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HALLITUS 2018

Pääkirjoitus

satakissa.hallitus@gmail.com

M

Puheenjohtaja
Tuomo Ahlfors
satakissa.pj@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Koulutusvastaava,
Myyntipöydät
Emilia Hakanen
satakissa.vp@gmail.com

KALENTERI:

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

•
•
•
•

Sponsoriasiat ja mainokset
Mari Nokelainen
satakissa.sponsorit@gmail.com
Arpajaisvastaava
Pia Vainionpää
piakrista.vainionpaa@gmail.com

la 14.4. Puuvillan lastentapahtuma klo 10–16
su 15.4 kevätkokous klo 14
la.21.4. Tassucat/Hansa/Ulvila,
klo 11-18 kissaesittely
la 28.4. Terra kissaesittely
la 5.5. kissojen leikkauskampanja
Eurajoella kello 8.15–15
to 10.5. Kevätkirmaus
ti 15.5. jäsenilta / Porin
eläinlääkäripalvelu klo 18.30–20

uutokset tuovat mylläkkää ja mylläkästä
syntyy uutta. Muutokset tuovat aina jotain uutta ja muutos herättää uudenlaista intoa, jonka energiasta herätellään uusia suuntia
ja innokkaita tekijöitä. Kuitenkin kaiken rakentaminen lähtee siitä, että perustukset ovat lujat ja luotettavat.
Viime vuoden loppupuoliskolla minut valittiin Satakissa ry:n puheenjohtajaksi ja Satakissalehden päätöimittajaksi. Uutena henkilönä koko
skenessä olen hyvin kiinnostunut kaikesta mitä
satakissalaisena voi kokea, ja on hienoa nähdä niitä mahdollisuuksia, mihin me voimme yhdistyksenä vaikuttaa. Se, miten voimme auttaa kissoja tai
kissaihmisiä, on lähellä toiminta-ajatustani. Lähtökohtaisesti tulee muistaa se, miten arvokas ja kallisarvoinen eläin kissa on. Historiaa kun tutkii, niin
näkee, ettei kissa ole turhaan ollut vuosituhansia
ihmisen ystävä.
Tämä, vuoden 2018, ensimmäinen lehti on
monella tapaa erikoinen omalta osaltani. Oman
toimenkuvani saatuani hieman jännittyneissä
ajatuksissa ja alkuvuoden suuren rotukissanäyttelyn alla oli paljon tapahtumia, jotka pyörivät

mielessä. Aikataulu venyi, mutta julkaisupaineessa loputkin tekstit saatiin kasaan. Uskon vahvasti,
että seuraavat lehdet tulevat syntymään helpommin. Monet eri asiat ja kuviot pyörivät jatkuvasti monissa eri sähköisissä palveluissa ja rakennuspalikoita on monenlaisia. Onneksi kuitenkin
vanha ja erittäin osaava ryhmä on auttamassa
palikoiden kanssa.
Tulevia lehtiä ajatellen onkin hyvä miettiä uusia juttuja tai juttusarjoja. Erilaisia tekstejä, joissa
näkyy kiinnostuneisuus kissoihin. Monenlaisia
kirjoituksia, jotka auttavat tai palvelevat yhdistyksen jäseniä. Lehti toimii parhaiten, kun lukijat
löytävät siitä ideoita ja ajatuksia itselleen. Tästä
ajatuksesta onkin hyvä lähteä ja haastaa teitä
satakissalaisia osallistumaan enemmän kaikkeen
toimintaan. Myös kirjoitamaan tekstejä tai lähettämään juttuideoita. Kaikenlainen ideointi on
tervetullutta.
Mielenkiinnolla seurataan, mitä kaikkea horisontissa tuleekaan näkymään.

Tuomo Ahlfors

TOIMIHENKILÖT
HALLITUKSEN
ULKOPUOLELTA

Ulkomaan näyttelyilmoittautumiset
Tuomariemäntä
Jonna Sivonen
judges.satakissa@gmail.com

Satakissa-lehden toimituskunta
satakissa.lehti@gmail.com
Tuomo Ahlfors (päätoimittaja)
Elina Peltonen
Elli-Mari Ahola (taittaja)
Riikka Virtanen
Pia Vainionpää

Hyvinvointivastaava, Vuoden kissat
Sari Valtanen
sari.valtanen1@gmail.com
Kasvattajien mentorointi
pentuasioissa
Elina Peltonen
halden.coon@dnainternet.net
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n
kansainvälinen
rotukissanäyttely
3.–4. helmikuuta
Yyterin kylpylähotelli

Sydäntalvi on kauneimmillaan, ja hyytävä
pakkanen hyväilee kaikkia ulkona liikkujia.
Meri on jäässä, ja Yyterin hiekka on jähmettynyt yhtenäiseksi massaksi. Auringonpalvojia ei rannoilla näy, ja muutenkin autiota
rantaa piirtyy pitkälle. Kuitenkin Yyterin kylpylähotellin parkkipaikka on niin täynnä,
että vapaata paikkaa saa etsiä kunnolla ja
koko rakennus kuhisee elämää. Siirtyessä
kylpylähotellin sisätiloihin on helppo huomata pientä kilpailuhenkeä ja jopa kolmattasataa erirotuista, -väristä, -kokoista ja -ikäistä
kissaa. On taas kansainvälisen rotukissanäyttelyn aika.
Satakissa ry järjesti jälleen kansainvälisen
rotukissanäyttelyn. Näyttely järjestettiin
kuluvan vuoden helmikuun ensimmäisen
viikonlopun aikana Yyterin kylpylähotellilla. Kansainvälinen rotukissanäyttely on aina
yksi Satakissan toimintavuoden kohokohtia,
johon panostetaan hyvin paljon ja antaumuksella. Näyttelyssä on aina suuri kunnia
saada yhteen paljon kissaihmisiä, kissaharrastajia ja kissoja ympäri maata sekä maita.

Näyttelyn valmistelut
ja suunnittelutyö
Suuren tapahtuman suunnittelu tarvitsee aina
paljon aikaa ja vaivaa. Tämän vuoden kansainvälisen rotukissanäyttelyn suunnitelut aloitettiin jo
edellisen vuoden näyttelyn aikaan. Katse on aina
eteenpäin ja rakennetaan visioita tulevasta.
Näyttelypaikka, eli Yyterin kylpylähotelli, varattiin käyttöömme jo hyvisää ajoin. Aikaisemmista
näyttelyistä palautetta ahtaista tiloista, mutta
suurin osa aikaisempien näyttelyiden näytteil-
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leasettajista on ollut hyvin tyytyväisiä tiloissa
siihen, kuinka lähekkäin kaikki siellä ovat. Ilman
suuria siirtymisiä on pysynyt hyödyntämään ravintolaa, vessoja, kahvilaa ja monelle se, että samassa rakennuksessa on myös majoitustilat, on
ollut suuri etu monesta eri lähtökohdasta. Huojentavaa oli se, että vaikka hotellissa alkoi vuoden
2017 aikana iso remontti, ei siitä tulisi olemaan mitään estettä näyttelyn pitämiselle.
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Raija Paananen ja vuoden kotikissa Sissi.

Edellisen näyttelyn päätyttyä oli edessa pitkä
vuosi seuraavaan. Aika kuitenkin kuluu nopeasti
ja suunnittelutyö on hyvä pitää mielessä jatkuvasti. Vuoden aikana tulee paljon muutoksia, mutta
peruskuviot on hyvä olla selvät ja tämän takia
jo hyvissä ajoin laadittiin näyttelyn raamit. Vuoden aikan myös hallitukseen tuli muutoksia, joka
muutti osaltaan työskentelyä.
Näyttelyn suunnittelutyö on parhaimmillaan
hyvin intensiivistä. Huomioitavia asioita on todella paljon ja käytettävien rakennuspalikoiden skaala on laaja. Tärkeintä on kuitenkin, että jokaiselle
paikalle löydetään hyvä ja oman osansa osaava
henkilö. Vuoden aikana henkilöitä asetettiin eri
tehtäviin kuten näyttelypäällikkö, tuomariemäntä, ym... Vuoden aikana myös pyydettiin tuomareita näyttelyyn ja kutsut lähtivätkin hyvissä ajoin.
Kevät muuttui kesäksi ja kesä syksyksi. Vuoden
loppupuolisko alkoi häämöttää ja viimeisiä näyttelyn järjestämisen kannalta tärkeitä asioita koottiin
kasaan. Syyskokouksen aikoihin julkaistiin näyttelykutsut, ja tämä kirvoitti keskustelua. Keskustelua
herätti muun muassa Satakissan päätös järjestää
näyttelyn siten, että näytteilleasettajien tulisi tuoda omat häkkinsä. Tässä suurimpana huolena nähtiin kissaharrastuksen muuttuvan niin, että uusien
harrastajien on vaikea päästä mukaan. Järjestäjän
taholta
ajatuksena
on
kokeilla
tätä
käytäntöä

sekä suoraviivaistaa järjestelyjä. Tätä on vaatinut
erityisesti se, ettei talkoolaisia ole ollut yhtä paljon
apuna kuin aikaisempina vuosina. Ratkaisun toimivuus kuitenkin todetaan vasta käytännössä ja mielenkiinnolla odotetaan tulevia palautteita.
Näyttelyn lähestyessä suunnittelukokouksien
määrä lisääntyi. Usein oli hankalaa saada sovittua kaikille sopivia aikoja ja paikkoja, erityisesti
kun suunnitteluun osallistui henkilöitä eripuolilta
Suomea. Sujuvoittamiseksi päätettiin kokeilla etäkokouksia, ja onneksi nykyisillä monilla erilaisilla
laitteilla on helppo osallistua kokouksiin. Monenlaiset tietotekniset ratkaisut muutenkin joudattivat suunnittelua ja monet eri keskusteluryhmät
olivat täynnä viestejä.
Seuraava järjestelyiden kannalta mielenkiintoinen hetki oli, kun ilmoittautuminen näyttelyyn
avattiin. Ensimmäisten parin viikon aikana ilmoittautumisia tuli kolmattakymmentä ja mietimme
lisämainostamista. Kutsu oli jo näkyvissä monessa paikassa eri puolilla nettiä. Huoli oli kuitenkin
turha, koska pian tämän jälkeen tuli todellinen ilmoittautumistulva ja näyttely oli nopeasti täynnä.
Näyttelyn täyttyminen oli tapahtui niin nopeasti,
että muutama ylipaikkakin ehti täyttymään ennen kuin ehdittiin ilmoittautuminen sulkea.
Vuosi vaihtui ja loppukiri valmisteluissa otti tulta alleen. Jännitys oli käsinkosketeltava ja kaikilla
järjestelyihin osallistuvilla ajatukset juoksivat ympäriinsä. Varmisteltiin
asioita, viilattiin kul-
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mia ja aseteltiin tanssiaskelia.
Näyttelyviikon tullessa kaikki oli valmista, vain
odoteltiin tulevaa viikonloppua. Viimeisiä varmistuksia tehtiin ja loppuviikosta ensimmäiset hallituslaiset sekä talkoolaiset kokoontuivat Yyteriin.
Torstaina 1.2. paikalla oli kourallinen tekijöitä ja
näyttelyä valmisteltiin aloittamalla pienimpiä askareita.
Perjantain saapuminen tiesi sitä, että nyt on
se päivä, kun kaikki täytyy saada valmiiksi, jotta
seuraavan päivän näytteilleasettajat, tuomarit,
työntekijät ja vieraat saadaan saatettua onnellisesti tervetulleiksi. Yyterin kylpylähotellin yläkerran kokous- ja seminaarihuoneet saivat uuden
ulkoasunsa, kun pöydät siirrettiin uuteen järjestykseen, palvelemaan kissahäkkien paikkoina.
Tuoleja kannettiin lukuisia ja kaikki tilat otettiin
käyttöön maksimaalisesti. Varastolta tuotiin tarvittavaa välineistöä ja materiaalia. Päivän aikana
porukkaa valui pystytystalkoihin pikku hiljaa,
useat suoraan töistä. Hyvissä ajoin saapui myös
näyttelyn it-vastaava, jonka suurena työnä oli
valmistella kaikki tietotekniikka, jota nykyaikai-

sessa näyttelyssä tarvitaan laajasti. Tietokoneita ilmestyi useita ympäri esittelytiloja. Samalla
saimme paikalle Pirkanmaan rotukissayhdistykselta lainaksi tulevat pöydät ja häkit, joita tarvitaan näyttelytoimikunnan ohjeiden mukaan tuomareiden läheisyyteen.
Näyttelyn kasaaminen vie aikansa, ja perjantai
kului nopeasti. Palkintopöytä, arpa- ja myyntipöydät sekä kaikenlainen muu rekvisiitta rakentui
hiljakselleen, kun talkoolaiset ja hallituslaiset olivat tarttuneet hommiin. Hotellin aulassa ja alakerrassa olivat myös näyttelyn myyjät aloittaneet
työnsä. Erilaiset myyntipöydät nousivat pystyyn
ja esille tuli runsaasti hienoja kissahäkkejä, leluja,
käsilaukkuja jne. vain odottamaan ostajiaan.
Perjantai oli ohi ja ensimmäiset näytteilleasettajat, jotka majoittuivat viikonlopun hotellilla, olivat jo tuoneet kissahäkkinsä näyttelytiloihin. Tilat
rauhoittuivat, ovet lukittiin ja lähdettiin huilimaan
sekä keräämään voimia seuraavia aamuja varten.
Vain tietokoneasentaja jäi kiertelemään ja asentelemaan viimisiä tietokoneita. Näissä hänellä meni
pitkälle yöhön.
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Lauantai 3.2.
Pimeys verhoi vielä maisemia, kun aamuvarhaisella alkoi autoja kertymään Yyterin kylpylähotellille.
Osa päivän toimijoista oli jo paikalla hotellissa
yöpymisen jälkeen. Päivän rutiinit aloitettiin jo
hyvissä ajoin ennen näyttelyn aloittamista. Ovet
avattiin, toimihenkilöt järjestäytyivät ympäri
näyttelytilaa, tietokoneet käynnistyivät, livestriimi
lähti netissä käyntiin ja ilmoittautumiset alkoivat.
Eläinlääkäri tarkasti kissoja satunnaisperiaatteen
mukaan ja jono hotellin aulasta ilmoittautumispistelle oli lähes katkeamaton, joskin oikean reitin löytäminen ilmoittautumiseen tarvitsi pientä
huomiota.
Tilat täyttyivät hiljakseen ja puheensorina täytti
tilat. Sähköinen näyttelyluettelo aktivoitiin lauantain osalta toimintaan kotisivuille ja ensimmäisiä
kissoja tuomarien arviointeihin alettiin puunaamaan. Ison salin, eli näytteilleasettajien tilan, täyttyessä saatiin taas kokea se, kuinka täyteen se tuli.
Pientä palautetta saatiin ahtaudesta, mutta yleisesti tilojen järjestelyyn oltiin tyytyväisiä.
Aamun aikana valmistelut pääsivät omaan
huippuunsa ja paikalle saapuivat tuomarit sekä
assistentit. Nyt oli kaikki tarvittavat palikat näyttelylle kasassa ja tervetulotoivotukset kutsuivat
kaikki tervetulleiksi. Tästä pääsi alkamaan jatkuvat
virta ihmisiä ja kissoja salin sekä tuomarihuoneen
välillä.
Päivä kului rauhallisessa ilmapiirissä. Kaikki eteni omalla painollaan ja suunnitelmien mukaisesti.
Edes muutama vapaaksi päässyt kissa ei aiheuttanut ongelmia ja aikatauluja pystyi seuraamaan eri
tiloissa olevista näytöistä tai tietokoneista. Vähän
väliä sai kuulla iloisia ääniä oman kissansa onnistumisista. Päivän kulku piti kaikki toimihenkilöt
jatkuvasti työllistettyinä. Toimipisteillä vaihdettiin
henkilöitä, seurattiin toiminnan etenemistä monesta eri paikasta ja pidettiin huolta, että kaikki
pisteet olivat jatkuvasti miehitettyinä. Jos toimipisteistä pahimman paikan leiman jollekin tulisi
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antaa, olisi se varmasti lipunmyynti, jossa ilman ulkovaatteita ei pärjännyt. Myös tietokoneet toivat
huolta. Yhteys aikatauluihin tai näyttöihin katkeili
välillä, ja yksi tietokone aloitti omatoimisen päivityksen kesken tuomaroinnin. Kaikesta kuitenkin
selvittiin, ja näyttelypäälliköt olivat jatkuvasti kiinni toiminnassa.
Arvostelujen sujumista oli mielenkiintoista
seurata. Erittäin ammattitaitoiset tuomarit ja assistentit hoitivat työnsä upeasti. Ulkopuolisten
silmissä koko toiminta oli kuin ihmeellistä taikuutta tai salatiedettä. ”Arviointilappuja” tulostettiin
jatkuvasti sihteeristön toimesta ja jaettin näytteilleasettajille. Ruusukepöydällä sai rauhassa jakaa
ruusukkeita onnistumisten mukaan. Ruusukkeet
saivat jatkuvasti kehuja, ja ihmisten tyytyväisyys

oli hyvin tunnettavissa.
Aikataulut ovat aina vaikeita suunnitella etukäteen. Jokaisella tuomarilla on oma tapansa ja
tarkkuutensa arvostella kissat. Tästä johtuikin,
että aikataulut venyivät arvosteluiden kohdalla
hieman. Lopulta kuitenkin arvostelutkin saatiin
onnellisesti suoritettua ja tuomarit pääsivät lounaalle. Ilman naposteltavaa ja juomisia tuomarit
eivät kuitenkaan joutuneet olemaan muutenkaan arvioinnin aikana, vaan tuomariemäntä
piti hienosti huolta tuomareiden jaksamisesta.
Arvosteluiden jälkeen tuomarihuone muutettiin nopeasti pohjapiirustuksiltaan toimimaan
paneelissa. Samanaikaisesti annettiin näytteilleasettajille lupa poistua. Tämä siksi ettei poistuvien henkilöiden liikenne häiritsisi paneelin ete-
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nemistä ja muutenkin näin saatiin vapautettua
tilaa sujuvammalle liikkumiselle.
Seuraavaksi oli vuorossa paneeli. Tässä näyttelyssä oli käytössä erilainen arvostelujärjestely. Tästä arvostelujärjestelystä kirjoitetaan tarkemmin
sivulla 27.
Sattumuksia tulee tekevälle aina, eikä tässäkään selvitty täysin ongelmitta. Tekniikka vaatii
aina pientä säätöä, ja suuressa tilassa on monta
paikkaa sekä asiaa jotka tulee huomioida. Paneelin kuulutuksissa tuli pientä vaikeutta, kun äänentoiston laitteisto tuli kytkeä päälle hyvin monesta
eri paikasta. Paneelissa kävi myös ikävä sattumus,
kun yksi kissoista hermostui liikaa paneelissa ja
hyökkäsi assistentin käteen kiinni. Onneksi paikalla oli ensiaputaitoisia henkilöitä ja assistentti sai

tarvitsemansa hoidon.
Hotelli alkoi hiljenemään ihmisistä. Kissoja
oli viety koteihin tai hotellihuoneisiin. Tämä oli
merkki toimihenkilöille aloittaa valmistelut sunnuntaita varten. Uudet ruusukkeet otettiin esiin
pöydälle, palkintopöytä täytettiin uudelleen. Tiloja siivottiin, tarkistettiin ja varmistettiin seuraavan päivän koettelemuksia varten. Tuomarihuone
järjestettiin paneelin jäljiltä takaisin oikeanlaiseksi
ja myyntipöytien tuotteita tsekattiin. Vasta parin
tunnin päästä toimihenkilöt kokivat paikat tarpeeksi hyviksi ja pikkuhiljaa poistuttiin paikalta.
Jokainen varmasti väsyneenä ja kaikkensa antaneena.
Lyhyet yöunet ja näyttelyviikonlopun toinen
päivä saa luvan tulla!
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Sunnuntai 4.2.

paljon. Suuria kommelluksia ei juurikaan ollut.
Tuomarit saivat päivän arvostelut jo hyvissä
ajoin valmiiksi ja aikataulu näyttelyn osalta piti.
Päätös aikaisesta poistumisluvasta kuulutettiin
heti arvostelujen jälkeen. Tämä kuitenkin tuotti
hieman hämmennystä myyjien ja pääsylippujen
myynnin kannalta, koska kissojen vähentyessä
myös vieraat vähenivät. Näytteilleasettajille päätös oli kuitenkin tervetullut ja he, jotka eivät jääneet paneeliin, saivat lähteä ajoissa pois. Samalla
aikaan tuomarit olivat päivällisellä ja tuomarihuonetta järjestettiin paneelia varten.
Paneeli eteni pitkälti samankaltaisesti kuin lauantaina. Arvostelujärjestys oli jo koeajettu ja kokeiltu, joten työskentelyyn päästiin nopeammin.
Paneelin päätyttyä päättyi myös näyttely. Tilat
alkoivat tyhjentyä nopeasti ja paikalle saapuneet
muutamat talkoolaiset aloittivat paikkojen siivoamisen ja kuntoonlaittamisen. Se että näytteilleasettajat oltiin tällä kertaa velvoitettu ottamaan
omat näyttelyhäkkinsä näkyi nyt tässä vaiheessa
suurena etuna. Häkkipöytien purkaminen ja kan-

Paikat vielä kipeenä ja lyhyiden yöunien jälkeen
toimihenkilöt alkoivat taas kokoontua Yyterin
kylpylähotellille. Pakkanen oli kiristynyt, mutta
tunnelma hotellilla oli lämmin. Aikataulultaan
sunnuntai oli samankaltainen, mutta kaikkea oli
aikaistettu hieman. Näin saatiin varmistettua,
että näyttely loppuu ajallaan ja tuomarit pääsevät
omille kotimatkoilleen ympäri Eurooppaa ajoissa.
Kellon lähestyessä aamu kahdeksaa, oli toimihenkilöt jo paikoillaan ja valmiina aloittamaan päivän askareet. Päivän aloitus sujui jo miltei rutiininomaisesti. Tietokoneet saatiin käyntiin, kauppiaat
avasit omat myyntipisteensä ja ilmoittautuminen
alkoi. Eläinlääkärin tarkastukset olivat taas satunnaistarkistuksia.
Päivän kulku noudatteli lauantaita. Kaikki sujuivat hiljakseen ja rauhassa. Huomasi selkeästi sen,
että paikalla oli myös launtaina paikalla olleita ja
edellisen päivän ihmettelyt olivat vähentyneet
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taminen tapahtui nopeasti muutamien talkoolaisten voimin, eikä vienyt edellisten vuosien tapaan
useita tunteja. Häkkipöytiä kuului olla jonkin verran näyttelyssä tuomareita varten.
Ylimääräisten pöytien siirtäminen pois näyttelytiloista antoi tilaa loppusiivoukselle ja järjestelyille. Useita kymmeniä, Yyterin kylpylähotellin omia, pöytiä siirrettiin ympäri näyttelytiloja
niiden alkuperäisiin paikkoihin. Samalla lattioita
siivottiin, laatikoita pakattiin ja tuoleja kannettiin paikasta toiseen. Hotellilta saadun ohjeen
mukaan paikkojen tuli olla luovutuskunnossa
kello 18 mennessä ja vauhti oli sen mukaista. Aikataulussa pysyttiin ja hotelli hiljeni jälleen talviseen ”uneen”. Vielä yksi punnerrus oli jäljellä, kun
pieni autoletka, muutaman ihmisen voimin, lähti
Satakissan varastolle tyhjentämään peräkärryä
tavaroista.
Näyttelyviikonloppu oli nyt ohi. Kaikkensa antaneena ja väsyneinä päästiin kotiin. Paljon uusia
kokemuksia, tarinoita ja tuttavuuksia rikkaampana.
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Puheenjohtajan kokemuksia		

näyttelyviikonlopusta

Kansainvälinen rotukissanäyttely oli minulle hieno kokemus. Ensimmäistä kertaa olin mukana
suunnittelusssa, sekä toimihenkilönä koko näyttelyn alusta loppuun. Aikaisemmin minulla on
ollut kokemusta vain talkoolaisen roolista.
Nyt sai hyvän kuvan siitä, millainen kokonaisuus näyttely on, aina suunnittelusta toteutukseen. Matkalla on monta vaihetta ja paikkaa, jossa
vaaditaan runsaasti miettimistä, kompromissien
tekemistä ja oikeanlaisten palikoiden asettamista oikeisiin paikkoihin. Keräsin itselleni jatkuvasti
kokemusta, tietoa ja seurasin tarkkaan jokaista
vaihetta, jotta saisin hyvän kokonaiskuvan suunnittelusta ja järjestelyistä. Seuraavana vuonna
olen näiden kokemuksien jälkeen paljon enemmän tilanteissa mukana ja osaan monella tapaa
ennakoida seuraavia muutoksia.
Yyterin kylpylähotelli on mielestäni hieno ja
kompakti paikka järjestää tämänlainen tapahtuma. Kissamäärä, noin 200 kissaa, on hyvin laskelmoitu ja optimoitu kapasiteetti tiloille. Tilan kompaktisuus tulee esille sekä hyvinä, että huonoina
asioiina. Huonona asiana koin, ja kuulin monelta,
että tilat olivat ahtaat ja erityisesti näytteilleaset-

ollut osannut etukäteen varautua.
Suunnittelu on erittäin tärkeä osa näin isoa
tapahtumaa. Ensikertalaisena oli mielenkiintoista seurata, kuinka koko paketti kasautui palaveri
kerrallaan. Samalla oli hienoa seurata miten osaavissa käsissä suunnittelu Satakissassa oli. Nopeissa ajatuksien vaihdoissa saatiin tehtyä monimutkaisiakin suunnitelmia ja ratkaisuja. Jokaiseen
tehtävään löytyi hyvät työnsä osaavat henkilöt,
niin näyttelypäälliköihin, tuomariemännäksi ja
kaikkiin muihinkin toimenkuviin. Ehdottomasti
suosittelenkin, että jos olet kiinnostunut näyttelyjen järjestämisestä, ota ihmeessä yhteyttä Satakissan hallituksen jäseniin.
Tulevaisuuden näyttelyihin mielessäni on monenlaisia ajatuksia. Yhtenä järjestelykysymyksenä on erityisesti talkoolaisten aktivoiminen ja
tulemaan auttamaan. Meillä on paljon jäsenistöä ja olisi hienoa nähdä jäsenistön aktivoituvan
enemmän, ei pelkästään näihin näyttelyihin vaan
myös koko toimintaan. Tässä näyttelyssä saimme
kritiikkiä siitä, että näytteilleasettajia vaadittiin
hankkimaan oma häkki näyttelyyn. Tämä oli meille tietoinen valinta, jossa yhtenä syynä oli myös
se, ettei talkoolaisia turhan montaa ole. Häkkipöytien kantaminen on todella suuri työ ja jos
tällä talkoolaisten määrällä olisimme purkaneet
edellisvuosien kokoisen näyttelyn, olisimme olleet kantamassa ja järjestelemässä pitkälle yöhön.
Näyttelyn järjestäminen itsessään on suuri
kunnia ja merkkipaalu Satakissan vuosikalenterissa. Kokonaisuudeltaan on tämä huomionsa arvoinen ja se, että jopa Satakunnan kansa teki hienon
jutun näyttelystä, kertoo arvostuksen noususta ja
ansaitusta hetkestä valokeilassa. Ensi vuonna on
taas näytöksen vuoro ja tämän vuoden näyttelystä kokemusta rikkaampana. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin.

tajien sali oli jatkuvasti ruuhkautunut lähes tukkoon. Hyvinä puolina kuulin erityisesti sen, että
hotellilla kaikki pisteet ovat lähekkäin. Mitään
paikkaa ei tarvitse erityisesti lähteä etsimään tai
poistuminen kissan luota ei tarkoittanut totaalista irtautumista tilasta. Vessat, ravintola, kaupustelija ja joillakin jopa oma hotellihuone oli ihan ”kulman takana”. Suomen mittakaavassa näyttely on
pieni ja tämänlainen ratkaisu sopii hyvin pienelle
näyttelylle.
Kokonaisuutena näyttelyviikonloppu sujui ongelmitta. Aina itselle uusissa tiloissa löytyy jotain
yllättäviä hetkiä. Esimerkiksi mikrofonien käyttö
tarvitsi vähintään kolmen sähkökatkaisijan käyttöä, joiden selvittäminen vei oman aikansa. Lisäksi pieniä heittoja tuli vastaan tilanteissa, joihin ei

TEKSTI TUOMO AHLFORS
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Brand new hallituslainen ja
banaaniksi muuttava viikonloppu
Perjantaina se alkoi. Nimittäin Satakissan 5. ja 6.
kansainvälisen kissanäyttelyn äksönviikonloppu.
Nappasin oitis mukaani yhden pahaa-aavistamattoman raavaan miehen, koska talkootöissä auttavia käsiä ei ole koskaan liikaa.
Kaikenlaista järjestettävää oli jo perjantaina
todella paljon; pitihän näyttely pystyttää valmiiksi lauantain ja sunnuntain virallisia näyttelypäiviä varten. Osa oli tullut jo minua aiemmin
ja pakannut varastolla kaiken tarvittavan mukaan ñ minä olin auttamassa siinä, että kaikki tavarat löytävät oikeat paikkansa: näyttelypöydät
suunnitelluille paikoilleen, ruusukkeet ruusukepöytään, palkinnot palkintopöytään, ylimääräiset tuolit ja pöydät varastoon ja niin edelleen
ja niin edelleen. Useiden tuntien huhkimisenkin jälkeen päätimme apuvoimani kanssa, että
olemme kaikkemme antaneet tältä päivältä ja
lähdimme syömään. Syyllisyyden tunne jäi kuitenkin painamaan mieltä ñ lähdimme kun kaikki oli vielä kesken ja muut ahkerat talkoolaiset
jäivät hoitamaan viimesilauksia ennen näyttelypäiviä.
Lauantaiaamu alkoi vastoin kaikkia suunnitelmia ñ molempien kissojeni rekisterikirjat eivät
olleet siellä, missä niiden kaiken järjen mukaan
olisi pitänyt olla! Paniikissa katsoin kelloa – minun on löydettävä rekisterikirjat ja pakattava
kissat 15 minuutissa, jotta ehdin sovittuun aikaan ottamaan ilmoittautumisia vastaan, voi
apua! Mitä enemmän rekisterikirjoja kotoa etsin, sitä enemmän nousi voivottelijan volyymi
– eihän tästä viikonlopusta tule yhtään mitään,
jos mulla ei ole rokotustodistuksia kissoille! Paniikin saavutettua huippunsa, raavas mies totesi
rekisterikirjojen löytyneen ja olevan juuri siellä
mihin olin ne viimeksi laittanutkin. Kas kummaa,

miten ne nyt sillain! Karvaiset näyttelykollegani
eivät riemastuneet näyttelyyn lähdöstä, joten
sain pyydystää niitä vuoroin sängyn ja vuoroin
sohvan alta. Yhteisen sävelen löydyttyä pääsin
vihdoin matkaan ja ajoissa perille. Itseasiassa ei
minulle tullutkaan edes kiire, koska olen kroonisesti joka paikassa etuajassa. Ehdin syömään
vieläpä pikaisen aamupalan hotellilla ennen
päivän koitoksia.
Ilmoittautumisten vastaanotto oli mukavaa
puuhaa: Kainulainen oli varannut meitä varten
läppärit ja kaikkien ilmoittautuneiden tiedot
löytyivät näppärästi omistajan mukaan aakkosjärjestyksestä. Lisäksi näin exceltiedostosta nopeasti ilmoitettujen kissojen nimet ja jokaiselle
varatun paikan numeron. Näppärästi oli myös
nakuteltavissa valmiiksi ilmoittautumiset myös
sunnuntaille.
Ilmoittautumisurakointia jatkui parin tunnin
ajan. Tämän jälkeen kiiruhdin moikkaamaan
karvapallojani ja varmistamaan, että heillä on
kaikki hyvin. Seuraavaksi porhalsin sihteeristöön, jossa valmistauduttiin jo kovaa vauhtia
arvostelun alkamiseen ja tarkisteltiin, mitkä
ilmoittautuneista kissoista eivät olleetkaan
saapuneet, jotta tieto tästä saataisiin nopeasti
tuomaristoon. Pian arvostelulomakkeita alkoikin tipahdella sihteeristöön ja tästä alkoivatkin
armottomat näpyttely-, mapitus- ja nidontatalkoot. Sihteeristön koneilta pystyimme seuraamaan näyttelyn kulkua reaaliajassa ja hieman
ennen omien kissojeni vuoroja irrottauduin
sihteeristöstä ja lähdin kiikuttamaan kissaani
tuomarille. Huojentavaa oli, että testaamamme
uusi arvostelujärjestys helpotti ainakin minun
hommaani, koska tuomarin parhaan valinnat
pystyin hoitamaan samalla kerralla, lähtemättä
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sihteeristöstä enää toistamiseen. Näyttelypäällikkö kävi tuomassa meille ruokalipukkeet ja
muistutti meitä syömäänkin jossain välissä – aivan! Olisin muutoin aivan unohtanut ihanaa kun
joku huolehtii myös tästä!

Iltapäivä kului nopeasti sihteeristössä ja
paneelin alkaessa siirryin avuksi palkintojenjakoon sekä pyyhkimään tuomaripöytiä. Siinä
hommassa vasta vauhtia piisasikin, kun tuntui
että pitäisi revetä kahtia ehtiäkseen kaiken!
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Onneksi selvisimme siitä ja pääsimme (minä &
kissat) hetkeksi huilaamaan ennen sunnuntaipäivän pyörteitä. Paneelin aikana oli sattunut
eräälle kissalle pieni pissaepisodi ja valmiiksi
suihkepullo ja paperi kädessä ajauduin haisemaan loppupäivän hieman erilaiselle ödöörille

kuin tavallisesti. Mutta pissat tuli siivottua ja se
on pääasia.
Sunnuntaiaamu alkoi jälleen kissojen pyy-

lauantaina. Sain pienen hetken vapaata, jonka
käytin hyödykseni ja kiikutin Missin ja Peikon
Tessalle kuvattavaksi ñ mukavaa saada edul-

dystämisellä: he halusivat mukaan vielä vähemmän kuin eilen. Ilmoittautuminen kävi joutuisasti, koska suurin osa oli ilmoittautunut jo

lisesti muutamat ammattilaistason näpsäisyt
karvaisista rakastajistani! Näyttelypäivä sujui
hyvinkin samanlaisella kaavalla kuin lauantaikin.
Paneelin päätyttyä käännettiin perjantain
talkoot nurinpäin ja purettiin koko helahoito.
Rakkaat pienet pörröpääni joutuivat hetken
aikaa odottamaan, kun voimantunnoissani
kanniskelin tuomarisaliin takaisin siellä olleita
pöytiä ja tuoleja. Päätin huhkia voimani täysin
loppuun ja saada nopeasti aikaiseksi, koska en
halunnut odotuttaa kissaraukkojani enää kauempaa - näyttelyviikonloppu on ollut heillekin

jännittävä ja raskas kokemus!
Viikonlopun urakoinnin jäljiltä olemukseni
muistutti kaikkine mustelmineen lähinnä ylikypsää banaania, jolla on spagetista tehdyt kädet. Viikonlopun päätteeksi kevyitä Maine Coon
ñlapsia autolle kantaessa pysähdyinkin parkkipaikalle huilaamaan. Salaa toivoin, että joku
ystävällinen ihminen tulisi ja heittäisi tämän
banaanin edes bioroskikseen, jotta pääsisin jollakin keinolla pois täältä.
Näin jälkeenpäin on tullut sentään olo, että
koko uurastus oli kaiken vaivan arvoista! Eikä
tarvinnut tuona viikonloppuna enää salille mennä, kyllä tuossa hoitui treeni jos toinenkin!
TEKSTI MARI NOKELAINEN

NÄYTTELYN TOIMIHENKILÖT
Näyttelypäälliköt
Elina Peltonen
Olli Lehtonen
Näyttelysihteeri
Marika Landen
Tuloslaskenta
Mari Nokelainen
Sari Valtanen
Piia Anolin-Niemi
Marjo Mäkinen
Jury
Marika Landen
Jonna Sivonen
Sari Valtanen
Tuomo Ahlfors
Olli Lehtonen
It-vastaava
Jari Kainulainen
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Ilmoittautuminen
Emilia Hakanen
Jari Kainulainen
Marjo Klankki
Eläinlääkäri
Heidi Halme

Raha-asiat ja
lipunmyynti
Marjo Klankki

Tuomariemäntä
ja toimihenkilökahvio
Jonna Sivonen

Info ja ruusukepöytä
Pia Vainionpää
Antti-Jussi Vainionpää
Sanna Männistö

Arpajaiset
Emilia Hakanen
Ensiapu
Marjo Klankki

Eläinlääkärin
assistentit
Mari Nokelainen
Kaija-Leena Laakso

Kuulutukset
Elina Peltonen
Tuomo Ahlfors

Hygieniavastaava
Sari Valtanen

Pääasistentti
Samuli Mustonen

Paneeli
Mika Viitala

Järjestys
Mikko Metsätähti

Assistentit
Eeva-Leena Juntunen
Mika Akonniemi
Tuija Wallenius
Suvi Svensk
George Dorgiakis
Jarno Mustonen

Ruusukkeet ja
palkinnot
Pia Vainionpää
Piia Anolin-Niemi
Emilia Hakanen
Tuomo Ahlfors

Valokuvaaja
Tessa
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Mainostus
Elina Peltonen
Katri Turto
Mari Nokelainen

Vierailija kertoo
Kissoilla on meihin suuri vaikutus, vaikkakin välillä
ne ovat meille täysin mysteerejä eikä niistä pääse
aina perille.
Kissoissa on tyyliä, viisautta sekä niiden seura
on rentouttavaa!
Yhtenä helmikuun sunnuntaina ajoimme Yyterin kylpylähotellille, johon oltiin järjestetty Satakissan tapahtuma. Liput ostimme hotellin aulasta
ja alakerran tila oli täytetty pienillä kojuilla. Myynnissä oli mm. itsemaalattuja laukkuja sekä paljon
muita kissojen hoitoon tarvittavia tarvikkeita.
Yläkerrassa oli tuomarointi, arpajaiset sekä
näyttely-ja îkiertelyîtilat.
Suurimmassa huoneessa oli tuomarointi. Tuomareita oli monista eri maista ja näin näyttelyä oli
myös hienosti kansainvälistetty.
Muissa huoneissa oli sijoitettu kissat odottamaan vuoroaan ja niitäkin sai kierrellä katsomassa.
Kuten sanotaan kahta samanlaista päivää ei
ole, joten niin myöskään kahta samanlaista kissaa
ei ole. Osa näyttelyn kissoista nukkui, osa jutteli
ja muutama lähti itsenäisesti seikkalemaan läpi

tapahtuma-aluetta.
Erirotuja oli lukemattomia kuten maine cooneja, norjalaisia metsäkissoja, pyhä birmoja, itämaalaisia lyhytkarvoja, sfinxejä jne.
Lopuksi sai myös äänestää lemppariaan.
Mielestäni hotellin tilat oli kivasti käytetty ja
mm. kojut sijoitettu.
Ilmapiiri oli ystävällinen ja yhteishenkinen. Ihmisiä tuli katsomaan tapahtumaa paljon ja tapahtuma tuntui onnistuvan hyvin kaikin puolin!
Mukavaa alkavaa kevättä kaikille!
TEKSTI TITTA-SOFIA SAKARI
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Egyptinmau-erikoisnäyttely Satakissan näyttelyn yhteydessä
Lauantaina 3. helmikuuta yhdistyksemme Suomen Egyptinmaut ry sai ilon
järjestää Satakissan Porin näyttelyn
yhteydessä oman erikoisnäyttelynsä.
Ensimmäinen erikoisnäyttelymme järjestettiin syksyllä 2016 ja tämä talven 2018
näyttely ylitti vielä toiveemme ja odotuksemme moninkertaisesti. Paikalla olleita
egyptinmauita oli jopa 13, joka meidän
mittapuullamme onkin jo suuri panostus, sillä monesti egyptinmauta on näyttelyissä paikalla korkeintaan pari.
Näyttelyaamu alkoi rapsakalla talvipakkasella ja lumituiskulla. Allekirjoittanut
käynnisti autonkuuden aikaan aamulla
Pohjois-Espoossa ja lähti ajamaan kolmen maun kanssa kohtiYyteriä. Hullun
kissanaisen tapaan kolmas mau ei ollut
edes oma kissa, vaan edellisenä päivänä
kaverilta haettu, joka sai tulla edustamaan
rotua. Ja mihin kolme kissaa riittäisi, kun
voi hakea myös matkan varrelta neljännenkin! Täytyyhän sitä niin sanotusti lähteä kisaan mukaan “all in” - voitonkin todennäköisyys kasvaa, kun esittelee puolet
paikalla olevista kissoista, eikö vaan?
Yhdeksän paikkeilla pääsi mukavasti kurvaamaan Yyterin pihaan ja sisälle
pääsi oikein jouhevasti ilman jonotusta.
Egyptinmauille oli varattu oma rivistö ja
saimme jutustella ja viettää kissamaista
päivää yhdessä. Näyttelyn yleisö oli erittäin kiinnostunutta ja saimme iloksemme esitellä egyptinmauita kaikista väri-,
ikä- ja kokoluokista.
Tuomariksi olimme saaneet Sirpa Lindelöfin, joka varmalla tuntemuksella osasi tehdä kiperiäkin valintoja kissojemme
kesken. Sirpa päätyi lopulta myös valitsemaan paneeliin egyptinmaun lähes

kaikista luokista; uros, naaras, kastraattiuros, kastraattinaaras ja pentu lähtivät edustamaan rotua loppukilpailuun.
Normaaliarvostelun lisäksi yhdistyksemme oli päättänyt järjestää erikoisluokat
Upein kokonaisuus, Lutuisin luonne ja
Paras pari. Näihin kilpailuihimme saimme
ystävällisesti Satakissalta lahjoituksena
pystit ja lisäksi he halusivat vielä lahjoittaa palkinnon Coolein mau. Upeim-
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man kokonaisuuden voitti IC FI*Walidah
Baketwernel, JW “Nätti”, lutuisimman
luonteen SP, SC FI*Chai-lai Walidah Ife
“Weera” ja cooleimman maun GIC Bias Ya
Moasi “Bias”. Nämä luokkien voittajat valitsi yhteisymmärryksessä tuomarimme
Sirpa Lindelöf ja assistenttimme KaijaLeena Laakso.
Paras pari -erikoisluokan ideana oli
ilmoittaa tiiminimellä kaksi mauta kilpai-

lemaan muita pareja vastaan ja näistä pareista hienoin/hauskin/erikoisin/suloisin
oli voittaja. Tuomarimme Kirsi Rintapää
sai tehdä omat arvosteluperusteensa
ja hän saikin vastaansa viisi toinen toistaan upeampaa paria. Kilpailevat tiimit
olivat Team Fatso (Arvo ja Bias), Team
Supermummo (Weera ja Bella), Team
Umeå (Aphrodite ja Ammon), Team Rock
(Chaku ja Diva) ja Team Silver (Kismet ja
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Inukshuk). Lopulta voittajaksi valikoitui Team Supermummo, jossa konkari-mummo Weera, SP, SC
FI*Chai-lai Walidah Ife, söpösteli onnellisesti polkevan ja kehräävän lapsenlapsensa Bellan, NW, IC
FI*CatNmaus Bayueh, JW, kanssa.
Päivä huipentui tietenkin näyttelyn paneeliin,
jossa jännitimme viiden egyptinmaun puolesta.
Allekirjoittanut meinasi ainakin menettää jalat
altansa, sillä aivan yllättäen sekä kastraattinaaraan
että aikuisen naaraan BIS-voiton nappasi kotiin
omat kullannuput Weera ja Nätti! Muut maut saivat
ääniä paneelissa ja edustivat hienosti rotua, mutta
eivät yltäneet voittoon asti. Lisäksi Nätti nappasi
vielä kategorian III BOB-palkinnon kotiin vietäväksi.
Tällaista menestystä on turha odottaa tapahtuvan ainakaan hetkeen jos koskaan. Kyllä Nätin
toisella omistajallakin oli sulateltavaa, kun tulee
tällaisen päivän jälkeen soitto, että neiti lähti ko-

tiin IC-tittelin, värin parhaan, tuomarin parhaan,
upeimman kokonaisuuden, kategorian parhaan ja
III-kategorian parhaan kanssa.
Vaikka menestys oli mukava lisämauste päivän
kulkuun, niin eniten sydäntä lämmitti ihmisten
panostus tähän erikoisnäyttelyymme. Oli ilo järjestää näyttely osaavan tiimin kanssa ja missään
vaiheessa ei tuntunut asiat takkuavan. Tästä suurin kiitos näyttelyn järjestäjille, assistenteille ja
tuomareille! Ja kiitokset kaikille, jotka tulivat tervehtimään ja katsomaan kauniita kissojamme –
toivottavasti päästään taas parin vuoden päästä
uudestaan järjestämään jotain yhtä erityistä!
TEKSTI JENNY HISSA, SUOMEN
EGYPTINMAUT RY
KUVAT PETTER TILLJANDER

Näyttelyssä ollut arvostelujärjestys
Tuomarit arvostelevat kissat kategorioittain, mutta kategoriajärjestys ei kaikilla ole pienimmästä suurimpaan
etenevä. Tuomari voi esim. aloittaa kategoriasta IV ja
tehdä vasta sen jälkeen kategorian III tai aloittaa kategoriasta II ja sen jälkeen tehdä kategorian I. Eri mahdollisuuksia löytyy useita. Arvostelujärjestys löytyi näyttötauluilta ja tuomaripöytien luota.
Kissojen arvostelujärjestys kategorian sisällä EI OLE
värien mukaan jaettu, vaan luokkien ja sukupuolen mukaan (urokset, naaraat, kastraattiurokset, kastraattinaaraat, nuoret, pennut). Jokaisen ryhmän jälkeen tuomari
valitsee heti tuomarin parhaan (urokset + TP, naaraat +
TP, kastraattiurokset + TP, kastraattinaaraat + TP, nuoret
+ TP, pennut + TP). Tuomari EI arvostele ensin koko kategoriaa läpi, vaan tekee joka ryhmän jälkeen heti TP:n.
Osa tuomareista aloittaa arvostelut uroksista edeten
pentuihin (urokset, naaraat, kastraattiurokset, kastraattinaaraat, nuoret, pennut) ja osa aloittaa pennuista
mennen ryhmät käänteisesti pennuista uroksiin (pennut, nuoret, kastraattinaaraat, kastraattiurokset, naaraat, urokset).
Värin paras valinta tulee, kun viimeinenkin väriin
kuuluva kissa on ollut tuomarin arvosteltavana tai vä-

Ensimmäiseksi hänelle menee arvosteluun kaikki
pennut, joiden jälkeen tulee suoraan TP. Sen jälkeen
nuoret ja TP. Näin hän jatkaa kaikki ryhmät läpi (eli seuraavaksi kastraattinaaraat + TP, kastraattiurokset + TP,
naaraat + TP, urokset + TP), kunnes hän on saanut koko
kategorian II valmiiksi.

Paneeli
Paneelin kategoriajärjestys ilmoitettiin näyttelyn aikana.
Paneeli järjestettiin jokaisen kategorian osalta niin,
että ensimmäiseksi tulevat pennut, seuraavaksi nuoret,
kastraattinaaraat, kastraattiurokset, naaraat ja viimeiseksi urokset. Jokaisen luokan voittaja jää odottamaan
paneelialueen välittömään läheisyyteen. Kissan sai
myös viedä paneelialueen viereiseen häkkiin odottamaan. Jokaisen luokan voittajan on oltava assistenttien
kokoomatilassa viimeistään, kun kategorian urokset
ovat arvosteltavana.

Kategorian paras
Kun kategoriassa on käyty jokainen luokka läpi, kilpailevat luokkien parhaat keskenään kategorian
voitosta. Viimeiseksi paneelissa ollut urosvoittaja jää
paneelialueelle odottamaan, että muiden luokkien
voittajat tulevat paikalle (paras uros, naaras, kast-

littömästi sen läheisyydessä. Värin parhaan kohta on
kirjattu alleviivattuna näyttelypaikalla olevaan arvostelujärjestykseen.
Esimerkki: Kristiina Rautio arvostelee lauantaina ensimmäiseksi kategoriaa I.
Hän aloittaa uroksista, jolloin kaikki kategorian I
urokset tulevat arvosteluun. Heti kun hän on arvostellut kaikki kategoriaan I kuuluvat urokset, hän tekee suoraan tuomarin parhaan valinnan.
Seuraavaksi hän aloittaa kategorian I naaraiden arvostelun ja tekee naaraiden tuomarin parhaan valinnan
heti kaikki naaraat arvosteltuaan.
Näin hän jatkaa kaikki ryhmät läpi (eli seuraavaksi
kastraattiurokset + TP, kastraattinaaraat + TP, nuoret +
TP ja pennut + TP), kunnes hän on saanut koko kategorian I valmiiksi.
Seuraavaksi hän aloittaa kategoria II arvostelun.
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raattiuros, kastraattinaaras, nuori ja pentu). Tämän
jälkeen tuomarit valitsevat näistä kissoista kategorian
parhaan kissan. Voittajakissa jää paneelialueen lähistölle odottamaan Best Of Best kilpailua. Kissan voi
myös viedä paneelialueen viereiseen häkkiin odottamaan.

Best Of Best (BOB)
Kun jokainen kategoria on käyty läpi, on jäljelle jäänyt
neljä kissaa: jokaisen kategorian paras kissa.
Nämä neljä kissaa tulevat paneelialueelle keskenään
ja tuomarit valitsevat, mikä kissa on paras kaikista eli
Best Of Best. Sijat ovat I, II, III, ja IV. Kissojen sijojen ratkettua Tessa ottaa yhteiskuvan näistä neljästä Best Of Best
kissasta omistajineen ja tuomareineen.
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KnockOut Nomination
Vuosia sitten seurasin Martin Kabinan arvostelua. Aamulla en-

Rohkaistuin ehdottamaan tätä poikkeavaa arvostelujär-

nen arvostelujen alkua hän muutti koko EMS-koodien mukaan

jestystä uraa uurtavalle ja uudistusmieliselle yhdistykselle, Sa-

tehdyn arvostelujärjestyksen sukupuoli/luokkajaolliseksi. Muu-

takissalle. Harkinnan jälkeen hallitus päätti kokeilla KnockOut

tos kyseisessä vaiheessa työllisti Kabin:n assistenttia, mutta hän

Nomination:ia näyttelyssään. Olin enemmän kuin innoissani!

suoriutui hienosti yllättävästä tilanteesta. Kabin otti ensimmäi-

Näyttelysihteeri teki tuomarijaon normaalisti ja toimitti sen

seksi kaikki kastraattiurokset ja teki heti perään nominoinnin.

valmistumisen jälkeen minulle. Tein arvostelujärjestyksen ko-

Sen jälkeen hän teki saman kastraattinaaraille, jatkoi siitä nuoriin

neelleni ja merkitsin siihen jokaisen kissan numeron ja mihin

ja pentuihin ja otti viimeiseksi aikuiset urokset ja naaraat. Mietin

kohtaan tulee värin parhaat. Siitä näytteilleasettajien oli todella

arvostelun kulkua seuratessani, miksi kaikkia arvosteluja ei jär-

yksinkertaista seurata päivän kulkua ja omaa tulevaa vuoroaan.

jestetä samalla tavalla. Värin parhaita Kabin:lla ei ollut ollenkaan.

Tein lisäksi kirjoitetun ohjeen, joka julkaistiin hyvissä ajoin en-

Mietin, että värin parhaat pystyisi ottamaan aina siinä kohdassa

nen näyttelyä. Tekemäni arvostelujärjestyksen pohjalta tehtiin

kuin viimeinen väriin kuuluva kissa olisi arvosteltu. Oli se sitten

tuomareille arvostelulistat. Lisäksi näyttelypaikalle heijastettiin

aikuinen tai pentu.

useaan paikkaan ajantasaista arvostelun kulkua.

Vuodet vierivät ja seurasin tuomareita. Varsinkin Glenn Sjöb-

Näyttelypäivänä seurasin aktiivisesti näyttelyn kulkua ja

lom ja Martti Peltonen käyttivät ulkomailla paljon sukupuoli/

kuulustelin ihmisten mielipiteitä ja kokemuksia arvostelujär-

luokkajakoa tehdessään arvosteluja. Ollessani ulkomailla assis-

jestyksestä. Olin hieman jännittynyt, koska tiesin, miten uudis-

tenttina usein aamulla EMS-koodien mukaan tehty arvostelu-

tusvastaisia ihmiset saattavat olla, jos sille päälle sattuvat. Olin

järjestys muutettiin sukupuoli/luokkajaolliseksi. Päivän mittaan

iloisesti yllättynyt, miten hyvän vastaanoton KnockOut sai. Ihmi-

aina suunnittelin, miten tällainen erilainen arvostelujärjestys saa-

set olivat ajoissa paikalla, ketään ei tarvinnut odotella tuomarin

taisi sujuvaksi koko näyttelyyn. Mietin hyviä ja ongelmakohtia.

parhaaseen ja kaikki sujui muutenkin paremmin kuin hyvin. Sitä

Haastattelin ihmisiä asian tiimoilta, mutta en saanut keneltäkään

kehuttiin ja toivottiin muihinkin näyttelyihin arvostelujärjestyk-

mitään kunnon vastausta asiaan, miksi arvostelua ei voida tehdä

seksi. KnockOut Nomination oli menestys ja onnistui yli odotus-

sukupuoli/luokkajärjestyksessä. Ainoa perustelu oli, että värin

ten. Kaikki tuomarit olivat siitä todella innoissaan ja kehuivat sitä

parhaat täytyy ottaa peräkkäin. Itse taas ajattelin, ettei se mikään

avoimesti. Odotan tulevaisuutta mielenkiinnolla, kun KnockOut

täytyminen ole, vaan urautunut tapa toimia.

tullaan joskus ensimmäisen kerran järjestämään todella isossa

Hyviä puolia kuitenkin löytyy vaikka kuinka. Tuomarit ovat

näyttelyssä. Se toimii siellä aivan varmasti yhtä hyvin kuin pie-

juuri käsitelleet kilpakumppanit ja sormituntuma on muistissa

nemmässäkin näyttelyssä. Yhdellä tuomarilla ei kuitenkaan ole

vielä täysin tarkasti. Kissoille on helpompaa tulla arvosteluun

määräänsä enempää kissoja arvosteltavana, joten yhden tuo-

ja päästä tuomarin parhaaseen heti sen jälkeen. Loppupäivän

marin arvostelujärjestykseen ei vaikuta, vaikka näyttelyssä olisi

ne saavat syödä ja ottaa täysin rennosti häkeissään. Kissat ei-

kokonaisuudessaan 800 kissaa.

vät rasitu niin paljon. Omistajille on helpompaa, kun ei tarvitse

KnockOut Nomination on herättänyt paljon kiinnostusta

pistää kuin kerran kissa kuntoon tuomaria varten. Varsinkin pit-

muissa yhdistyksissä, ulkomaita myöden. Erään tuomarin näyt-

käkarvaisten omistajat arvostavat tätä todella paljon. Heidän ei

telyssä KnockOut tulee olemaan käytössä heidän tulevassa

tarvitse pelätä koko päivää, että kissa menee vesikipon kautta

näyttelyssään.

hiekkalaatikkoon makaamaan juuri ennen tuomarin parasta.

Satakissa kävi läpi näyttelystä ja KnockOut:sta saadut palaut-

Heidän ei tarvitse tuputtaa ja laittaa turkkia kuntoon kuin kerran.

teet ja ilokseni voin kertoa, että myös Satakissan 2019 näyttelyt

Omistajat saavat myös enemmän vapaa-aikaa, kun arvostelu ja

tullaan arvostelemaan KnockOut:n kanssa. Kaikki tuomarimme

tuomarin paras on lähekkäin. He saavat sitä ennen ja sen jälkeen

ovat sitoutuneet täysin sydämin arvostelemaan kyseisellä tavalla

olla rennosti, eikä tarvitse pelätä, että tuomarin paras menee ohi

ja odottavat näyttelyjä kovasti. He ovat innoissaan ja mielissään,

liian pitkän lounaan vuoksi. Tällainen arvostelujärjestys on ajalli-

että ovat mukana kehittämässä näyttelyiden toimintatapaa.

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

Ninelli's PLS DAPO,
BUR n, ruskea burma,
valmistui Championiksi Turokin näyttelyssä 25.11.2017.
Omistajat: Niina Kauraoja ja Elina Aakula

S
P

SP FI* Kissamummon Pieni Onnen Häivähdys
"Ossi" ( BML I ns 11 31 ) valmistui
Supreme Premieriksi Porissa 3.2.2018
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Minna Kalliomäki Ideakuva

Voimme olla kaikki Satakissasta ylpeä!

sesti nopeampi kuin EMS-koodien mukaan tehty.
Suunnittelin ja mietin ja lopulta pitkän kypsyttelyn jälkeen

TEKSTI JONNA SIVONEN

mieleeni syntyi KnockOut Nomination.
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Vuoden
kissat 2017

Kategoria I

Voittajat kategoriassa I
Uros
1. IC ALMATHEA BOOGIE NIGHT PER n 610.55
Satu Hämäläinen
Naaras
1. NW SC FI* CHOSEN-ONE RAIN OF ROSES
DVM DSM EXO n 22 630.77 Korpela Elena ja
Matti
Kastraattinaaras
1. PR FI* CHOSEN-ONE BEAUTY WILL CONQUER MISERY EXO n 03 24 186.0 Korpela Elena
ja Matti

NUORI. Chosen-One Oceania Flame, n 22,
syntynyt 10.3.2017.

Nuori
1. CHOSEN-ONE OCEANIA FLAME EXO n 22
370.43 Korpela Elena ja Matti
Veteraani
1. SC GLOBEL’S AGNETA MADONNA SBI n 75.07
Pirjo Laurila
Siitosnaaras
1. NW IC FI* CHOSEN-ONE LACY LOOKER JW
PER n 03 24 317.65 Korpela Elena ja Matti

KASTRAATTINAARAS. PR Chosen-One Beauty Will Conquer Misery, EXO n 03 24, syntynyt
18.9.2015.

Kasvattaja
1. CHOSEN-ONE 304.0 Korpela Elena ja Matti
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UROS. IC Almathea Boogie Night kotona ”Boogie”

NAARAS. NW, SC Chosen-One Rain of Roses, DVM,
DSM syntyi 7.7.2014. Kotoisampi nimi meidän herttaiselle tytölle on Rosa. Hän ja velipoikansa SC ChosenOne Romance in the Rain, JW, DVM, DSM eli Roma olivat meidän kauan odotetut ensimmäiset exotic tabby
kasvatit. Rosa on aina viihtynyt hyvin näyttelyissä eikä
ole yhtään jännittäjä tyyppiä vaan leikkii edelleen innoissaan tuomaripöydällä kuin kotonaan sekä tykkää
niitä tuomarin papereita aina vaan järjestellä uudestaan.
Rosa valmistui vuonna 2017 tammikuussa Supreme
Championiksi, huhtikuussa DVM ja heinäkuussa DSM.
Tyttö oli myös koko Kissaliiton toiseksi paras leikkaamaton naaras kovassa kilpailussa Exoticien, Persialaisten, Ragdollien, Pyhien Birmojen ja Turkkilaisten Vanien
joukossa.
Onnittelut myös kaikille muille ihanille kissoille ja hei-

tai ”Pörrö” on musta persialainen, jonka kasvattaja on
ystäväni Aneta Makowska Puolasta. Boogie tuli meille vaihtokauppana, olimme sopineet että joskus kun
sopiva poika syntyy, niin meille se voi muuttaa. Vuosia
kului ja kesäkuussa 2015 sitten syntyi nätti pieni poika,
joka sitten muutti meille.
Boogie-Pörrö kävi viime vuonna näyttelyissä
vain viitenä viikonloppuna, yhteensä 9 näyttelyä ja
Suomessa oli 5 kertaa TP ja kolmesti KP, se myös
valmistui IntChampioniksi. Meillä kasvatetaan hyvin pienimuotoisesti ja niinpä Boogiellakin on vain
yksi pentue, joka syntyi jo kesällä 2016; musta perskipoika ja musta exotyttö, jotka muuttivat lemmikkikissoiksi Poriin. Ehkä tänä vuonna taas saamme
tehtyä astutuksen, Boogiella varmaankaan ei olisi
mitään sitä vastaan. Meidän kasvattaminen on
hankalaa, kun reissaamme paljon arvostelemas-

dän omistajilleen!

sa. Emme voi tehdä astutuksia, mikäli kalenterissa
mahdollisena synnytysaikana olemmekin jossakin
ihan muualla, niinpä vuodet vierivät eikä pentuja
tule.
Boogie-Pörrö on luonteeltaan tosi suloinen ja kiltti
poika, ehkä vähän ujo. Se asuu meidän muiden kollien
kanssa omissa tiloissaan, ne eivät tappele. Pörrö tykkää
ulkoilla, usein jopa pakkasellakin se istuu ulkotarhassa,
ilmeisesti tuo tiheä turkki on lämmin.
Pörrön kroppa on mahtavan lyhyt ja vankka, sillä on
tosi paksut ja lihaksikkaat tassut. Sen pää on massiivinen ja tosi pyöreä, otsa kauniin kupera. Posket ovat toki
levenneet vielä tuosta Marikan ottamasta kuvasta, jossa Pörrö oli vielä nuori.

KASVATTAJA.
Chosen-One.
Kasvatamme
exotic ja persialaiskissoja. Näyttelyssä olemme
käyneet kasvattiemme kanssa
hyvällä menestyksellä. Kasvateillamme on oikein herttaiset
luonteet ja ovat lumonneet niin uudet omistajansa kuin tuomaritkin sekä luonteellaan että
suloisella avoimella ilmeellään.

TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

TEKSTIT ELENA JA MATTI KORPELA
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Kategoria II
VETERAANI. SC GLOBEL`S AGNETA MADONNA.
Mjauh – jälleen kiitos teille kaikille! Niin siinä vain kävi
että Donnasta tuli jälleen Satakissan paras veteraani.
En olisi uskonut että kissani vielä 12 vuotiaana saa-

NAARAS. GIC (CFA GC) Siriuksen OpalCurl

vuttaa tämän tittelin sillä hieman jo ikä näkyy, kissa
teuhaa, loikkii ja riehuu silti vielä kuin pienet pennut.
Donna on kissalani kantaemon ensimmäisestä
5.11.2004 syntyneestä pentueesta. Silloin oli ilman
muuta selvää että yksi heistä jää kotiin. Koska 2 pentua oli suklaanaamioita ja emo suklaa myös, niin päädyttiin tähän ”ruskeanassu” Donnaan. Milloinkaan
emme tätä päätöstä ole katuneet. Vaikka Donna silloin oli pentueen pienin, niin näyttelyura alkoi jo pentuna BIS voitoilla.
Edelleenkin täytyy todeta että Donnaa eivät mitkään sanat riitä kuvailemaan, sillä hän on aivan käsittämättömän ihana, joskus kyllä tuntuu että onkohan
hän kissa lainkaan. Näin myös joku tuomarikin aikoinaan siteerasi.
Donna rakastaa näyttelyissä kulkemista, mitkä
valitettavasti on oman elämäntilanteeni takia jäänyt
vähiin.
Hän nauttii pesuista ja föönaamisista, yleensäkin
kaikesta missä saa olla huomion keskipisteenä. Näyt-

sillä niistäkin ”tämä kissa” näyttää vain nauttivan.
Donna on vielä lihaksikas ja on myös säilyttänyt
kullanhohtoisen vaalean turkkinsa sekä hyvän silmien
värin. Vielä nytkin Donna on ollut veteraanitulosten
lisäksi välillä TP ja BIV, tuomarit ovat erityisesti kehuneet mm. hyvää silmienväriä, kontrastia, otsaa ym.
Eräs tuomari oli viimein Donnasta aivan innoissaan, hän itki ja nauroi yhtä aikaa ja kuvasi kännykällään kissaa, huudahdellen kaikille että se leikkii…
se hyppii… Donna on aina osannut olla varsinainen
”Prinsessa Diiva” näyttelyissä ja hän myös tunnistaa
arvonsa. Myös kotioloissa Donnalla on aina paikka
tyynylläni tai sylissäni ja muut kissat arvostavat häntä.
Pyhä Birma, Donna ”alammaisineen” kiittää Teitä
kaikkia!miseen ja leikittämiseen.

telyissä istutaan hiljaa arvokkaasti paikoillaan kun
tuomari kirjoittaa ja jos tuomari haluaa että leikitään
tms. silloin niin tehdään tuomarin mieliksi. Tuomarit
saavat myös rauhassa riepotella ja heilutella ilmassa,

TEKSTI PIRJO LAURILA

SIITOSNAARAS. NW, IC Chosen-One Lacy Looker, JW syntyi 21.6.2013. Lacyllä on ollut tähän
mennessä kaksi pentuetta ja näistä Lacyn lapsosista viisi kävi näyttelyissä vuonna 2017 erittäin
hyvällä menestyksellä ja kaksi heistä saavutti tittelit DSM ja DVM.
Suomen Kissaliitossa Lacy oli kolmanneksi paras
siitosnaaras ja paras näistä vanhoista kat. 1 roduista eli exoticeista ja persialaisista.

(ruskeatäplikäs bicolour pitkäkarvainen Amerikan curl) on Aimon (toiseksi parhaan uroksen PR&SC Siriuksen ManzoniCurlin) sisarpuoli, sen emo on jenkkituontimme IC & CFA
GC&BW&RW DBCats The One of Siriuksen ja
isä Brasilian tuontimme IC BR*Aruak Curl Bath.
Opal on emonsa ensimmäisestä pentueesta,
jonka se sai ollessaan 7-vuotias, nyt meillä on
Opalin pikkusisarukset kotona, nyt molemmat
vanhemmat pääsevät ”eläkkeelle”, vaikka eivätpä ne ole tainneet liiemmin rasittua noista
muutamista pennuistaan.
Luonteeltaan Opal on hyvin itsepäinen tyttö, kai se on vähän pilalle lellittykin. Sen paras
kaveri Glinda-norskimme on toisena naaraissa,
Opalin ja Glindan kanssa matkasimme myös
Jenkkeihin CFAn suurimpaan näyttelyyn, Internationaliin. Viime keväänä/kesänä Opal vietti muutaman kuukauden yhden ystävämme
luona Malagassa, kulki pitkin Eurooppaa CFA-

Voittajat kategoriassa II

näyttelyissä tekemässä PR:ä rodulleen! Nyt
haaveissa olisi pentuja myös sille, onhan se ”jo”
2,5-vuotias.
TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

24 550.30 Satu Hämäläinen

Uros
1. SC FI*SIRIUKSEN RAGNAR LOTHBROKCURL ACS n 24 650.74 Satu Hämäläinen

Nuori
1. FI* SIRIUKSEN TRITONCURL JW ACS n 22
390.85 Satu Hämäläinen

Naaras
1. GIC & CFA GC SIRIUKSEN OPALCURL ACL n
03 24 556.76 Satu Hämäläinen

Veteraani
1. S* MOON KEWAS LORD DUKE OF ARGYLL
MCO ns 09 75.10 Marjo Klankki

Kastraattiuros
1. SP&IC SIRIUKSEN KOPPAMURRACURL ACS
b 24 var 570.77 Anna Särkimäki

Siitosuros
1. SC FI* TÄHTITASSUN ROMANTIC ROAD
RUNNER DVM NFO d 22 272.0 Terhi Urpo

Kastraattinaaras
1. EC & IP FIN* SIRIUKSEN IDACURL ACS n 09

Kasvattaja
1. SIRIUKSEN 331.0 Satu Hämäläinen

TEKSTI ELENA JA MATTI KORPELA
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KASVATTAJA. Nöyrimmät kiitokset Anna Särki-

rotu on tullut enemmän tunnetuksi – kiitos curlien
näyttelyttämisen ja niitä nähdään loppupaneeleissakin. Saavutimme Kissaliiton Vuoden Kasvattaja
2017-listalla sijan 2, aivan huippua kaikkien kauniiden
coonien, norskien, sibbejen ja angoroiden seassa kil-

mäelle, Pauliina Räikköselleja Tiina Häkkiselle sekä
perheilleen! Ilman heitä meillä ei olisi kasvattajaluokan voittoa. Kasvattajaluokassa pisteitä ovat tuoneet
PR&SC Siriuksen ManzoniCurl, SP&IC Siriuksen KoppamurraCurl, SP Siriuksen QuincyCurl, IC Siriuksen TianaCurl, Siriuksen VincentCurl, GIC Siriuksen NidaCurl, Siriuksen VenusCurl, SC Siriuksen Ragnar LothbrokCurl,
GIC Siriuksen OpalCurl ja NW Siriuksen TritonCurl, JW.
Curlien kanssa ei aina ole helppo kilpailla, osa tuomareista ei tunne rotua ja haluaa valita ”varman päälle” jotakin tuntemaansa rotua. Onneksi pikku hiljaa

pailu on kovaa. Arvostelureissujemme vuoksi emme
pääse kovin monesta näyttelystä tuloksia keräämään.
Viime vuodelta mieleeni jäi assistentin minulle kertoma pätkä parin tuomarin keskustelusta paneelissa;
tuo kissa on täydellinen curli –ja se oli meidän Riku!
TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

UROS. SC Siriuksen Ragnar LothbrokCurl eli Ralfie
(ruskeatäplikäs lyhytkarvainen Amerikan curl) on Satakissan vuoden kissa listalla kakkosena olevan PR&SC
Siriuksen ManzoniCurlin ja parhaan kastraattinaaraan
IP&EC Siriuksen IdaCurlin pentu. Se syntyi ainokaisena Idan toiseen pentueeseen Idan ollessa 9-vuotias.
Ida hoiti kaiken loistavasti ja eipä pentuja tarvinnut
olla enempää, saimme mitä toivoimme! Ralfie täytti
kaksi vuotta tammikuun alussa, se sai kaikki tittelinsä; championista supremeen vuoden 2017 aikana ja
ensimmäiset pentunsa 10-kuukauden iässä, aika nopeaa toimintaa siis! Sen kanssa on ollut ilo matkustaa,
ainoastaan sen into merkkailuun on hankaloittanut
hotellielämäämme Näkyy Ralfi olevan myös kolman-

tena siitosuroslistalla kahdella tuloksellaan ja jälkeläiset
pentuluokassa.
TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

KASTRAATTIUROS. SP&IC FI*Siriuksen KoppamurraCurl, “Oiva“.
Hei! Olen neljävuotias American Curl poika.
Olen erittäin utelias ja kova leikkimään. Sellainen
kuulemma minun kuuluukin olla. Asustelen parhaan kaverini Aimon kanssa
Ylöjärvellä ja onhan meillä muutama palvelijakin. Paras palvelija antaa ruokaa, hoitaa ja vie
minua näyttelyihin. Siitä kiittelen usein ja rajusti.
Minulla on kuulemma rajua rakkautta. Onhan ne
muutkin palvelijat ihan kivoja, se pienin leikkii
meidän kanssamme. Ja sen toisen ison palvelijan
tavaroita on kiva käydä kähveltämässä.
Kiitollisena otin vastaan vuoden kissa palkinnon. Viime vuosi kun jäi vähän hiljaiseksi näytte-

lyiden osalta. Pidin hieman lomaa. Täytyyhän sitä
välillä levätäkin. Mutta nyt onuusi vuosi ja uudet
kujeet. Ja ne eivät minulta ihan heti lopukkaan.
TEKSTI OIVA JA KOTIJOUKOT
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KASTRAATTINAARAS. Ruskeatäplikäs/valkea
lyhytkarvainen Amerikan curl IP&EC Siriuksen
IdaCurl jäi aikoinaan kotiin vähän vahingossa,
sen kauniit sisarukset lähtivät muka näyttelyistä
kiinnostuneisiin koteihin. Kun pennunkatsojia
tuli Ida yleensä häipyi paikalta. No, sen sisaruksista EC Siriuksen IiroCurl on pärjännyt hienosti
näyttelyissä, mutta eipä juuri ketään sisaruksista
ole näyttelytetty. IdaCurl valmistui aikoinaan Eurooppa Championiksi. Vuosi sitten katselin Idan
sulavaa olemusta, jossa 10v ikä ei näy ja päätin
ilmoittaa sen näyttelyihin. Ja mukavastihan siellä
meni, kastraattipuolella se oli 8 kertaa tuomarin
paras ja kerran jopa Best In Show. Veteraanipuolella kahdesti Best In Show. Idan noin seitsemän
vuoden näyttelytauko ei tuntunut missään, sen
ensimmäisessä näyttelyssä nyt kastraattina/veteraanina Kemissä eläinlääkäri totesi, että tämä
kissa on ainakin kokenut näyttelyissä kävijä, hän
tuntee käsissään kuinka poikkeuksellisen rento se
on – näyttelyluonteisella kissalla 7 vuoden tauko

ei haitannut!
Ida on muutenkin poikkeuksellinen tyttö, se sai
ensimmäisen pentunsa Nidan yli 8-vuotiaana ja
toisen, Ralfin yli 9-vuotiaana ilman minkäänlaisia
ongelmia. Se on meille hyvin rakas!
TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

NUORI. NW Siriuksen TritonCurl, JW eli Riku
on ruskeatabby lyhytkarvainen Amerikan curl,
se on SC Siriuksen Ragnar LothbrokCurlin ja
Ural-vuorten kupeesta peräisin olevan IC White
Star Iskra of Siriuksen pentu. Jo pienenä pentuna ihastuin sen rakenteeseen, ihaniin korviin,
ilmeikkäisiin silmiin ja silkkiseen turkkiin. Kun
pojan luonnekin on kultaa, oli helppo päätös
pitää se itse!
Näyttelyissä Riku oli 5,5 kuukaudessa 13 kertaa
tuomarin paras, näistä 8 kertaa Best In Show! Muutaman kerran Riku kilpaili hurmaavan sisarensa
TianaCurlin kanssa TP:stä tai paneelissa.
Voi sanoa että vuosi 2017 oli mahtava Rikun
sukulaisille, isä Ralf on Satakissan Vuoden aikuinen uros, isoisä PR&SC Siriuksen ManzoniCurl
toiseksi paras uros, isotäti GIC Siriuksen OpalCurl
paras naaras, isoäiti IP&EC Siriuksen IdaCurl paras kastraattinaaras sekä toiseksi paras veteraani
ja kasvattajana olen paras kasvattaja 2017. Rikun

NW-titteli kakkoskategoriassa on jotakin aivan
huippua! Onpa sillä jo mukavasti grandipisteitä
CFA-näyttelyistäkin.
Nyt Rikun vuoro taitaa olla saada omia pentuja, toivottavasti onnistuu!
TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

35

Kategoria III
VETERAANI. SC/GIP S*Moon Kewas Lord Duke
NAARAS. IC Ninelli's Öökuninganna, BUR lila bur-

of Argyll, DVM "Turbo". Vanha herra täyttää kohta
9 vuotta ja olemme reissanneet näiden vuosien
aikana näyttelyissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Turbon kanssa on ollut mukava matkustaa
sen erittäin leppoisan luonteen vuoksi. Turbo on
ollut aina äärimmäisen itsevarma tilanteessa kuin
tilanteessa. Hienoa luonnettaan Turbo on aikanaan antanut myös jälkeläisilleen. Kotona Turbo
on edelleen iästään huolimatta leikkisä ja vauhdikas tapaus, joka on kaikkien kaveri.
Kiitos kaikille mukana reissanneille kannustuksesta ja iloisista näyttelypäivistä. Erityiskiitokset
myös Turbon henkilökohtaiselle pesijälle ;) Ilman
teitä kaikkia olisi varmasti muutama reissu jäänyt
tekemättä. Muutama näyttely on vielä edessä ja
sitten Turbo jää ansaitulle eläkkeelle.

ma Saara syntyi Ö-pentueeseeni 8.1.2016. Ö-nimien
keksiminen ei ollut helppo tehtävä, varsinkin kun
pentueeseen syntyi seitsemän pentua (kuusi tyttöä ja yksi poika)! Avuksi otettiin myös muut kielet,
ja Saaralle osui eestinkielinen Öökuninganna (lausutaan öökuninkanna), mikä tarkoittaa yön kuningatarta. Tyttö ei kyllä ole lainkaan kuningatar, vaan
kissaperheen pikkuprinsessa, tai pikemminkin lellivauva.
Viime vuonna Saara kävi kuudessa näyttelyssä,
viidessä Suomessa ja yhden kerran Tukholmassa.
Neljä kertaa Saara pääsi paneeliin, ja kerran se valittiin Best in Show:ksi. Näillä tuloksilla se ylsi koko

Suomen kattavassa Suomen Kissaliiton Vuoden kissa 2017-listauksessa yhdeksänneksi kauneimmaksi
lyhytkarvanaaraaksi. Meidän vaatimattomalla näyttelyaktiivisuudella tulos on verraton!
TEKSTI NIINA KAURAOJA

TEKSTI MARJO KLANKKI

SIITOSUROS. Romeo on nimensä mukaisesti
aika hurmuri. Viralliselta nimeltään Romeo on
SC Tähtitassun Romantic Road Runner, DVM, ja
se on syntynyt 25.5.2015. Romeon kasvattaja
on Eila Tähti. Kotona Romeota kutsutaan usein
myös Junnuksi, vaikka se ei enää olekaan nuo-

KASTRAATTIUROS. SP KISSAMUMMON PIENI
ONNEN HÄIVÄHDYS, BML ns 11 31, om. Sari Valtanen,
kasv. Kaija-Leena Laakso.

rin kissamme. Romeosta tuli 22.2.2017 viiden
pennun ylpeä isä, nämä pennut syntyivät Kokkolaan WitSarin kissalaan ja näistä pennuista
yksi kollipentu WitSarin Tenho muutti meille
myös asumaan. Romeon pennuista näyttelyissä ovat käyneet Tenho, Keijo, Ramona ja Regina. Parhaiten näyttelyissä näistä pennuista on
menestynyt WitSarin Keijo, joka viimeksi Satakissan näyttelyssä 4.2.2018 oli BIS- aikuisissa
uroksissa. Tenhokin on ollut kerran tuomarin
paras ja värin paras. Olen ylpeä komeasta kollistani ja sen hienoista pennuista!

NUORI. IC KISSAMUMMON KEIJUN SYYSLOISTO,
BML ns 11 31, om. Sari Valtanen, kasv. Kaija-Leena
Laakso.

KUVA MINNA KALLIOMÄKI

KUVA MINNA KALLIOMÄKI

Voittajat kategoriassa III
Naaras
1. IC NINELLI’S ÖÖKUNINGANNA BUR c 552.51
Niina Kauraoja
Kastraattiuros
1. GIP FI* KISSAMUMMON PIENI ONNEN

HÄIVÄHDYS BML ns 11 31 524.25 Sari Valtanen
Nuori
1. IC FI* KISSAMUMMON KEIJUN SYYSLOISTO BML
ns 11 31 330.17 Sari Valtanen390.85 Satu Hämäläinen

TEKSTI TERHI URPO
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Kategoria IV

NAARAS. SC FI*BlackDevil’s Mystic Always &
Forever JW näyttelyvuoteen 2017 mahtui paljon. Hän saavutti sekä Junior Winner että Supre-

UROS. SC HU*Okonor Teavaj-of-BlackDevil
on fantastinen Unkarin tuonti urokseni. Hänessä on kaikki asiat kohdallaan, niin suvun
puolesta kuin ulkonäöllisestikin. Teavaj:lla
on upean vihreät silmät, vaikka punaisilla ja
cremen värisillä kunnollinen vihreä silmien
väri on vaikea saavuttaa. Toivon, että hän
periyttää omille pennuilleen tuota upeaa
silmien väriä ja muotoa. Tällä hetkellä hänen
ensimmäinen pentueensa kasvaa ja kehittyy
kovaa vauhtia ja lupaavalta näyttää. Toivottavasti näemme hänet vielä tulevaisuudessa
siitosuroskilpailussa.

kissa. Teavaj ei ole sellainen. Teavaj on kaikkien kaveri ja rakastaa kaikkia täydestä sydämestä.
Näyttelymatkoilla Teavaj on helppo matkakumppani. Hän matkustaa rennosti ja osallistuu
välillä keskusteluihin. Tuomaripöydällä hän kehrää
ja kiehnaa ja laittaa itsensä kyljelleen pyytäen tuomarilta aina lisää rapsutuksia. Voisiko ihanampaa
urosta itselleen toivoa.

Teavaj omaa mahtavan luonteen ja käytöstavat. Hän on kiihkeä ja rakastava ja pitää kaikista
ihmisistä ja eläimistä. Vaikka hän on uros, hän ei
ole reviiristään tarkka, vaan leikkii mieluusti muiden kanssa. Pidän sitä piirrettä uroksessa todella
tärkeänä. Näyttelyissä näkee niitä uroksia, joiden
lähelle ei voi mennä vieras ihminen, saati toinen

Voittajat kategoriassa IV
Uros
1. SC HU* OKONOR TEAVAJ-OF-BLACKDEVIL
OSH e 537.85 Jonna Sivonen

Nuori
1. FI* BLACKDEVIL’S THE SOUND OF SILENCE
JW OSH n 390.40 Jonna Sivonen

Naaras
1. SC FI* BLACKDEVIL’S MYSTIC ALWAYS & FOREVER JW Jonna Sivonen

Siitosuros
1. SC HU* OKONOR ROZSDÁS OSH d 24 337.0
Jonna Sivonen

Kastraattiuros
1. SP SC AZOREZ GWAIHIR THE WINDLORD DM
SIA a 511.25 Jonna Sivonen

Siitosnaaras
1. SC FI* BLACKDEVIL’S DARK SCHAKALIINA
OSH f 326.0 Jonna Sivonen

Kastraattinaaras
1. SP SC FI* BLACKDEVIL’S WHITE VIPER SIA b
511.10 Jonna Sivonen

Kasvattaja
1. BLACKDEVIL’S 322.40 Jonna Sivonen

38

me Champion tittelin ja oli 17 kertaa näyttelyn
Best In Show. Hän sijoittui Suomen Kissaliiton
vuoden kissa 2017 kisassa sijalle 3. Aikuisissa
naaraissa oli 201 kissaa, joten kolmas sija on todella upea asia näin aloittelevalle kasvattajalle.
Minulla ei ole ollut montaa pentuetta, joten on
hienoa huomata saaneensa kasvatuksellisesti
luotua rotumääritelmän mukaisia kissoja, jotka
näyttävät kauniilta muidenkin silmissä. Vuoden
lopulla eräs toinen kasvattaja totesi minulle,
että Mystic edustaa hänelle täydellistä itämaista, jolla on kaikki asiat kohdallaan ulkonäköä ja
luonnetta myöden. Se oli yksi kauneimmista
asioista, mitä minulle on kissamaailmassa sanottu.
Mystic on käytökseltään täydellinen näyttelykissa. Hän matkustaa rennosti, oli matka
sitten lyhyt tai pitkä. Näyttelyssä hän syö, leikkii ja nukkuu levollisesti. Kun tulee aika mennä
tuomarille, hän loistaa kuin kirkas tähti. Hän
esiintyy itse ja nauttii siitä. Hänet on helppo venyttää näyttelyasentoon ja hän antaa itsestään
edustavan kuvan. Minulle on usein sanottukin,

että jos Mystic kiemurtelisi venytyksessä, olisi
esittäjässä vika. Mystic kehrää niin tuomaripöydällä kuin paneelissakin. On hienoa nähdä, kun
jotkut tuomarit vievät Mysticin mikrofonin luo ja
tuo määrätietoinen pörinä saa muutkin hyvälle
tuulelle.
Kiitos kaikille asianosaisille upeasta näyttelyvuodesta!

KASTRAATTIUROS. SP SC Azorez Gwaihir The
Windlord DM kotoisammin Kärppä on kaunis
jenkkituonti siamilainen. Hän on puhdas siamilainen, jonka sukulinjoista ei löydy muita kuin siamilaiskissoja. Hän muutti heti pentuna Suomeen
ja on ollut aina mitä ihanin perheenjäsen. Hänen
luonteensa on siamilaista parhaimmillaan. Hän on
ystävällinen kaikkia kohtaan, oli sitten kyse täysin
vieraasta ihmisestä tai eläimestä. Hän on hienosti periyttänyt näitä upeita piirteitä jälkeläisilleen,
jotka mahdollistivat hänen valmistumisensa Distinguished Merit:ksi. Kärppä oli myös neljänneksi
paras siitosuros Suomen Kissaliiton vuoden kissa
2017 kilpailussa ja yksi hänen jälkeläisensä on Junior Winner.
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KASTRAATTINAARAS. SP SC FI*BlackDevil’s Whi-

SIITOSUROS. SC HU*Okonor Rozsdás on ko-

te Viper on hieman jenkkityylinen siamilaiskaunotar.
Viper omaa aivan uskomattoman upean vartalon ja
on todella elegantti. Usein tuomarit kysyvätkin, miksi
ihmeessä olen mennyt leikkauttamaan noin kauniin
naaraan. On ollut synti olla tekemättä hänen kanssaan pentuja. Viper:n sisko olikin Suomen Kissaliiton
vuoden kissa 2017 kisassa paras siitosnaaras.
Viper on näyttelyissä ihana sielunkumppani. Hän
on opettaja pennuilleni ja näyttelyssä käymättömille kissoilleni. Hänen tasapainoinen olemuksensa
rauhoittaa mahdollisen epävarman matkakumppanin. Tuomaripöydällä ja paneelissa hän kehrää,
puskee ja rakastaa kaikkia. Kotona hän on koko ajan
ihollani. Hän liikkuu jaloissani, kiipeää syliin, tulee

mea ja raamikas Unkarin tuonti urokseni. Hän
on myös ensimmäinen Okonor kissani. Näin
aikoinaan hänen muutaman viikon ikäisen
pentukuvansa ja ihastuin häneen heti. Surukseni hänet oli jo varattu Italiaan kasvatukseen.
Kovan työn ja pienen onnenkantamoisen seurauksena pentu kuitenkin muutti luokseni Suomeen.
Rozsdás sijoittui toiseksi siitosuroksissa
Suomen Kissaliiton vuoden kissa 2017 kilpailussa. Hänellä on kaksi pentuetta, joista kummastakin yksi Junior Winner. Toisen emo on
FI*BlackDevil’s kissa ja se on kasvattajalle hyvin merkityksellinen asia. Rozsdás periyttää
upeaa luonnettaan ja ulkonäköään jälkeläisilleen. Hän on hieno ja viimeisen päälle hyväkäytöksinen uros, jonka kanssa on nautinto
käydä näyttelyissä.

suihkuun mukaan, nukkuu peiton alla kainalossani.
Hänessä todella korostuu siamilaisen pyyteetön ihmisrakkaus.

NUORI. FI*BlackDevil’s The Sound Of Silence JW on
jälkeläinen omasta FI*BlackDevil’s uroksestani. Hän
valmistui Junior Winner:ksi piakkoin aloitettuaan
käydä näyttelyissä. Myös hänen samasta pentueesta
oleva siskonsa valmistui Junior Winneriksi hieman
Silence:n jälkeen. On sanomattakin selvää, että jo
yksi Junior Winner on upea asia, saati kun kyseisen
arvonimen saavuttavat sisarukset.
Silence oli neljänneksi paras nuori Suomen Kissaliiton vuoden kissa 2017 kilpailussa. Kaikkiaan kyseisessä luokassa oli 301 nuorta kissaa, joten Silencen
menestyminen kovassa kilpailussa oli täyttymys
muutenkin upealle vuodelle.
Silence on kaunis ja elegantti luonnonlahjakkuus
näyttelykissana. Hän osaa ottaa yleisönsä ja nauttii
huomiosta. Hän on kotona heti innoissaan hyppäämässä kantolaukkuun, koska se tietää aina mukavaa
retkeä kivassa porukassa. Tulevaisuudessa reissut Silencen kanssa muuttuvat haasteellisemmiksi, koska
hän on keksinyt merkkailemisen ihanan taidon. Se
on leikkaamattoman uroksen normaalia kehittymistä, mutta aina sitä toivoo, että kyseisen ominaisuuden alkaminen ei olisi ihan heti nurkan takana.

SIITOSNAARAS. SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina sai vuonna 2017 ensimmäisen pentueensa.
Pentuja on kahdeksan, joista kaksi on punaista
tyttöä. He ovat kasvattajan varsinaiset silmäterät
ja ihmetyksen aihe harvinaisen värinsä vuoksi.
Kaikki Schakaliinan pennut olivat vielä nuorten
luokassa loppuvuonna 2017. Yksi pennuista saavutti hienosti Junior Winner tittelin lähes heti
näyttelyuransa alettua.
Schakaliina sijoittui parhaimmaksi siitosnaaraaksi Suomen Kissaliiton vuoden kissa 2017 kisassa. Olen tytön kasvattajana luonnollisesti hänestä
erittäin ylpeä, koska Suomessa on todella kova
taso.
Schakaliina on siitoskissana mitä parhain. Hän
on terve ja upealuonteinen ja periyttää näitä ominaisuuksia jälkeläisilleen. Juuri nämä kaksi ominaisuutta ovat itselleni kaikista tärkeimmät tekijät
siitoskissoja valitessani. Kaikki muu tulee vasta
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näiden jälkeen. Schakaliina hoiti synnytyksen esimerkillisesti isosta pentumäärästä ja ensikertalaisuudestaan huolimatta. Pentujen hoito ja opettaminen sujuivat häneltä luontevasti ja oli sydäntä
lämmittävää seurattavaa. Oli hienoa nähdä, miten
emo nautti luonnon hänelle suomasta äitiydestä.
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Kotikissa
KASVATTAJA. FI*BlackDevil’s kasvattaa pienimuotoiKOTIKISSA. Sissi. Synnyin toivottuna pentua sisa-

sesti itämaisia ja siamilaisia kissoja. Olen rotuyhdistyksemme hallituksessa ja lehtemme päätoimittaja. Terveys ja hyvä luonne on minulle kaikista tärkeimmät tekijät
kasvatuskissojani valitessani. Jaksan väsymättömästi
muistuttaa ihmisiä tarttuvien tautien testaamisesta ja
uusien kissojen karanteeniin laittamisesta. On järkyttävää, että vielä nykypäivänä tietoisuuden koko ajan
lisääntyessä, joku vielä ostaa uuden kissan (varsinkin
ulkomailta ostettuna) ja vie sen saman tien tutkimatta ja
hoitamatta vanhojen kissojensa luokse. Kasvattajilla on
tässä kaikista suurin vastuu. Ei kasvateta sairailla kissoilla
lisää sairaita kissoja. Pitäydytään kultaisessa keskitiessä
eikä kasvateta liian extreme-kissoja, joilla terveys kärsii
ihmisen kauneusihanteen vuoksi. Kissan etu ja terveys
kuuluu olla kaikista tärkein tekijä jokaiselle ihmiselle.
Näillä periaatteilla kasvattaen FI*BlackDevil’s sijoittui kasvattajissa Suomen Kissaliiton vuoden kissa
2017 kisassa sijalle 2. FI*BlackDevil’s kissoista viisi on
saavuttanut Junior Winner arvonimen. Neljä näistä Ju-

rusteni kanssa Länsi-Uudellamaalla 24.8-16. Kuvamme oli netissä ja sieltä "oma ihmiseni" minut löysi.
Uudessa kodissani minulla oli aluksi ihmettelemistä viidestä Ocicatista ja melkein ...norsun kokoisista
koirista, espanjanmastiffeja sanoi oma ihminen. Hyvin minut otettiin vastaan ja pian kastraattinaaras alkoi imettää minua, mukavaa oli vaikka ei tietenkään
maitoa tullut.
Aloimme käydä näyttelyissä ja kivaa varsinkin
autoilu on ja kun pääsee hotellissa nukkumaan
oman ihmisen kanssa sänkyyn. Kotona makuuhuoneet on kiellettyä aluetta, mutta toki olohuoneen
sohvat, kiipeilytelineen pedit, takanpäällinen ja
ihanat villamatot on meitäkin varten. Keräännymme sohvalla tv.tä katsovan oman ihmisen päälle
nukkumaan ja välillä hän valittaa että pakahtuu
allemme.
Harrastan ulkoilua joka päivä, olohuoneen tuuletusikkunan luukusta tunnelia pitkin yläkerran
parvekkeelle, siellä kiva lintuja katsella ja kesällä
kärpäsiä pyydystää. Sisällä noudan pikkuesineitä
kun niitä heitetään ja pelaan välillä myös jalkapalloa
niillä. Juoksukilpailut noitten ocicattien kanssa, kivaa
tietenkin.
Ruokani suhteen olen vähän nirso, kuulemma
ihan hyvä niin. Mukavaa että tuomarit ovat pitäneet
minusta, hoidankin kaunista turkkiani huolella ja ul-

nior Winner:stä valmistui vuonna 2017, kolmen ollessa
FI*BlackDevil’s kissan jälkeläinen. Kaksi oli jopa samasta
pentueessa olevat sisarukset. Kasvattaja on lähes sanaton, niin upea näyttelyvuosi on takana.
Kiitos kaikille mahtavasta näyttelyvuodesta.
Suurin kiitos kaikille FI*BlackDevil’s kissojen omistajille. Ilman teitä tämä ei olisi mahdollista.
TEKSTIT JONNA SIVONEN

koilu tekee sille hyvää.
Terveisiä kaikille kissoille ja teidän omille ihmisillenne!
TEKSTI SISSI JA KOTIVÄKI

Voittaja luokassa kotikissat
SISSI HCS f 23 80.17 Raija Paajanen

42

43

Maailmannäyttely

• Pääassistentti: Riikka Turpeinen
• Hallitus: Veikko Saarela
Lokakuun lopulla julkaistaan World Show
2018 näyttelykutsu ja avataan kotisivut sekä
facebook-sivu, Hollannin maailmannäyttelyn
viimeisenä päivänä 29.10.2017. Kotisivut avataan osoitteeseen www.ws2018.fi
Hotellihuoneiden varaukset kampanjahinnoin
Restel-ketjun yhteistyöhotelleihin ovat mahdollisia 1.11. alkaen, ohjeet ilmoitetaan kutsussa ja
kotisivulla.

Maailmannäyttely pidetään Tampereella 27.-28.
lokauuta 2018. Sen suunnittelu on aloitettu jo
viime vuoden puolella.
Työryhmät huolehtivat omien vastuualueittensa tehtävistä. Tällä hetkellä ollaan hyvin aikataulussa.
• Koordinaattoreina toimivat Pia Nyman & Veikko
Saarela
Työryhmien vastaavat:
• Tiedotus: Katerina Leino & Outi Vallenius
• Ohjelma: Anne Pietikäinen & Sanna-Leena Santapakka
• IT & AV toteutus: Jouni Kähkönen
• Näyttelypäälliköt: Jukka Martikainen, Marika Nyström & Elise Rämö
• Näyttelysihteerit: Eeva Lindblom, Katja Kinnunen, Tarja Kudjoi & Kristiina Martikainen, tiimissä
hallituksesta Marika Landen
• Myyntiosastot ja sponsorit: Pia Nyman

Näyttelyn järjestelyt hoidetaan pääosin talkootyön voimin. Mikäli haluat tulla mukaan
varmistamaan tämän unohtumattoman näyttelyn onnistumisen, ilmoittaudu elokuussa
2018 mukaan tiimiin! Näyttelyn järjestämiseen
tarvittavia henkilöitä haetaan avoimesti ja
julkisesti, mutta töihin voi ilmoittautua hetimitenkin. Kaikille halukkaille löytyy varmasti
tekemistä.
Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin osoitteesta ws18.info@kissaliitto.fi.

tiedottaa
Jäsenedut
2018

JÄSENILLAT :
Muista aina joka kuukauden 15 pv. !! Satakissa
toivottaa tervetulleiksi kaikki jäsenet jäseniltaansa. Paikka ja aiheet vaihtuvat, ja ne voit tarkistaa Satakissan koti-ja fb-sivuilta.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Lemmikkiliike Tassucat/Ulvila järjestää kaikille
avoimen Lemiikkipäivän la 21.4. klo 11–18 (paikalla voi olla lyhyemmänkin ajan, sopimuksen
mukaan) Tule esittelemään omaa kissarotuasi ja
mukaan ovat tervetulleita myös muut lemmikit.
Ilmoittautumiset suoraan Tassucat Ulvilaan tai
satakissa.ilmo@gmail.com.

Eläinhoitola
Pikuliina

Niittyniementie 17
Merikarvia

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SATAKISSA RY:N KEVÄTKOKOUS
Kokous pidetään 15.4.2018 kello 14:00, paikkana
on Linnamaan Koulu, Linnamaantie 626, 27100 Eurajoki

1. kokouksen avaus

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

7. Satakissa ry:n hyväntekeväisyyden
kohdentaminen ja budjetointi

4. hyväksytään kokouksen
työjärjestys

8. Kokouksen päättäminen
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Huom!
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!

Satakissan jäsenenä pääset esittelemään kissaasi lemmikkiliikkeisiin ym. tapahtumiin. Laittamalla yhteystietosi osoitteeseen satakissa.
ilmo@gmail.com saat tiedon esittely tilaisuuksista aina suoraan omaan sähköpostiisi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

KISSALIITON KUULUMISIA:
VII Kissojen terveyspäivä la 14.4.2018
Aika: klo 9.00–17.30 Paikka: Business Center
Papulan auditorio, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki
(Lauttasaari) (Metro: Lautasaari + 10 min kävely),
myös runsaasti parkkitilaa talon edessä.
9.00–9.30 Aamukahvi, RC 9.30–09.35 Tervetulosanat 9.35-10.30 ? Mari Smal, Royal Canin Finland

PetPori

Herralahdenraitti 1, Pori
-3 % ruuat
-10 % tarvikkeet
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Oy 10.30–12.30 Antibioottiresistenssin tietopaketti
kissanomistajille ja -harrastajille Merja Rantala, ELT,
tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri, HY 12.30–13.30
Ruokailu 13.30–15.30 Onnellinen kissa – käyttäytymi-

ja kahvit. Tapahtuma on avoin kaikille. Maksu: Suomen Kissaliitto ry, IBAN: FI33 1523 3000 1020 04,
viitenumero 4433. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, lähettäkää kopio maksukuitista Inkeri Siltalalle.
Sitovat ilmoittautumiset vastaanottaa Inkeri Siltala,
sähköpostilla osoitteeseen inkeri.siltala@kissaliitto.fi. Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä
06.4.2018. Paikat täytetään maksupäivän mukaan.
Mukaan mahtuu 90 ensimmäistä ilmoittautunutta.
TERVETULOA! Terveys- ja koulutustoimikunta

sen haasteet Salla-Mari Kostia, eläintenkouluttaja ja
klinikkaeläintenhoitaja, Animal Academy 15.30–16.00
Iltapäiväkahvi, RC 16.00–17.30 Geeniteknologian tarjoamat mahdollisuudet kissakasvatuksessa Heidi Anderson, FT, geneetikko, Genoscoper Oy.
Osallistumismaksu 30 € / henkilö, sisältäen lounaan

Jäsenilta
15. toukokuuta
klo. 18.30-20.00

Ootkos kuullut,
Power of Nature…
siitä ei sapuskat
enää parane!
Jos et usko,
niin maista itte!

Ennen kissat söivät hiiriä, nyt Poweria! Power of Nature sisältää oikean
määrän elintärkeitä ravintoaineita ilman ns. huonolaatuisia sivutuotteita,
jotka ylirasittavat elimistöä ja munuaisia – täyttä elinvoimaa kissoillemme
ja koirillemme tasapainoisia ja onnellisia „kissanpäiviä“ varten.
Kaikki Power of Nature reseptit on kehitetty rakkaudesta omiin kissoihimme ja koiriimme. Rakkaus on pitkän ja onnellisen elämän avain. Siksi
Power of Nature kissan- ja koiran täysravinto on sydämellä tehty viisas
valinta.

Porin Eläinlääkäripalvelun tiloissa,
osoitteessa Herranlahdenraitti 5, Pori

Power of Nature kissan ja koiran ruuissa on
kaikki ravintoaineet, mitkä lemmikkisi tarvitsee
onnellista ja tervettä elämää varten. Ja mikä parasta: niissä ei ole mitään ylimääräisiä elimistöä
rasittavia ainesosia! Siten voimme väittää, että
olemme optimoineet Luontoäidin reseptit uusien
tieteellisten tutkimusten ja vuosikymmenien kokemuksen perusteella Täsmäravinnoksi kissallesi
ja koirallesi!

NAM! NAM!

korkealaatuista, biologisesti arvokasta proteiinia lihasta ja/tai kalasta
lihan osuus 70-95% tuotteesta riippuen
turkkia ja ihoa hoitavia elintärkeitä Omega 6 ja
Omega 3 rasvahappoja oikeassa suhteessa

www.porinelainlaakaripalvelu.fi
Jäsenillassa tarjolla mielenkiintoinen
mahdollisuus päästä tutustumaan
Porin eläinlääkäripalvelun toimintaan.
Eläinlääkäri esittelee klinikan tilat ja
toimenpidehuoneet ja samalla voimme
esittää hänelle kysymyksiä.

Ilmoittautumiset tarjoilua varten
to 10.5. mennessä satakissa.ilmo@gmail.com
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vain vähän hiilihydraatteja vihanneksista tai riisistä
myös viljattomia vaihtoehtoja
emme käytä huonolaatuisia ns. lihan sivutuotteita
ei sisällä lihansyöjän ruuansulatukselle vaikeita tärkkelyspitoisia
raaka-aineita kuten vehnää, maissia, ohraa, perunoita eikä
maitotuotteita
valmistettu ilman soijaa, perunaa, herneitä, papuja
sekä kasvisvalkuaisuutteita
emme lisää väriaineita tai keinotekoisia maku- ja
säilöntäaineita tuotteisiimme

Cats’ Country, Hohe Koppel 7a, D-25842 Langenhorn
Verkkokauppa (toimitamme Suomeen): www.cats-country.de/en
Saatavilla myös asiantuntevista eläinkaupoista kautta Suomen.

Optimoimme Luontoäidin reseptit uusien tieteellisten
tutkimusten ja vuosikymmenien kokemuksen perusteella
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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

