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Pääkirjoitus

HALLITUS 2018
satakissa.hallitus@gmail.com

K

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

•
•
•
•
•

7.10. Lemmikkitapahtuma
Ooperi / Rauma
13.10. Kissojen leikkauskampanja
/ Eurajoki
15.10. Satakissan syyskokous
20.10. Kissaliiton liittokokous
27.–28.10. World Winner show
/ Tampere
15.11. Jäsenilta Amadossa
15.12. ei jäseniltaa

Sponsoriasiat ja mainokset
Mari Nokelainen
satakissa.sponsorit@gmail.com

uuma kesä on takana ja siirtyminen arjen
askareisiin on monilla mielessä. Kesän aikana Satakissassa pidettiin pientä taukoa
tapahtumien järjestelyissä, mutta nyt syksyn tullessa alkaa taas aktiivinen toiminta. Nyt jo tiedossa
on useita tapahtumia alkaen Nuori Pori harrastaa
-tapahtumasta ja Suuresta lemmikkitapahtumasta.
Myös valmistelut ensivuoden rotukissanäyttelyyn
on täydessä vauhdissa. Innokkaita jäseniä otammekin mielellämme mukaan kaikkeen toimintaan, niin
toiminnan suunnitteluun kuin toteuttamiseenkin.
Kesä oli poikkeuksellisen kuuma. Tämän varmasti
huomasi kaikki, myös eläimet niin kotona kuin luonnosssa. Kesän ollessa kuumimmillaan huomasi hyvin, kuinka paljon eläimet tarvitsevat ihmisen apua
auringon porottaessa täydeltä taivaalta. Lehdet
täyttyivät vinkeistä, kuinka voi auttaa ja helpottaa
eläimien apua. Itsekin rakensin taloni pihalle eläimille juoma- ja ruokapaikan, jossa metsän eläimet
pääsivät helpottamaan oloaan. Mukavaa olikin seu-

rata kuinka kymmenet linnut kävivät syömässä, juomassa ja uimassa. Lisäksi paikalla kävi oravia, siilejä ja
rusakoita. Tästä oli iloa myös kissoille, jotka ikkunan
takaa saivat seurata, kun parinkymmenen sentin
päässä orava söi pähkinöitä. Kissat itsessään köllöttelivät kuumat hetket talon viileimmissä paikoissa.
Kesän ikävä ilmiö näyttäytyi kuitenkin taas. Löytöeläinkodit ovat täynnä kissoja. On aina ikävä lukea,
kuinka hankalassa tilanteessa yleisesti ollaan. Toivottavasti mahdollisimman monet kissat löytävät itselleen kodin. Satakissa on osallistunut vuosien ajan ja
osallistuu jatkossakin yhdessä monien eri toimijoiden kanssa mm. leikkaus- ja sirutuskampanjoihin.
Näillä kampanjoilla parannetaan kissojen tilannetta,
sekä ne ovat suoraan eläinsuojellullisia tekoja. Toiminnassamme olemme kissojen asialla ja tavoittelemme kissojen hyvinvointia yhteiskunnassa.

Tuomo Ahlfors

SATAKISSA RY:N SYYSKOKOUS
Kokous pidetään maanantaina 15.10.2018 kello 18:00, Porissa
paikkana Ailav/ Saarelma, Juhana Herttuankatu 17 (sisäpiha)

Arpajaisvastaava
Pia Vainionpää
piakrista.vainionpaa@gmail.com

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

1. kokouksen avaus

6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 7. mukaisesti

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

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

3. todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

8. valitaan liittokokousedustajat vuodelle 2019
ja heidän varahenkilönsä

4. hyväksytään kokouksen
työjärjestys

9. Satakissa ry:n vuoden kissa -kilpailun säännöt
10. Valitaan Satakissa-lehden päätoimittaja ja
toimituskunta v.2019

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus

11. Kokouksen päätös

Kokouksen päätyttyä kahvitarjoilu sekä yleistä keskustelua 20.10.2018 Kissaliiton
liittokokouksen päätettäviksi tulleista liittokokousehdotuksista. TERVETULOA!
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Satakissan sadat jutut
pottavaa kuulla, että toisillakin kissoilla on
omanlaisia tempauksia. Jokainen kissa on
yksilö ja jokaisella kissalla on omat hassut
tapansa.
Tämä juttusarja on luonteeltaan tekstaripalstamainen, jossa te satakissalaiset
pääsette kertomaan lyhyissä teksteissä kissojen tavoista tai metkuista.

Kissat puuhastelevat jatkuvasti jotain.
Joskus hiljaisuus on merkki vain siitä, että
selän takana suunnitellaan taas jotain tai
ollaan varastamassa kinkkua leivän päältä.
Kissaihmisten ja kissaharrastajien kanssa
jutellessa huomaa helposti sen, kuinka paljon kissojen puuhasteluista ja metkuista
on kiva kertoa. Ja joskus on suorastaan hel-

Kissat ihan pihalla,
eli ulkoilevat kissat!
Ovi ei ole este
eikä hidaste
Yksin kotona, kuulet kun tuulikaapin ovi aukeaa ja sen jälkeen kuuluu, kun ulko-ovi aukeaa. Tämä on hetki, kun kissa
keksi kuinka ovet avataan. Tästä lähtien ovat ovet olleet aina
lukossa, koska kissan halu ulkoilla on valtava. Ovenkahvoja rämpytetään avautumisen
toiveessa.

Maassa on
niin kiva haju
Kesällä sai seurata monet kerrat, kun kissalle tulee älytön
halu möyriä maassa. Sitä on
jännä seurata, kun kissa valitsee tarkkaan paikan maasta

ja aloittaa suorastaan pakkomielteisen pyörimisen maassa. Paikan valitseminen on
tarkkaa ja nopeasti huomasi
kissojen lempparimöyrimis-

päästäisiä, terassin portaille.
Muuten ihan ok, mutta kissa ei
niitä osaa tappaa, vaan hetken
päästä päästäiset juoksentelevat talon edustalla.

paikat.

Puusta
puuhun

Leluja
kaikkialla
Pihalla ollessaan kissan aistit
virittyvät ja kaikenlaisen perässä täytyy karata. ÷tökkä
lentä ohi, pakko päästä perään. Lehti leijuu alas, pakko
päästä tutkimaan. Pusikossa
kahisee, pakko lähteä tutkimaan. Kissa nähdään usein
loistavana
metsästäjänä.
Meilläkin kissa tuo vähän väliä pieniä jyrsijöitä, etupäässä

6

Kissalla on hassu tapa saada
ulkona vauhkoontumishetkiä.
Pihalla juostaan korvat luimussa
ympäriinsä. Nyt kesällä kissa sai
hassuja juoksuhetkiä, kun juoksi puulta puulle. Aina hypäten
kiinni runkoon. Siinä oltiin kynsien varassa hetken, tiputettiin
itsensä ja syöksähdettiin kiinni
seuraavaan puuhun. Tätä jatkettiin melko pitkään ja useaan
otteeseen.

Pestä ei saa, mutta
sateessa on kivaa
Kissa ei pesemisestä tykkää.
Kylvyt ja suihkut ovat kuin
myrkkyä, mutta ulkona ollessa
sateessta ei välitetä yhtään. On
kiva istuskella pihatiellä ja katsella maailman menoa, vaikka
taivaalta tulee vettä ihan alas
asti.

Koputtelua
tai ovikelloa
Kissamme käy ulkona kuin
hänellä olisi työvuorot. Melkein kellontarkasti kuljetaan
ulos ja sisälle. Kotona on kuitenkin ovet aina kiinni, mutta
kissalle rakennettiin oma ovikello ja opetettiin käyttämään

sitä. Hauskaa, kun "työvuoro"
onkin tavallista lyhyempi ja
kotiin olisi päästävä, niin kissa rimpauttelee omaa ovikelloaa, jotta joku sisällä oleva
tulee avaamaan oven. Jos
ovikellosta on patterit loppu,
niin sitten koputellaan kiltisti
ikkunaa.

Vieraskoreutta
Kissa viihtyy ulkona todella
hyvin. Omalla pikkuisella tontilla on hyvä olla, mutta vessaasioita ei suostuta millään tekemään ulos. Ulkoilun jälkeen
on aina pakko päästä ekana
omaan vessaan ja joskus ulkoakin täytyy välillä käydä sisällä,
jotta pääsee vessaan.
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Tallikissa
Tallilla on usein hevosten lisäksi yksi tai useampi
tallikissa. Tallikissat tarvitsevat tavallisten kotikissojen tapaan päivittäistä huolenpitoa. Jotta tallikissa pysyy terveenä, kannattaa valita kissavastaava, joka huolehtii tallikissan hyvinvoinnista ja
terveydestä. Vaikka yksi tallikissan päätehtävistä
on saalistaa tallilla olevia hiiriä ja rottia, tarvitsee
tallikissa myös normaalia kissanruokaa ja raikasta
vettä. Kaikki kissat tarvitsevat myös omaa rauhaa.
Tallikissa tarvitsee oman paikan, johon se voi vetäytyä, kun se haluaa hetken rauhaa tallin menosta ja meiningistä. Tallikissoilla tapaturmien riski on
tavallista korkeampi, joten tallikissalla on hyvä olla
vakuutus. Yllättävän tapaturman tai sairastumisen
yhteydessä eläinlääkärikulut voivat olla hyvinkin
suuret ja silloin vakuutus antaa tarvittavaa turvaa.
TEKSTI SAARA KÄNÄ
JA VILMA LEHTINEN

Tuhkakoru™

Tervetuloa tutustumaan
Anjupia´s Catteryyn!

Jasmin Design valmistaa uniikit muistokorut lemmikin
tuhkasta. Tuhkakorussa™ kannat rakkaan eläinystäväsi
muistoa aina mukanasi. Jokainen tuhkakivi on uniikki,
aivan kuten lemmikkisi. Pieni pala rakkautta.

Lisätietoja ja hinnaston löydät: www.jasmindesign.fi
#palarakkautta #korutjotkamuistavat
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Hei kaikille! Olemme Pia ja Antti-Jussi
Vainionpää ja meillä on kissala nimeltään

Anjupia´s.Kissalamme sijaitsee Porin pohjoispuolella Ahlaisissa maaseudun rauhassa.
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Tällä hetkellä kissalassamme asustaa 11
kissaa.
Kolme kissoista on pitkäkarvaista kotikissaa, Oscar, Harald ja Edward. Kaikki
ovat pelasstettuja löytökissoja. Kaikki
nämä poikaa ovat leikattuja ja heistä kaksi on myös käynyt näyttelyissä hyvällä
menestyksellä.
Jonagold on pilalle hemmoteltu ragdoll, joka tietää arvonsa ja paikkansa talossa eli isännän kainalossa.
Siperiankissoja talossamme on kaksi,
uros Lendi ja naaras Rashe.
Egyptin mau-kissoja meiltä löytyy kolme. Hopeatäplikkäitä ovat kastraatti Chaku ja uros Ammon. Freyja on pronssitäplikäs naaras.
Singapura on myös kaksi, Benjamin on
uros ja Rosie on naaras.
Alkujaan meillä oli ”vain” kotikissoja,
tavallisia lyhytkarvaisia. Muistan vieläkin
elävästi ensikohtaamisen Tampereella
pitkäkarvaisen kotikissan Oscarin kanssa.
Se oli rakkautta pitkäkarvasiin kissoihin
ensisilmäyksellä. Voisi sanoa, että siitä se
sitten lähti.
Sen jälkeen meille tuli pitkäkarvainen
kotikissa Harald, Hämeenkyröstä maatalon kissapopulaatiosta. Tässä kohtaa voin

sanoa, että jos Oscarin turkki on helppohoitoinen niin sitä ei Haraldin turkki todellakaan ole. Tämä täytyy aina muistaa
pitkäkarvaista kissaa harkittaessa, että
turkkia pitää hoitaa lähes päivittäin.
Kotikissojen jälkeen meille tuli Jonaragdoll, koska Antti-Jussi halusi sellaisen
räsynuken jollaiseksi ragdolleja kutsutaan. Niillä kun on taipumusta laittaa itsensä aivan veteläksi räsynuken tapaan.
Jona oli tullessaan valkoinen kuin lumipallo, ja se hurmasi kaikkien sydämmet.
Ehkä juuri siksi Jonasta tuli pilalle hemmoteltu ”kakara”. Hän sai tahtonsa läpi
nukkua isännän kainalossa ja sinisillä silmillään anoessaan sai kaikki antamaan
herkkuja vain hänelle.
Satakissan kissojen esittelynäyttelyssä Kankaanpäässä tapasin ensimmäistä
kertaa siperiankissan. Siinä vasta kissojen
kissa. Kotiin päästyäni aloin etsiä siperiankissan pentuja. Yhden penun löysin netin avarasta maailmasta ja se oli siinä, pieni kultainen siperiankissa Lendi. Lendin
tullessa luovutusikään, lähdimme häntä
Oulusta hakemaan.
Lendin tullessa taloon alkoi meidän
uusi harrastus, kissanäyttelyt. Lendin kasvattaja toivoi, että poikaa käytettäisiin
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näyttelykerralla isäntä ihastui näyttelyssä
esillä olleeseen löytökissaan, pitkäkarvaiseen kotikissa Edwardiin. Ja niin meidän
kissapäälukumme kasvoi yhdellä. Edward
oli hyvä näyttelykissa, hän kävi useasti
pokkaamassa voittopalkinnot kotiin. Nyt
Edward on jo eläkkeellä.
Lendin kilpailu-uran häämöttäessä
loppuaan (ja siitoskissan uran alkaessa),
halusin näyttelykissan jolla olisi helppohoitoinen turkki. Tähän ongelmaan oli
näyttely-ystävällämme ratkaisu valmiina.
Hän kasvatti singapuria ja hänellä saattaisi olla yksi poika vapaana. Kävin katsomassa tätä maailman pienintä kissarodun
pentua ja kolme tuntia mietittyäni palasin kotiin pienen Benjaminin kanssa. Tätä
rakkauskissaa, joka on singapuran toinen
nimi, en olisi ikinä halunnut jättää kokematta. Tämä harvinainen kissa valloitti
myös isännän sydämmen ja hän ilmoitti
heti varaavansa seuraavasta pentueesta
itsellensä kissan. Chaku oli jäänyt myös
eläkkeelle näyttelyistä ja mieheni oli vailla näyttelykissaa.
Meille ei ikinä pitänyt tulla tyttökissaa
eikä meidän ikinä pitänyt alkaa kasvattajiksi, kuuluisia viimeisiä sanoja. Viime
syksynä sattumalta näin kuvan aivan

ainakin kerran näyttelyissä. Tuumasta toimeen lähdimme heti ensimmäiseen näyttelyyn Turkuun. Kaikki oli uutta ja outoa
meille, emme olleet ikinä ennen käyneet
kissanäyttelyssä. Mutta, tämä oli kokemus joka vei täysillä mennessään. Siitä
lähtien olemme hyvin ahkerasti käyneet
näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.
Joku pahasuinen on joskus sanonut kissanäyttelyn olevan elitistinen harrastus.
Ja kaikke muuta. Tämä on harrastus siinä
missä muutkin harrastukset. Kissanäyttelyt ovat harastus jossa olemme tavanneet
paljon mukavia ihmisiä ja saaneet myös
uusia ystäviä. Ja mikä parasta, meidän
perheessä on molemmat, niin emäntä
kuin isäntäkin, hurahtanut aivan täysin
kissanäyttelyiden maailmaan.
Lendin jatkaessa näyttelyuraa, isäntäkin halusi näyttelykissan. Sen seurauksena meille tuli ensimmäinen egyptin mau
hopeatäplikäs Chaku. Sen myötä saimme
Chakus kasvattajat best frendeiksi. Heiltä
saimme paljon apuja ja neuvoja näyttelyihin ja muihin kissoihin liittyvissä asioissa.
Lendi ja Chaku jatkoivat yhdessä maailmanvalloitusta. Tämä parivaljakko kävi
näyttelyissä Suomessa, Ruotsissa, Virossa,
Latviassa ja Puolassa. Yhdellä Tallinnan
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iki-ihanasta siperiankissasta, joka sattui
olemaan tyttö. Ja niinhän siinä kävi, että
tämä Rashe-neitokainen matkusti meille
Moskovasta. Samoihin aikoihin syntyi tuleva singapura-vauvamme, joka myöskin
oli tyttö, Rosie.
Sen jälkeen ei sitten auttanut muuta
kuin käydä kasvattajakurssi. Eli niin meistä oli tulossa kasvattajia. Kasvattajanimemme Anjupia´s hyväksyttiin tämän
vuoden helmikuussa.
Satakissan helmikuun näyttelyn jälkeen
tapahtui kummia. Näyttelyssä oli egyptin
mau- erikoisnäyttely ja paikalle oli saapunut maukujia myös naapurimaastamme Ruotsista. Ystävillämme oli mukana
kesän pentueesta tyttö ja poikakissat.
Näyttelyn loputtua ruotsalaiset vieraamme lähtivät kotiin vain tyttökissan kanssa
ja poika, Ammon, jäi yllättäen asumaan

meille. Tämä oli täysin yllätys isännälle ja
minäkin kuulin asiasta vain vähää ennen
näyttelyä.
Uudella kokoonpanolla, kaksi poikaa ja
kaksi tyttöä, kävimme näyttelyissä. Neljä
boxia juuri ja juuri mahtuivat takapenkille sekä kahdet rattaat takkonttiin. Tämä
oli jo suurperheen meininkiä. Onneksi oli
valmiiksi iso perheauto. Poikien ja tyttöjen kanssa matkustettaessa piti aina varata kaksi hotellihuonetta, joka kävi tuplasti
kukkaron päälle. Mutta mitäpä sitä ei hyvät vanhemmat lastensa eteen tekisi.
Nämä näyttelyt antoivat paljon onnetunteita, joista sai olla ylpeitä. Benjamin
oli ensimmäinen suomalainen singapura
joka oli Best In Show. Rosie myöskin oli
pentuaikoinaan viisi kertaa BIS ja ensimmäinen singapura suomessa joka sai arvonimen Junior Winner. Pikkaisen eteen-

päin olemme saaneet ajettua singapurien
asemaa Suomessa. Toivottavasti työ kantaa hedelmää ja menestys singapurilla
saa jatkoa.
Kymmenen kissaa oli kissalassamme
vielä keväällä. Ruotsalaiset ystävämme
sanoivat myyvänsä pronssitäplikäkkään
egyptin mau-naaraansa. Kuvittelin kissalukumme olevan täynnä, mutta niinhän
asia ei ollut. Freyja oli valloittanut sydämet ja muutti meille.
Varsinainen kasvatustoimintamme on
vasta alkuvaiheessa. Olemme juuri lähdössä Freyjan kanssa Englantiin astutusmatkalle. Suomessa ei ollut ainuttakaan
pronssista mau-kollia, jota olisimme voineet käyttää. Haluamme säilyttää pronssitäplikäkkään maun ja kehittää sen puhtaita linjoja jotka näkyvät jälkeläisissä ja
tulevaisuudessa suomalaisessa pronssimaukannassa.
Meidät löytää facebookista cattery
Anjupia´s. Jos heräsi kysymyksiä meidän
kissaroduista ja kissoita, laita viestiä. Vastaamme mielellämme ja jaamme tietoamme eteenpäin!
TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT TESSA
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Valmistuneet
Voit lähettää valmistuneen
kissasi kuvan sekä tiedot
(kissan virallinen nimi,
EMS-koodi, uusi titteli,
valmistumisnäyttelyn
paikka ja aika, omistaja,
kasvattaja sekä valokuvaaja)
osoitteeseen:
satakissa.lehti@gmail.com

FI*Chai-lai Romantic Rosie
sai arvonimen Junior Winner
17.6.2018 Skelefteåssa
Omistaja: Antti-Jussi Vainionpää
Kasvattaja: Annika Hissa
Kuva: Pia Vainionpää

C
H
SE*Hayawani's Ammon
valmistui Championiksi
16.6.2018 Skelefteåssa
Omistaja: Antti-Jussi Vainionpää
Kasvattaja: Simon Bergqist
Kuva: Tessa
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C
H

FI Jylhäkallion
Aurora (s. 24.6.2017)
valmistui
Tallinnassa
BW näyttelyssä
Championiksi
9.6.2018
Kissan kasvattaja: Jylhäkallion kissala / Piia
Anolin- Niemi
Kissan omistaa:
Piia Anolin-Niemi

SC FIN*Kissamummon
Keijun SyysLoisto
valmistui Keravalla 15.7.2018
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Emilia Hakanen

GIP

IP SC FI*BlackDevil's RedBull OSH d 24 var
valmistui Grand International Premioriksi
2.9.2018 Pirokin näyttelyssä Tampereella
Omistaja ja kasvattaja: Jonna Sivonen
Kuvaaja: Tiina Lemettinen

SP FI*Hebblas Viona, SPH f, s. 13.3.2017, ”Lili”
valmistui 28.1.2018 Lahdessa Premioriksi,
17.2.2018 Riikassa International Premioriksi,
21.4.2018 Helsingissä Grand International Premioriksi
ja 14.7. 2018 Keravalla Supreme Premioriksi
Omistajat: Anna Harmonen ja Timo Meriluoto
Kasvattaja: Leila Antin, FI*Hebblas
Kuva: Irina Kolomijets, Valokuvaamo Luova

BW NW SP FI*Hebblas Vincent, SPH d 09 32, s.
13.3.2017, ”Leo” valmistui 28.1. Lahdessa Premioriksi,
17.2.2018 Riikassa International Premioriksi,
21.4.2018 Helsingissä Grand International Premioriksi,
oli Baltic Winner Tallinnassa 10.6.2018 ja valmistui
14.7. 2018 Keravalla Supreme Premioriksi.
Omistajat: Anna Harmonen ja Timo Meriluoto
Kasvattaja: Leila Antin, FI*Hebblas
Kuva: Irina Kolomijets, Valokuvaamo Luova
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GIC FI*BlackDevil's The Sound Of Silence
JW OSH n var
valmistui Supreme Champion:ksi
1.9.2018 Pirokin näyttelyssä Tampereella
Omistaja: Jonna Sivonen
Kasvattaja: Jonna Sivonen
Kuvaaja: Hannu Palomäki

S
C
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SC FI*BlackDevil's Dark Schakaliina
OSH f var valmistui Distinguished Merit:ksi
9.6.2018 Baltic Winner Felix Tallinna
Omistaja: Jonna Sivonen
Kasvattaja: Jonna Sivonen
Kuvaaja: Jonna Sivonen

GIC FI*BlackDevil's The End Of The Line JW
OSH f var valmistui Supreme Championiksi
1.9.2018 Pirokin näyttelyssä Tampereella
Omistaja: Jonna Sivonen
Kasvattaja: Jonna Sivonen
Kuvaaja: Jonna Sivonen

C
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Rotuesittely

Kotikissa

K

otikissa on yleisin kissamme ja useilla
meistä on kotona tällainen kissa, joka ei
täytä täysin rotukissoille asetettuja vaatimuksia. Kotikissasta puhuttaessa, nimitetään
kissaa yleisesti maatiaiskissaksi. Nimitys kotikissa on kuitenkin maatiaiskissaa laajempi. Maatiaiskissa käsittää nimenomaan jollain alueella itsekseen muodostuneen tyyppisen kissakannan,
johon ei ole sekoittunut jalostettuja rotukissoja.
Kotikissa-nimitys sisältää myös muut rekisterikirjattomat, sekarotuiset kissat.
Maatiaiskissalla tarkoitetaan kissaa, joka on
muodostunut kissojen lisääntyessä vapaasti
keskenään ihmisen siihen puuttumatta. Ne eivät siis ole mitään tiettyä rotua ominaispiirteineen. Rotukissat on järjestelmällisesti jalostettu tietyn tyyppisiksi.
Eri maiden maatiaiskissat ovat kuitenkin erilaisia, mikä johtuu kissapopulaation sopeutumisesta
paikalliseen ilmastoon ja muihin ympäristöoloihin. Suomalainen maatiaiskissa edustaa Euroopassa tavallista kissatyyppiä, johon perustuu vi-

rallisesti hyväksytty rotu nimeltä eurooppalainen.
Rotukissa on aina jonkin kissajärjestön rekisteröimä ja hyväksymä ja sillä on rekisterikirja Kotikissoilla rekisterikirjaa ei ole. Rotukissanäyttelyissä
on kuitenkin usein kotikissaluokka.
Osallistuessaan kissanäyttelyyn kotikissan tulee olla terve, ystävällinen, helposti käsiteltävissä
sekä rokotettu kissaruttoa ja -flunssia vastaan. Lisäksi kissalla tulee olla mikrosiru.
Kotikissan määritelmä on laaja käsite. Kotikissoja löytyy laidasta laitaan. Keskimäärin kuitenkin
täysikasvuisen kotikissan säkäkorkeus on noin 30
senttimetriä. Vartalo on pituudeltaan 45 senttimetrin paikkeilla ja häntä noin 30 senttimetriä.
Täysikasvuinen kissa painaa yleensä 2,5–5,5 kilogrammaa. Kotikissan karvan pituus voi olla lyhyt
tai pitkä tai jotain siltä väliltä. Kotikissoja on kaikenlaisissa väreissä ja kuvioissa, usein kotikissoista
löytyy harvinaisempiakin värejä. Väri onkin ehkä
yksi tärkeimmistä kriteereistä omistajalle kissaa
hankittaessa. Sanotaan että kilpikonnakuvioiset
naaraat ovat yleensä temperamentikkaita kun taa-
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sen keltapunaiset kissat rauhallisia ja lempeitä. Tosin tämä käsite on vain ihmisten itsensä muodosta
ajatus, ei niinkään virallinen määritelmä.
Hyvin hoidetut sisäkissat voivat elää 14–20-vuotiaiksi. Vanhimmaksi elänyt kissa oli kuollessaan
39-vuotias. Villinä aina eläneen tai hylätyn kissan
elämä on täynnä vaaroja ja tauteja, ja sen elinikä
on helposti vain kahdesta viiteen vuotta.
Kotikissalla ei ole olemassa rodulle tyypillisiä
luonteenpiirteitä. Kotikissan luonne onkin lähinnä
vanhemmilta perittyä
Kissaa hankkivat ihmiset saattavat usein päätyä
hankkimaan kotikissan hankitahinnan vuoksi. Rekisteröidyn rotukissan hinta pyörii noin tuhannen
euron molemmin puolin, kun taas rokotetun ja
sirutetun kotikissan voi saada sadalla eurolla. Kotikissaa hankkiessa kannattaakin olla varma, että
kissanpennulla on rokotukset ja loishäädöt kunnossa, koska siten voi välttyä ikäviltä yllätyksiltä.
TEKSTI RIIKKA VIRTANEN
KUVAT RIIKKA VIRTANEN JA LAURA VÄHÄHAKA
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Matkakertomus:
Baltic Winner Show
9.-10.6.2018 Tallinnassa

K

un vuoden vaihteessa suunnittelimme
näyttelykalenteria Lilille ja Leolle, Baltic
Winner Show Tallinnassa tuli ohjelmaan
ensisijaisesti viimeisen pakollisen ulkomaan sertin
takia, toki oli myös mielenkiintoista osallistua meidän ensimmäiseen Winner Showhun.
Matkamme alkoi perjantaina 8.6. laivamatkalla M/S Megastarilla. Sää oli laivamatkalle oikein
suosiollinen. Otamme aina laivamatkojen ajaksi
lemmikkihytin, jonne pystytämme näyttelyhäkin kissoille, jossa he voivat turvallisesti matkustaa.
Emme tulleet ajatelleeksi hotellia varatessa,
joka sijaitsi Vanhan Kaupungin sydämessä, että
sijainti oli hieman haasteellinen autolla, kis-

sanrattailla ja sillä
tavaramäärällä
varustettuna pienten
mukulakivisten katujen keskellä. Ensihämäännyksen jälkeen
kuitenkin
saatiin
tavarat huoneeseen
ja kissat tuntuivat
olevan tyytyväisiä
viehättävään huoneeseen, jonka ikkunalaudalta oli hieno näkymä hotellin
puutarhaan.
Näyttelypäivän aamu alkoi perinteisesti eläinlääkärintarkastuksella. Paikat oli ennakkoon määritelty, joten etsimme oman rivimme. Tässä tuli
matkan toinen hämäännys, eli häkkirivien välissä
oli todella vähän tilaa näytteilleasettajille, mutta
kaikki saivat tavaransa mahtumaan ja sopu antoi
sijaa. Meidän kissat olivat eri tuomareilla. Molemmat saivat arvosteluseteliin CAPS, eli sen viimeisen ulkomaan sertin, jota tultiin hakemaan. Kun
tuomari nominoi Leon, uskalsi jo alkaa miettiä,
että voisikohan…
Sunnuntaina oli ainoastaan paneelit, joten
päivä meni odotellessa pitkälle iltapäivään, että
oman kategorian vuoro tuli. Kaikki kategorian
kissat vietiin ennen paneelin alkua paneelialueen
takana oleviin häkkeihin odottamaan omaa vuoroaan. Vaikka paneelit jännittävät aina, nyt jännitti
vielä enemmän. Kissat vietiin assistenttien toimesta korkeammalla olevalle lavalle tuomareiden
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eteen.
Sitten alkoi se piinaava odotus ja jännitystä
lisäävä musiikki, kun tuomareiden ääniä odotettiin. Kuuluttaja sanoi: and the first vote goes
to cat number… ja kaikkien tuomareiden äänet
räpsähtivät samaan aikaan vilkkumaan Leon
numeron kohdalle. Leosta oli juuri tullut BALTIC
WINNER!
Meidät pyydettiin lavalle Leon kanssa, enkä muista lavalle menemisestä mitään, se tunnemyrsky oli
niin valtaisa. Toistelin vain Timolle, että ota Leo, ota
Leo, koska halusin, että Leo on kuvissa Timon sylissä.
Ensin kuvia otettiin lavalla ja sen jälkeen vielä kuvausseinän edessä. Palkinnot olivat upeat ja runsaat.
Yhdestä unelmasta oli taas tullut totta. Kiitos
jälleen kerran Leo, olet aivan uskomaton poika ja
niin rakas meille.
TEKSTI TIMO MERILUOTO

Kuvassa
BW NW SP
FI*Hebblas
Vincent (SPH
d 09 32) ja
onnelliset
omistajat Anna
Harmonen
ja Timo Meriluoto
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Jäsenilta 15.5. Porin
eläinlääkäripalvelussa

P

orin eläinlääkäripalvelussa monenkarvaisista ystävistämme huolehtii valoisalla
vastaanotolla seitsemän ammattilaisen
motivoitunut joukko. Satakissan jäsenet pääsivät
tutusmaan 15.5. jäsenillassa klinikan toimenpidehuoneisiin ja laitteisiin Pauliina Marttilan ja Minna
Sairasen kanssa.
Meitä ihmisiä hemmoteltiin myös raikkailla herkuilla mm. mansikoilla ja kotiin viemisiksi saimme kassin,
jossa oli kissanruokaa, lelu ja ruokakuppi. Oli hienoa
päästä näkemään tilat, joissa kissamme hoidetaan.
Klinikka on aloittanut toimintansa Porin Askokylässä helmikuussa 2007. Eläinlääkäreiden Pauliina
Marttilan ja Ella Kankaanpään lisäksi klinikalla työskenteli aluksi kaksi pieneläinhoitajaa. Vuodesta 2011
joukkoon on kuulunut kolmantena eläinlääkärinä
Tessa Stenroos.
Lääkäreiden lisäksi klinikalla on neljä pieneläinhoitajaa, Jaana Jokisuo, Jenni Normala, Virva Sundell
sekä vastaavana pieneläinhoitajana toimii Minna Sai-

gitystieanesteettia. Leikkaustoimenpiteestä herääminen tapahtuu heräämössä, jossa potilaat ovat koko
heräämisen ajan valvottuina.
Portaattomasti säädettävässä valaistuksessa, äänieristetyssä ja lämpimässä heräämössä eläin kokee
rauhallisen heräämisen ja toipumisen nukutuksesta
Klinikka on avoinna ma–to kello 8.00–18.00 ja pe
9.00–16.00. Ajanvarauksen numero on (02) 632 55 11.
Kotisivuilta löytyy myös linkki nettiajanvaraukseen.
Porin Eläinlääkäripalvelu Oy toimii osoitteessa Herralahdenraitti 5, Askokylä, 28360 Pori.
TEKSTI ELINA PELTONEN

ranen.
Potilaat ovat pääasiassa koiria, kissoja, kaneja ja
jyrsijöitä. Harvinaisempina potilaina myös esimerkiksi
kääpiösiilejä, lintuja sekä frettejä.
Eläinlääkärit vastaanottavat potilaitaan mukavasti omissa hoitohuoneissaan. Klinikalta löytyy hyvin varusteltu ja valaistu leikkaussali sekä erityisesti
hammastoimenpiteisiin tarkoitettu hoitohuone. He
tekevät kattavasti erilaisia kirurgisia leikkaus- ja hammastoimenpiteitä.
Käytössä on nykyaikainen anestesianvalvontalaitteisto, jolla pystytään seuraamaan potilaan sykettä,
sydänkäyrää, hengitystiheyttä, verenpainetta, happisaturaatiota ja ruumiinlämpöä. Koko toimenpiteen
ajan potilas on nestetipassa. Koirien leikkaukset tehdään tavallisesti inhalaatioanestesiassa, kissat saavat
lisähappea maskin avulla sekä tarvittaessa myös hen-
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Tervetuloa Tassucat liikkeisiin

Kissojen leikkauskampanja

Meillä on myynnissä vain
luonnonmuikaisesti säilöttyjä
ruokia. Tuotteemme Ei siis sisällä
keinotekoisia antioksidantteja,
väri- tai aromiaineita lue lisää
www.tassucat.com

lauantaina
13.10.2018 kello 9.00 alkaen
Eläinlääkäri Sirpa Varajärvi, Weenertie 4, Eurajoki
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset
satakissa.ilmo@gmail.com

Hauskat pesät,
pedit ja kulhot

Kampanjahinnat:
- naaraan sterilointi 85 e
- sterilointi + rok. 95 e
- kollin kastraatio 55 e
- kastraatio + rok. 65 e
- rokotus 38 e
Kampanjaaan osallistuville kissoille lahjoitetaan mikrosirut
HUOM! Satakissan jäsenet, jos haluat tulla auttamaan leikkauskampanjassa niin laita viestiä satakissa.ilmo@gmail.com

Kauppa , Trimmaus ja hyvinvointipalvelut

Verkossa — Ulvilassa Hansassa - Porissa Vanhan linja-autoaseman
vieressä Uusikoivistontie 42
www.tassucat.ﬁ
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Satakissalaiset auttavat ilmoittautumisten vastaanottamisessa ilmoosoitteessa. Teemme vastaanotto aikataulut osallistuville kissoille. Autamme paikanpäällä leikkauspäivänä eläinlääkäriä kissojen vastaanotossa ja
avustamme välineiden huollossa sekä kirjaamme kissojen mikrosirutiedot
Kissaliiton kaavakkeisiin. Päivä kuluu nopeasti ja työtä riittää mukavasti
kaikille. Kiitos Sirpa Varajärvelle,että hän auttaa meitä leikkauskampanjoiden järjestämisessä. Varsinkin tämä kesä on ollut suotuisa kissojen lisääntymisen kannalta ja löytöeläintalot pursuavat kissoja. Me Satakissalaiset
haluamme tehdä työtä kissojen hyvinvoinnin eteen järjestämällä näitä
leikkauskampanjoita.
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KnockOut Nomination
-arvostelyjärjestys

V

uoden 2018 näyttelyssämme ensi-illan saanut KnockOut Nomination saa jatkoa heti
kevään 2019 näyttelyssämme. Kyseinen
arvostelujärjestysmuoto on näyttelymme jälkeen
rantautunut käyttöön jo muihinkin maihin kuin
Suomeen. Myös eräissä suomalaisissa näyttelyissä
tuomari halusi hänelle valmiiksi tehdyn ems-koodijärjestyksen muutettavaksi aamulla ennen arvostelujen alkua KnockOut Nominatioksi. Siinä ei auttanut yhdistyksen edustajan kuin käydä tuumasta
toimeen ja muuttaa arvostelujärjestys KnockOut:ksi.
Voimme siis hyvillä mielillä todeta oikeasti kehittävämme asioita parempaan suuntaan.
KnockOut Nomination:ssa unohdetaan kokonaan
ems-koodeihin perustuva arvostelujärjestys. Keskeisin asia on, että 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.

an III tai aloittaa kategoriasta II ja sen jälkeen tehdä
kategorian I. Eri mahdollisuuksia löytyy useita.
Tämän vuoden näyttelyn tapaan tullaan näyttelyluettelossa julkaisemaan numeroitu arvostelujärjestys, jossa on joka kissa numerona kirjattu
oikeaan kohtaan näyttelyn kulkua. Listaa seuraamalla pysyy ajan tasalla, koska oman kissan vuoro
on. Värin parhaan kohta tulee olemaan kirjattu
arvostelujärjestykseen lihavoituna / alleviivattuna
näyttelyluettelossa. Arvostelujärjestys tulee löytymään myös tuomaripöytien luota, screeniltä ja
useasta eri kohteesta näyttelypaikalta.
Muutokset ovat tietysti aina mahdollisia. Joka
tuomari voi tehdä pientä hienosäätöä asioihin, joten
arvostelun kulkua tulee seurata tarkasti ja varsinkin
värin parhaan ajankohtaa. Jos kissoja on pois, värin
parhaat eivät toteudu ja arvostelu tapahtuu tällöin
nopeammin. Jokaisen näytteilleasettajan tulee olla
tarkkana, että on paikalla oikeaan aikaan! Jos tuntuu,
että on epäselvyyttä tai kysyttävää, kannattaa kääntyä toimihenkilöidemme ja assistenttien puoleen.
Näyttelymme tulevat olemaan Double Trouble
tuplasertinäyttelyjä, nimeltään Paapuuri ja Tyyrpuuri. Joka kissalla on siis mahdollisuus osallistua
kahteen arvosteluun yhden päivän aikana ja saada 2 sertiä tuomarin arvostelun mukaan. Kategoriat on jaettu niin, että 1, 4 ja kotikissat ovat lauantaina ja 2 ja 3 ovat sunnuntaina. Mikään kissa ei voi
saada 4 sertiä viikonlopun aikana.
Jos sinulla on useampi kissa mukana, ilmoita
kissojen kaikki tiedot ja omistaja sähköpostiin:
judges.satakissa@gmail.com. Tällöin pyritään
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon, että kissat eivät olisi arvosteltavana samaan
aikaan sekä Paapuuri että Tyyrpuuri näyttelyissä.

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). Myös muita järjestyksiä voi olla.
Värin paras valinta tulee, kun viimeinenkin väriin kuuluva kissa on ollut tuomarin arvosteltavana tai välittömästi sen läheisyydessä.
Tuomarit arvostelevat kissat kategorioittain,
mutta kategoria järjestys ei ole kaikilla pienimmästä suurimpaan etenevä. Tuomari voi esim. aloittaa
kategoriasta IV ja tehdä vasta sen jälkeen kategori-

TEKSTI JONNA SIVONEN

28

29

Jäsenedut
2018
Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

tiedottaa

Eläinhoitola
Pikuliina

Niittyniementie 17
Merikarvia
Satakissa ja Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry järjestää la.13.10 klo.9.00 alkaen
kissojen leikkauskampanjan. Talkoolaiset
voivat ilmoittautua osoitteeseen satakissa.ilmo@gmail.com Lähde rohkeasti mukaan jännittävään päivään!

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

Huom!
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!
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.

Syyskokous ma 15.10. Ailavissa klo 18.00,
Juhana Herttuankatu 17, käynti Viikkarin
Valkaman sisäpihalta. Kutsu tässä lehdessä s. 5.
Tule päättämään yhdistyksen asioista,
parhaiten se onnistuu lähtemällä hallituksen jäsen äänestyksiin mukaan sekä
Satakissa-lehden toimitukseen. Uudet
ajatukset ovat aina mielenkiintoisia ja tervetulleita

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!

PetPori

Herralahdenraitti 1, Pori
-3 % ruuat
-10 % tarvikkeet

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
vain vähän hiilihydraatteja vihanneksista tai riisistä
myös viljattomia vaihtoehtoja

––––––––––––––––––––––––––––––––––

emme käytä huonolaatuisia ns. lihan sivutuotteita

Satakissan jäsenillat, joka kuukauden
15.päivä. Paikka ja keskustelun aiheet
voit tarkistaa yhdistyksen kotisivuilta ja
fb-ryhmästä.

Tassucat Pori
Uusikoivistontie
42 Pori

Tassucat Ulvila
Kauppakeskus Hansa
Friitalantie 18, Ulvila

-5% ruoat
-10% tarvikkeet

––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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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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

