itseni kuitenkin uudelleen samasta paikasta.
Miten yllättynyt olinkaan! Kaikki oli täysin toisin kuin
vuosi aiemmin. Sama paikka, sama kissamäärä, mutta
pohjaratkaisu oli nerokas kyseiseen tilaan! Ymmärsin,
ettei ole huonoja näyttelypaikkoja, on vain huonoja
suunnitelmia ja niiden toteutuksia. Seurasin päivän
toimihenkilöiden touhuamista ja näyttelyn eteenpäin
viemistä. Ihastuin ihmisten mutkattomuuteen ja ky-

Tuomarit:

Kumpanakin päivänä valitaan näyttelyn Best Of Best!

luksia tulen tekemään tulevien kuukausien aikana.
On hienoa, kun pääsee vaikuttamaan asioihin. Nyt
on mahdollista muuttaa niitä epäkohtia, joita itse on
kohdannut näyttelyissä käydessään. On mahdollista
päästä kokeilemaan asioita. Kun itse tekee ja kokeilee,
voi taas rakentavammin miettiä muidenkin järjestäjien
näyttelyjä.
Vuoden 2018 näyttely lähenee ja mielellämme
otamme mukaan uusia ihmisiä ja ideoita näyttelyn järjestäjä tiimiimme. Tehdään näyttelystämme spektaakkelimainen tapahtuma. Mitään kokemusta ei tarvitse
olla, vaan ideoidaan yhdessä. Tulemme pitämään syksyn ja talven aikana suunnitteluiltoja ja rakennamme
koristeita ja oheismateriaalia näyttelyä varten. Tekijöitä
ei ole koskaan liikaa. Nämä pienet yhteiset hetket ovat
oiva tilaisuus myös tutustua toisiin samanhenkisiin kissaihmisiin. Näyttelyssä pikaisesti nähtyihin tuttaviin voi
syntyä aivan uudenlainen side, kun pääsee keskustelemaan asioista kaikessa rauhassa. Uudet harrastajat saavat rohkeutta ja oppivat uusia asioita kokeneemmilta
konkareilta.
Olen itse ollut aina erakkomainen yksinäinen susi. Oli
kuitenkin erittäin upeaa huomata, miten minut otettiin
luontevasti näyttelytiimiin sisälle. Olo oli hyvin tervetullut ja kotoisa. Satakissan tiimi on kuin sydämellinen
perhe. Nyt sinullakin on mahdollisuus tulla osaksi sitä.

kyyn ottaa apua ja neuvoa vastaan ja järjestää sujuva
ja upea näyttely pienellä porukalla. Oli hienoa nähdä
myös kahden eri yhdistyksen saumaton yhteistyö ja
henkilökemioiden upea kohtaaminen. Samaan aikaan
minulla alkoi kypsyä ajatus miten mielenkiintoista olisikaan olla mukana näyttelyn järjestämisessä. Minulla
itselläni ei ollut mitään aiempaa kokemusta näyttelyn
järjestämisestä. Ainoastaan kova into ja usko siihen,
että oppii, kun vaan tekee.
Nyt olen onnellisessa asemassa, sillä olen osa Satakissan näyttelytiimiä ja ensimmäistä kertaa mukana
järjestämässä näyttelyä. Pääsen niin sanotusti tositoimiin sen sijaan, että vaan hiljaa mielessäni arvostelen
toisten järjestämiä näyttelyjä. Sitä on aina niin helppo
arvostella asioita, joista ei välttämättä itsellä olekaan
syvempää käsitystä. Odotan innoissani, mitä oival-

TEKSTI JONNA SIVONEN
KUVA TESSA
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Ilmoittautumisaika: 1.11.2017 – 31.12.2017
Näyttelypaikka: Yyterin Kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori
Eläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.00 - 10.00, sunnuntaina 8.00 - 9.00
Arvostelu alkaa: lauantaina klo 10.30, sunnuntaina klo 9.30
Näyttely päättyy: lauantaina klo 16.00 ja sunnuntaina klo 15.00
Avoinna yleisölle: lauantaina 10.00-16.00, sunnuntaina 9.00-15.00
Lauantaina Egyptinmau-erikoisnäyttely

Ireneusz Pruchniak, PL (AR)
Jurgita Gustaitiene, LT (AR)
Marek Chadaj, PL (AR)
Marie Westerlund, SE (AR)
Sirpa Lindelöf, SE (1B, 2, 3, 4)

Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivänä. Näyttelyssä noudatetaan Suomen
Kissaliiton ja FIFén sääntöjä. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä tarvittavat todistukset Kissaliiton
kotisivuilta tai Kissalehdestä. Sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle tuleville kissoille.
Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä on pe 19.1.2018. Rekisterikirja / rokotustodistus on esitettävä
ilmoittautumisen yhteydessä. Eläinlääkäritarkastus toteutetaan pistokokein. Kuitenkin niin, että mahdollisimman
moni kissa käy tarkastuksessa. Sienitestit otetaan sääntöjen mukaan. Omistajat voivat itse esitellä kissat tuomareille.
Valokuvaaja Tessa on paikalla kumpanakin päivänä!
Näyttelyssä tullaan myöntämään aikaisempi poistumislupa kissoille, jotka eivät ole tulleet nominoiduiksi. Kyseinen
aikaväli ilmoitetaan kumpanakin päivänä erikseen. Omistajat tuovat itse näyttelyhäkit. Häkin min. koko 50 x 50 x 50
cm. Näyttelyn järjestäjä tarjoaa vain pöytäpaikan (65 x 65 cm), EI häkkiä. Yksi pöytäpaikka yhdelle kissalle.
Näyttelymaksut, luokat 1-17:
Ø 37 € kissa / päivä, ruusukkeet ovat maksuttomia.
Ø Satakissan jäsen 34 € kissa / päivä
Ø Ei-FIFé – kissa 50 € kissa / päivä
Ø Tarkistusluokka 15 € arvostelun yhteydessä,
erikseen 37/34 €.
Ø Veteraaniluokka 10 € arvostelun yhteydessä,
erikseen 37/34 €.
Ø Kasvattaja- ja siitosluokka ovat maksuttomia kissan
osallistuessa muuhun luokkaan. Pelkkä kasvattajatai siitosluokka 37/34 €.
Ø Kaverikissa 10 € (ei omaa häkkipaikkaa)
Ø Näyttelyluettelo, sis. molemmat päivät 3 €
ilmoittautumisen yhteydessä ja 5 € paikanpäältä
ostettuna.
Ø Tee oma ilmoittautuminen joka luokkaan erikseen!
Ø Näyttelyyn otetaan 210 kissaa / päivä.
Ø Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Hotelleja Porissa: Yyteri p. 02 628 5300

Ilmoittautumiset: Ensisijaisesti OmaKissan kautta
https://omakissa.kissaliitto.fi/ (maksetaan OmaKissan
ohjeiden mukaan) tai paperilomakkeella postitse
suoraan näyttelysihteerille: Marika Landen, Junnolantie
55, 03250 Ojakkala, jolloin näyttelymaksu maksetaan
Satakissan tilille FI28 5700 8120 3340 03, käyttäen
viitettä 3055. Karsinta tapahtuu maksupäivän mukaan.
Ilmoittautuminen on sitova.
Näyttelypäällikkö: Elina Peltonen, p. 050 592 0159
halden.coon@dnainternet.net ja Olli Lehtonen
Näyttelysihteeri: Marika Landen, p. 040 504 2592
(yhteydenotot puhelimitse vain klo 18 jälkeen)
mlanden@gmail.com
Hyvinvointi- ja hygieniavastaava: Sari Valtanen
Raha-asiat (näyttelymaksujen palautukset ym): Marjo
Klankki, p. 044 541 0071 satakissa.rahat@gmail.com
Myyntipaikat ja mainokset: p. 050 592 0159
satakissa.ilmo@gmail.com
Ruusukkeet
ja
palkinnot:
Piia
Anolin-Niemi,
satakissa.sihteeri@gmail.com
Pääassistentti: Samuli Mustonen, assistenttihakemukset
samuli.mustonen@outlook.com Assistenteille tarjotaan
lounas ja maksetaan korvaus 25 €.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017
Aika: TORSTAI 12.10. klo 18.00
Paikka: Yrjönkatu 6, Postitalo, käynti Valtakadun puolelta, 8. krs

tiedottaa

8. Valitaan yksi (1) liittokokous edustaja
lisää v. 2017 toimikaudelle

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

9. Valitaan vuoden 2018 liittokokousedustajat
ja heidän varahenkilönsä
10. Valitaan Satakissa-lehden päätoimittaja
ja toimituskunta v.2018

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

11. Kokouksen päätös

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio ja liittymis-ja jäsenmaksun
suuruus
6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, jonka
toimikausi alkaa heti sekä muut hallituksen
jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti

Kokouksen päätyttyä kahvitarjoilu, sekä yleistä
keskustelua 21.10.2017 Kissaliiton liittokokouksen
päätettäviksi tulleista liittokokousehdotuksista.

7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja
yksi (1) varatoiminnantarkastaja

TERVETULOA!

Tulevalle hallituskaudelle 2018 kaivataan uusia aktiivisia toimihenkilöitä!

OSALLISTU!
PUHEENJOHTAJA:

RAHASTONHOITAJA:

• Vastaa hallituksen- ja jäsenkokousten
järjestämisestä esityslistoineen.
• Toimii yhdistyksen PR-tehtävissä varsinkin
ulkoisen tiedotuksen suhteen.

• Vastaa yhdistyksen rahaliikenteestä
yhteistyössä hallituksen kanssa.
• Huolehtii käytännön hankinnoista ja
talousseurannasta.
• Ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä
Omakissassa, seuraa saapuneita
jäsenmaksuja.
• Vastaa jäsenille ilmestyvän Kissa-lehden
tilauksista

VARAPUHEENJOHTAJA:

• Vastaa kokouksista puheenjohtajan ollessa
estynyt.

SIHTEERI:

• Toimii jäsenen sekä hallituksen yhdyssiteenä
Suomen Kissaliittoon.
• Vastaa neuvonnasta kasvatus-, näyttelyja sääntöasioita koskien sekä yhdistyksen
ajankohtaisista asioista.
• Vastaa yhdistyksen sisäisestä tiedottamisesta
koskien tapahtumia ja ajankohtaisia
sääntöasioita.

ULKOMAISET
NÄYTTELYILMOITTAUTUMISET:
• Vastaanottaa sähköpostilla ja kirjepostilla
saapuvia jäsenten ulkomaisia
näyttelyilmoittautumisia ja välittää ne
jäsenyyden voimassaolon tarkastuksen
jälkeen näyttelyiden järjestäjille.

Näiden tehtävien lisäksi hallitus työllistyy koskien tapahtumia, joista suurimman painopisteen
muodostavat kerran vuodessa järjestettävät kansainväliset kissanäyttelyt. Pääsääntöisesti
koko hallitus työskentelee näyttelyissä erilaisissa toimihenkilötehtävissä.
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Suomen Kissaliitto ry:n terveys- ja koulutustoimikunta (TKT) järjestää yhdeksännen kerran rotujen
terveyspäivän la 07.10.2017 klo 8.30 – 16.00 Tampereen yliopiston päärakennuksessa, luentosalissa
A32, Kalevantie 4.
Terveyspäivä on tarkoitettu rotuyhdistysten
edustajille (2 edustajaa kustakin yhdistyksestä) ja se on yhdistysten edustajille maksuton.
Päivään voivat osallistua myös muut kiinnostuneet, jolloin hinta on 10 €/henkilö. Lounaan
osallistujat maksavat itse, paikalla on edullinen
lounasruokala (hinta noin 6-11 euroa annoksesta riippuen).
Ilmoittautumiset: * Rotuyhdistysten edustajat (2 edustajaa) 1.9.2017 mennessä. Ilmainen.
* Kaikille halukkaille ilmoittautuminen alkaen
2.9.2017, hinta 10 €. Ilmoittautumisen yhteydessä saat maksutiedot. Ilmoittautuminen päättyy
3.10.2017. Ilmoittautuminen sähköpostilla Inkeri
Siltalalle (inkeri.siltala@kissaliitto.fi). Ilmoittautuneista tarvitsemme nimen, mahdollisen rotuyhdistyksen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron sekä mahdollisen erityisruokavalion.
Terveyspäivään mahtuu max. 50 henkilöä.
-------------------------------------------------Kissaliiton tiedote: Kissa ei ymmärrä rankaisemista
Kissan koulutuksessa lähtökohtina ovat positiivisuus ja palkitseminen. Sallittuun ja hyvään
käytökseen rohkaiseminen on tehokkain tapa
kouluttaa kissaa, kunhan muistaa, että mitään
ei tapahdu hetkessä.
Kissalla on oma tapansa oppia ja sitä on

kunnioitettava. Johdonmukainen palkitseminen on tärkeää, kun kissan toivotaan toimivan
halutulla tavalla. Kissalle mieluinen palkkio voi
olla silitys, herkkupala tai kannustava puhe. Äänenpainoilla on suuri merkitys. Kissat eivät ymmärrä rankaisemista, ja tämä on yksi syy siihen,
miksi kissaa ei saa kurittaa ruumiillisesti. Kissa
ei välttämättä yhdistä vihaista tai jopa kipua aiheuttavaa omistajaa esimerkiksi siihen, että se
on tehnyt tarpeensa väärään paikkaan, vaan voi
oppia pelkäämään ihmistä. Pitkässä juoksussa
tästä saattaa aiheutua kissalle stressitila ja sen
yleiskunto heikkenee. Ruumiillisen kurituksen
seurauksena kissa voi alkaa käyttäytyä tavalla,
jonka ihminen kokee ongelmalliseksi. Jokaista eläintä tuleekin kouluttaa positiivisuudella
ja sen lajinomaiset piirteet huomioon ottaen
kohti onnistumisia, Suomen Kissaliiton varapuheenjohtaja Satu Hämäläinen summaa.
Animalia, HESY, Suomen Kissaliitto, Suomen
Kennelliitto ja SEY haluavat Kivuton koulutus
-kampanjallaan muistuttaa kansalaisia ja viranomaisia siitä, että eläimen kovakourainen käsittely on eläinsuojelulaissa kielletty ja kannustavat koulutuskeinot tuottavat parempia tuloksia.
Kampanjassa ovat mukana myös muun muassa
Helsingin yliopiston Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen tutkija Sanni Somppi, Team
Rokan toiminnanjohtaja Toni Lahtinen ja Bachelor of Science in Animal Behaviour tutkinnon
suorittanut ongelmakoirakouluttaja ja koiraterapeutti Pauliina Laurila.
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Kampanjan sivut: kivutonkoulutus.webnode.fi.
Lisätietoja: Animalia Laura Uotila, eläinsuojeluasiantuntija, p. 050 543 9601, laura.uotila[a]
animalia.fi, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY
ry, Hannele Luukkainen, puheenjohtaja
p. 040 547 7770, hannele.luukkainen[a]clarinet.f
-------------------------------------------------Kissaliiton tiedote: Mitä tehdä, jos kissasi katoaa?

Tee katoamispaikalta ja kaikista muista ilmansuunnista hajujälkiä turvallista reittiä pitkin kotiin. Kaverikoira tai -kissa voi olla mukana tekemässä hajujälkiä
tai hajujälkiä voi tehdä levittämällä pieniä määriä
kaverikissan pissaista kissanhiekkaa maastoon. Usein
karkuri osaa suunnistaa tuttuja jälkiä pitkin kotiin.
Aloita loukuttaminen katoamispaikalla. Loukkuja
saa lainaan ja loukuille käyttöopastusta mm. Etsijäkoiraliitolta ja eläinsuojeluyhdistyksiltä.
Ota karkurin haju talteen siltä varalta, että etsijäkoiran apua tarvitaan. Hyviä hajuja ovat esim.
valjaat, makuualusta, lelut tai kissan hoitovälineet.
Säilö haju puhtaaseen lasipurkkiin tai muovipussiin.
Jos havaitset karkurin, koita rauhoittaa alue. Houkuttele kissaa luoksesi äänellä. Maan raapiminen tai
kissan omalla lelulla leikkiminen voivat myös houkutella sen. Samoin voit houkutella kissaa tuoksuvan
ruuan avulla. Voimakkaan hajuiset kalasäilykkeet, kuten makrillit, herättävät yleensä kissan mielenkiinnon.

Kissaa kannattaa ensisijaisesti etsiä lähiympäristöstä. Tutki kaikki katoamispaikan lähellä olevat
roskakatokset, ladot, kivenkolot ja muut piilopaikat. Pelästynyt kissa saattaa piilotella jopa omassa
pihapiirissään. Kissaa voi houkutella esiin ruuan
tai vaikka tutun koiran avulla. Vältä kuitenkin liikaa
hälinää ettei kissa pelästyisi enempää.
Muista tehokas ilmoittelu:
Käy ilmoittamassa lähinaapureille että kissasi
on kadonnut.
Ilmoita karkurista Internetiin www.karkulaiset.fi
ja www.karkurit.fi
Soita poliisille, löytöeläinhoitolaan ja kunnan
eläinlääkärille.
Kissat saattavat liikkua kuntarajojen yli, joten
kannattaa ilmoittaa myös naapurikuntiin.
Kiinnitä ilmoituksia lyhtypylväisiin, kauppojen
ilmoitustauluille, kirjastoihin ja kahviloihin.
Suojaa ilmoituksesi vesisateelta ja laita ilmoituksen alareunaan revittävät puhelinnumerot.
Älä unohda lehden- ja postinjakajia, takseja ja
metsästäjiä ym. ryhmiä, jotka liikkuvat luonnossa.
Jos tiedät kissan liikkuvan tietyllä alueella kannattaa ilmoituksia jakaa suoraan postilaatikoihin.
Hyvä keino on myös käydä kadonneen kissan
valokuvan kanssa ovelta ovelle kysymässä,
onko tämän näköistä kissaa näkynyt alueella
irrallaan.
Jätä katoamisilmoitus kontaktitietoineen jokaiseen tällaiseen kotiin.
Yritä saada paikallisradio ilmoittamaan katoamisesta.

Jäsenedut
2017

PIDÄN SINUSTA
HUOLTA
WW16, SC
Kharn-Ka Your Choice
JW, DVM, DSM
”Konsta”,
Om. Jaana Heikanen

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

PetPori

Herralahdenraitti 1, Pori
-3 % ruuat
-10 % tarvikkeet
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Kaksi eri Nutrolin®-öljyä huolehtii kaikista kissoista,
pennusta senioriksi saakka. Tiesitkö muuten, että DHA
on paitsi pentujen kehitykselle tärkein rasvahappo, myös
emon hedelmällisyyttä parantava rasvahappo?

LIITY KASVATTAJAKERHOON

Jäsenyys ei maksa mitään, mutta se tuo sinulle
rahanarvoisia etuja ja ravitsemusosaamista.
Lähetä tietosi sähköpostilla osoitteeseen info@nutrolin.fi
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#nutrolinlife

WWW.NUTROLIN.FI

2.

Lähettäjä:

Piia Anolin-Niemi
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori

Kissaharrastajan
ostopaikka!
LEMMIKKIELÄIN ÄT
E LÖYD
MAAILMASTAMM
IKKEET,
EDULLISET TARV
KAIKENRUOAT JA LELUT
TÄVILLE .
KARVAISILLE YS

KODIN TERRA PORI

Tikkulantie 4, 28100 Pori,
p. 029 009 6351

Ma-pe 7–21, la 7–18, su 12-18
www.kodinterra.fi

Puhelun hinta:
lankapuhelimesta
8,35 snt/puh +
6,91 snt/min,
matkapuhelimesta
8,35 snt/puh
+ 16,69 snt/min

