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S

atakissan toimintavuosi
on päätöksessään. Vuosi
on ollut todella tapahtumarikas ja monipuolinen.
Paljon ollaan tehty, monessa ollaan oltu mukana
ja useaan eri tapahtumaan meitä kutsuttiin esittelemään kissaharrastusta sekä
jakamaan kissatietoutta. Vuoden tapahtumaputken aloitti Yyterin rotukissanäyttely,
jonka jälkeen tapahtumia riitti lähes jokaiselle kuukaudelle. Ainoastaan heinäkuussa pidettiin taukoa. Vuoden aikana olleita
tapahtumia oli mm.: Kissojen yö - merikarvialla, Puuvillassa ollut lemmikkipäivä,
Ooperissa ollut lemmikkitapahtuma, Karhuhallin Nuori Pori harrastaa tapahtuma,
lemmikkikerhossa esiintymisiä, useita
leikkaustapahtumia ja tietenkin jäsenillat
kuukausittain.
Tapahtumien järjestäminen on ollut mielenkiintoista ja monipuolista. Aina löytyy
haasteita ja pohtimista, mutta kun jokaisen tapahtuman lopputuloksena on ollut
hieno onnistumisen fiilis, niin uuteen haasteeseen on ollut mukava tarttua. Usein tapahtumia ollaan järjestetty pienellä porukalla, mutta onneksi teiltä satakissalaisilta
ollaan saatu apua.

Vuoden aikana Satakissa on ollut myös hyvässä noususuhteessa. Somessa näkyvyys
on kasvanut ja seuraajat sekä tykkäykset
moninkertaistuneet. Myös uusissa sosiaalisissa medioissa, kuten instagramissa, on
seuraajien määrä kivassa nousussa. Some
onkin tärkeä kanava tiedon jakamiseen.
Näkyvyyttä saimme myös useilla live striimeillä, joita kuvattiin youtubeen isoimmista tapahtumista.
Itse lopetan nyt Satakissassa. Vuosi on
ollut hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen. Vuoden aikana opein todella paljon
uutta yhdistyksien toiminnasta ja pyörittämisestä. Myös tietämykseni kissoista,
eri roduista jne. sai melkoisen tietotulvan.
Monia eri kokemuksia rikkaampana jatkan
uusiin haasteisiin.
Kiitän kaikkia joiden kanssa sain tehdä yhteistyötä! Kiitos kaikille mielenkiintoisista
jutuista ja keskusteluista. Lisäksi kiitän
vielä pääkirjoituksen kautta Satakunnan
eläinsuojeluyhdistystä, joka auttoi meitä
monessa eri tilanteessa,

Tuomo Ahlfors

Tuomo Ahlfors (päätoimittaja)
Elina Peltonen
Katri Turto (taittaja)
Riikka Virtanen
Pia Vainionpää
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Timo Meriluoto

aloitan Satakissan
puheenjohtajana 1.1.2019

E

Tassucat on pieni Satakuntalainen perheyritys, joka haluaa tuottaa sellaisia tuotteita
lemmikinomistajille, joita itsekin haluaa käyttää. Euroopassa on paljon pieniä valmistajia, jotka
valmistavat korkealaatuisia tuotteita, joita ei juurikaan markkinoita, me haluamme löytää ne. Tärkeitä
arvojamme on lisäaineettomuus, korkea liha % , korkea laatu ja läpinäkyvyys. Haluamme tietää mitä
myymme.

Valikoimissamme on mm. laadukkaat Pro-Nutrition Flatazor sarjojen tuotteet, jotka eroavat sillä, että on ainut
tiedossamme oleva ruokasarja jolla mm ISO-laatu sertifioniti 22000 (tuotteet ovat ihmisravinnoksi sopivia ja
luonnonmukaisia) , lisäksi tehdas on saanut sekä ympäristö- että energiansäästö-sertifikaatit.
Valikoimissamme on ruokien lisäksi paljon kivoja leluja, laadukkaita tarvikkeita sekä sisustustuotteita.
Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan valikoimiimme Ulvilaan , Poriin ja verkkokauppaamme.
Näyttelyssä meillä on taas hyviä tarjouksia, joten tervetuloa hyville ostoksille. Julkaisemme osan tarjouksista

ennakkomyyntiin Tammikuun alussa, joten pysyhän kuulolla.

Tässä esittelemme lyhyesti uusimmat Pro-Nutrition Flatazor sarjamme Purelife

nsimmäinen omakohtainen kosketus kissoihin tapahtui yli 40 vuotta
sitten, kun meillä lapsuudenkodissa
oli kotikissa nimeltään Misse. Muistan edelleen hyvin elävästi montakin häneen liittyvää asiaa, vaikka
valtaosaltaan moni muu asia noilta vuosilta on jo
vuosien varrella päässyt unohtumaan mielen syövereihin. Lieneekö siis jo tuolloin tarttunut itseeni
”kissageeni”, mene ja tiedä, mutta kun tänä päivänä tekee kotona nimenhuudon, niin puolison
lisäksi löytyy 6 karvatonta sfinx kissaa.
Kissat ovat meidän perheessä rakastettuja täysivaltaisia perheenjäseniä ja saavat elää täysin
vapaasti ja pääsevät joka paikkaan. Kissat ja sitä
kautta kissatoiminta monessakin muodossa on
siis hyvin lähellä sydäntä ja siksi olen lähtenyt mukaan myös aktiiviseen yhdistystoimintaan. Aiemmin en kissoihin liittyen ole ollut mukana yhdistysten toiminnassa aktiivisesti, lukuun ottamatta
kissanäyttelyissä käymistä omien kissojen kanssa.
Muuten yhdistystoiminta on aiemmilta vuosilta
hyvinkin tuttua lukuisista eri rooleista junioriurheilun puolelta.
Siviilissä olen pitkään toiminut erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja johtamisen tehtävissä sekä
ollut mukana lukuisissa, todella mittavissakin, eri
alojen tapahtumien järjestelyissä, joten uskon

vahvasti taustastani olevan hyötyä myös Satakissan toiminnan edelleen kehittämisessä.
Satakissan toiminta on jo nyt ollut varsin monipuolista, erilaisia jäsenistölle suunnattuja tapahtumia, kissojen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä
tempauksia, erilaisia eläin- ja kissa-aiheisia tapahtumia, omia näyttelyitä ja tietysti kasvavassa määrin ollaan myös esillä sosiaalisen median puolella
tiedottamassa ja tuomassa muutenkin kissojen
asiaa tutummaksi kaikille.
Tulevana vuotena lupaan omalta osaltani olla
tukemassa ja auttamassa näiden kaikkien osaalueiden edelleen kehittämisessä, uusien ideoiden toteuttamisessa sekä eritoten vaikuttaa
avoimemman ja positiivisen yhteisen tekemisen
parantamiseen alkaen Satakissan hallituksesta
jatkuen koko jäsenistöstä aina yhteistyökumppaneihin ja muihin kissa-alan toimijoihin.
Vaikka Satakissa on vielä yhdistyksenä melko
nuori, ellei jopa lapsen ikäinen, ei se sitä tarkoita,
ettemmekö voisi jatkossa olla esimerkkinä ja jopa
suunnan näyttäjänä joissain asioissa muille rotukissayhdistyksille ja muille eläinalan toimijoille.
Lapsen intohan on monesti näkyvää ja tarttuvaa =)

Puheenjohtajanne Timo
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LUONNOLLISUUS
• Runsaasti luonnollisia ravintoaineiden lähteitä (hedelmät ja vihannekset, aloe vera,
pellavansiemenet, omenakuidut, meren aktiiviset ainesosat, kalaöljy)
• Monipuoliset eläinproteiinien lähteet (kala ja liha), jolla on korkea ravitsemuksellinen
laatu
• Ei väriaineita
• GMO-vapaat kasviperäiset raaka-aineet
• Sisältää luonnollisia antioksidantteja

HYVINVOINTI
• Helposti sulavat ainesosat ja frukto-oligosakkaridit (prebiootit) takaavat
ruoansulatuskanavan hyvinvoinnin joka päivä
• Hedelmien ja vihannesten huomattava monipuolisuus antaa kissallesi luonnollisia
ravintoaineita, jotka ovat immuunijärjestelmälle ja hyvinvoinnille välttämättömiä
(antioksidantit, kuidut, vitamiinit ...)
• Aloe vera tunnetusti ylläpitää ja huoltaa kissasi ruuansulatuskanavan toimintaa.
• Omega 3 ja 6 välttämättömät rasvahapot, aminohapot ja biopeptidit varmistavat terveen
ihon ja silkkisen turkin (Meren aktiiviset ainesosat, kalaöljy, pellavansiemenet)
• Mineraalien tasapaino varmistaa jokapäiväisen virtsateiden hyvinvoinnin, Yucca
vähentää hajuja

MJAMJAM Saksalaista laatua
Laadukkaat ja huolellisesti valikoidut elintarvikkeiden ainesosat
• 100% Elintarvikelaatuista tuoretta lihaa
• Tuoreet hedelmät ja vihannekset sekä terveelliset yrtit
• Luontaiset öljyt tärkeillä tyydyttymättömillä rasvahapoilla
Tuotteet eivät sisällä
• Kemiallisia väriaineita tai aromiaineita
• Synteettisiä säilöntäaineita
• Gluteenia ja soijaa
• Kasviperäisiä sivutuotteita
• Eläinperäisiä jauhoja
• Synteettisiä sidoaineita
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Kissojen

leikkauskampanja
10.11.2018

S

atakunnan lemmikkikampanjat järjesti
kissojen leikkaustapahtuman lauantaina 10.11. Eurassa.
Tapahtuma
järjestettiin
eläinlääkäri Päivi Kariahon
vastaanotolla. Mukana leikkaamassa oli myös Pauliina
Koponen Kokemäeltä. Sata-
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kissa tarjosi kaikille kissoille
sirut.
Tapahtumaan
osallistui
kaikkiaan 26 kissaa. Kissoista
5 sai pelkän rokotuksen ja 2
pelkän sirun ja loput kastraation tai sterilisaation.
Eläinlääkäreiden
apuna
toimi vapaaehtoisia Satakunnan lemmikkikampanjasta ja
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Satakissasta sekä toimintaan
tutustumassa ja apuna marraskuussa toimintansa aloittanut Mirrirescue Uudestakaupungista.

TEKSTIN KIRJOITTANUT
JOHANNA JA EMILIA

Jäsenmaksuasiaa!
Kaksi erillistä arvostelua kumpanakin päivänä:
Kumpanakin päivänä valitaan päivän Best Of Best!

ja

Kategoriat 1, 4 ja kotikissat lauantaina, kategoriat 2 ja 3 sunnuntaina
Kotikissat palkitaan kummassakin karvan pituudessa
Ilmoittautumisaika: 1.11.2018 - 31.12.2018
Näyttelypaikka: Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, 28840 Pori
Eläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.00 - 9.30, sunnuntaina 8.00 - 9.00
Arvostelu alkaa: lauantaina klo 10.30, sunnuntaina klo 9.30
Näyttely päättyy: lauantaina klo 17.00 ja sunnuntaina klo 16.00
Avoinna yleisölle: lauantaina 10.00 - 15.00, sunnuntaina 9.00 - 14.00
Aikaisempi poistumislupa myönnetään kissoille, jotka eivät ole nominoituja
Valokuvaaja Tessa on paikalla kumpanakin päivänä
Vuoden Kissat 2018 palkitaan kumpanakin aamuna ennen arvostelujen alkua

KnockOut Nomination arvostelujärjestys kaikissa näyttelyissä

:
Jurgita Gustaitiene, LT (AR)
Vladimir Isakov, BY (AR)
Britta Busse, DE (AR)
Jorgen Billing, DK (AR)
Daria Łukasik, PL (1, 2, 3, 4C)
Martti Peltonen, SE (1B, 2, 3, 4)

Lähetämme vuoden 2019 jäsenmaksua varten maksutiedot
tammikuun alussa sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Jäsenet, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, saavat jäsenmaksuohjeet
			kirjeitse tammikuun alussa.

Kai Ruonala, FI (AR)
Ulrika Eriksson SE (3, 4)
Marina Vinkel, EE (AR)
Carin Sahlberg FI (1B, 2, 3, 4)
Loredana Fanelli, IT (AR)
Glenn Sjöbom, SE (AR)

Kun olet saanut
maksutiedot
ja maksat
jäsenmaksun
tammikuun
aikana, varmistat
jäsenyyden jatkumisen katkeamattomana.

Näyttelyissä noudatetaan Suomen Kissaliitto ry:n ja FIFen sääntöjä. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä
tarvittavat todistukset Kissaliiton kotisivuilta. Sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle tuleville
kissoille. Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä on pe 18.1.2019. Rekisterikirja / rokotustodistus on esitettävä ilmoittautumisen
yhteydessä. Eläinlääkäritarkastus toteutetaan pistokokein. Kuitenkin niin, että mahdollisimman moni kissa käy tarkastuksessa.
Sienitestit
otetaan
sääntöjen
mukaan.
Omistajat
voivat
itse
esitellä
kissat
tuomareille.
Omistajat tuovat itse näyttelyhäkit. Häkin min. koko 50 x 50 x 50 cm. Yksi pöytäpaikka yhdelle kissalle. Näyttelyn järjestäjä
tarjoaa vain pöytäpaikan (65 x 65 cm), EI häkkiä. Omia tuoleja ei sallita, ne tarjotaan Hotellin toimesta.
Näyttelymaksut, luokat 1-17:
 37 € kissa / arvostelu
 Satakissan jäsen 34 € kissa / arvostelu
 Ei-FIFe – kissa 50 € kissa / arvostelu
 Tarkistusluokka 15 € arvostelun yhteydessä, erikseen
37/34 €.
 Veteraaniluokka 10 € arvostelun yhteydessä, erikseen
37/34 €.
 Kasvattaja- ja siitosluokka ovat maksuttomia kissan
osallistuessa muuhun luokkaan. Pelkkä kasvattaja- tai
siitosluokka 37/34 €.
 Kaverikissa 10 € (ei omaa häkkipaikkaa)
 Näyttelyluettelo 3 € ilmoittautumisen yhteydessä ja 5 €
paikan päältä ostettuna (pieni rajoitettu määrä)
 Tee oma ilmoittautuminen joka luokkaan erikseen!
 Kaikki ruusukkeet ovat maksuttomia
 Pidätämme oikeuden muutoksiin
Hotelleja Porissa: Virkistyshotelli Yyteri p. +358 2 628 5300

Näyttelypäällikkö, myyntipaikat ja mainokset: Jonna Sivonen
judges.satakissa@gmail.com
Näyttelysihteerit: Marika Landen, p. +358 40 504 2592
(yhteydenotot
puhelimitse
vain
klo
18
jälkeen)
mlanden@gmail.com ja Piia Anolin-Niemi ja Pia Hassell
Hyvinvointi- ja hygieniavastaava: Sari Valtanen
Raha-asiat (näyttelymaksujen palautukset ym): Marjo
Klankki, p. +358 44 541 0071 satakissa.rahat@gmail.com
Ruusukkeet ja palkinnot: Piia Anolin-Niemi ja Pia Vainionpää
satakissa.sihteeri@gmail.com
Pääassistentti: Samuli Mustonen, assistenttihakemukset
samuli.mustonen@outlook.com
Assistenteille
tarjotaan
lounas ja maksetaan korvaus 25 €.
Ilmoittautumiset:
Ensisijaisesti
OmaKissan
kautta
https://omakissa.kissaliitto.fi/
(maksetaan
OmaKissan
ohjeiden mukaan) tai paperilomakkeella postitse suoraan
näyttelysihteerille: Marika Landen, Junnolantie 55, 03250
Ojakkala, jolloin näyttelymaksu maksetaan Satakissan tilille
FI28 5700 8120 3340 03, käyttäen viitettä 3065. Karsinta
tapahtuu maksupäivän mukaan. Ilmoittautuminen on sitova.
Näyttelyihin otetaan n. 210 kissaa / päivä

HUOM!

Älä maksa
jäsenmaksuasi
etukäteen!

JÄSENMAKSUT 2019

20e
VARSINAINEN JÄSEN
12,50e
VARSINAINEN JÄSEN
Kissa-lehdellä

ilman Kissa-lehteä

15e

Kasvattajan maksama
PENTUEJÄSEN

Kissa-lehdellä

PERHEJÄSEN

KASVATTAJAN PALVELUMAKSU 10e

5e

maksetaan Satakissan tilille erikseen viitteellä 3230 – tilinumero: FI28 5700 8120 3340 03

MIKÄLI ET OLE VIELÄ SATAKISSAN JÄSEN, MUTTA HALUAISIT LIITTYÄ.

Maksa jäsenmaksu Satakissan tilille FI28 5700 8120 3340 03 viitteellä 3120.
Ilmoita tämän jälkeen tietosi rahastonhoitaja/jäsensihteeri satakissa.rahat@gmail.com
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Matkalla
Walesissa
M

atkamme Walesiin ei
ollut pelkkä lomamatka, vaan Freyjan astutusmatka. Miksi juuri Walesiin?
Siihen on olemassa hyvin yksinkertainen syy. Suomen kamaral-

kaksi hopeista maupoikaa, Chaku ja Ammon.

ta ei löytynyt sopivaa sulhasta
Freyjalle, eikä itse asiassa mistään muustakaan maasta lähempää kuin Walesista. Sopivuudella
tarkoitan värin ja sukutaulun
puolesta.

valla lahden yli Ruotsiin. Laivamatkasta Freyja otti kaiken irti.
Hän rakastui hytin kerrossänkyihin, hypellen lähes koko yön
alasängyltä yläsängylle ja päinvastoin. Itsellä nauttiminen jäi
lähinnä ruokapöydän antimiin,
ei yöuniin.

Freyja, virallisesti Shanemin
Freyja Forvitinn Hratt, on pronssin värinen egyptin mau. Suomessa pronssisen egyptinmaun
kanta on vielä hyvin pieni verrattuna hopeamaukantaan. Siksi halusimme alkaa kasvattaa
juuri pronssista mauta, ja nimenomaan sukutaulupuhdasta
pronssista mauta. Mainittakoon,
että talostamme löytyy myös

Elokuisena tiistai-iltana matkamme alkoi Porista kohti Naantalia.
Naantalista matka jatkui yölai-

Matkan aikataulu oli todella tiukka niin mennessä kuin tullessakin. Olimme sopineet olevamme
Walesissa jo torstai-iltapäivällä.
Eli maisemien ihailu ja nähtävyyksien katselu sai tältä matkalta jäädä. Olimme tuota reittiä
Euroopassa ajaneet niin monesti
aiemminkin, ettei mitään uutta
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nähtävää enää juurikaan ollut.
Freyjalla oli takapenkillä kuljetusboxi varattu lyhyempiin
matkaosuuksiin ja farmariauton
takaosassa isompi häkki hiekkalaatikoineen pidempiä matkoja
varten. Lisäksi Freyjalla oli tietenkin omat rattaat mukana, jotta
hänkin pääsi hiukan nauttimaan
ulkoilmasta ja paikallisista maisemista. Vaikka matkaohjelma
oli tiukka, niin etusijalla oli tietenkin Freyjan mukavuus ja tarpeet. Itse toimin matkan aikana
Fryjan seuraneitinä, koska isäntä
ajoi koko matkan. Muun muassa
satamissa odotteluajat leikein
Freyjan kanssa tai nukuimme
kylki kylkeä vasten.
Torstaiaamulla olimme Ranskan
satamassa kuudelta odottamassa laivan lähtöä kohti Englantia.

Perille saavuttaessa vastassa
odotti erittäin tyypillinen Englantilainen sumuinen sää.
Tästä alkoikin isännän eniten
jännittämä ”väärän” puoleinen
liikenne. Ensin ajoimme pientä
mutkaista tietä ulos satamasta ja
sitten monikaistaiselle valtatielle
Englannin halki kohti Walesia.
Walesissa olimme kuin olimmekin torstai-iltapäivällä. Meidän
majoittautumiskaupunkimme
oli Cardiff ja sen esikaupunkialue. Etsimme etukäteen varaamamme hotellin, johon jätimme
matkalaukut. Laitoimme Freyjan
rattaisiin ja lähdimme vähän ulkoilemaan pitkän ajorupeaman
jälkeen ja tutustumaan lähiseutuun.
Illalla kävimme Freyjan viemässä
Davidin, Dawnin ja sulhaskan-

dinaatti Leon kotiin, joka sijaitsi
Barryssä. Freyja oli vieraissa saman tien kuin kotonaan. Freyja
kävi heti tutkimassa taloa, syömässä ja juomassa sekä näytti
kaapin paikan myös sulhaskandinaatille. Leo sai olla samassa huoneessa Freyjan kanssa,
mutta arvon neidille ei sopinut
lähempi tuttavuus. Kaikki oli
hyvin, kun Leo seurasi tilannetta
hyvän matkan päästä. Freyja alkoi leikkiä ja välillä hyppeli sohvien päällä ja katseli ikkunasta ulos
merelle. Freyjalla näytti kaikki
olevan hyvin. Hyvillä mielillä
pystyimme jättämään Freyjan
”uuteen perheeseen” ja lähtemään hotellille.
Perjantaina hyppäsimme bussiin ja lähdimme kuluttamaan
aikaa Cardiffiin, Walesin pääkaupunkiin. Tosin tutustuminen jäi
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lähinnä ostoskatuun ja ostoskeskukseen. Sää oli mitä hirvein,
tuuli ja satoi vettä. Aina kun astuimme ulos ostoskeskuksesta
tarkoituksena lähteä kaupungille, alkoi sataa kaatamalla ja jos
mahdollista vielä vähän enemmän. Kun olimme kolunneet
ostoskeskuksen lähes kokonaan,
ostaneet lämpimiä vaatteita
ja tietenkin käyneet syömässä
pubissa erittäinkin hyvää pubiruokaa, oli aika hypätä bussiin ja
huristaa takaisin omaan kaupunginosaan ja hotelliin.
Lauantaina suuntasimme matkamme kohti Bristolia ja tietenkin kissanäyttelyyn, jossa myös
Freyjan sulhanen oli esittäytymässä. Tämä oli GCCF näyttely.
Siellä oli aivan erillainen systeemi kuin meillä FIFessä. Kissat tuotiin paikalle aamulla ja omistajat

lähtivät pois jättäen tuomarit
rauhassa arvostelemaan kissoja.
Yhden aikaan omistajat ja yleisö
pääsivät sisään halliin. Siellä oli
tulokset ja ruusukkeet valmiina
kissojen häkin luona. Leo sai kolmannen sertinsä viidestä, joka
vaaditaan heillä Grand Championiin.
Sunnuntai oli hyvin haikea päivä, kun lähdimme hakemaan
Freyjaa pois sulholasta. Olimme
juuri kuulleet ettei Freyja ollut
suostunut treffeille Leon kanssa. Haikein mielin pakkasimme
kimpsut ja kampsut ja ajoimme
Barryyn. Hyvin surumielisinä
istuimme olohuoneessa ja silittelimme vuoroin Freyjaa ja
vuoroin Leoa. Vaikutti siltä, ette
Freyja ollut mikään helppo tapaus. Vitsailimme, että Freyja olisi
halunnut ehkä kynttiläillallisia ja
teatterikäyntejä ennen kuin treffit olisivat onnistuneet.
Yllättäen Dawn ehdotti, että
voisimme jättää Freyjan heille
vielä joksikin aikaa, ettei astutusmatka olisi ollut aivan turha.

Asia sopi meille ja niin päätimme
pidentää Freyjan treffejä toistaiseksi.
Iloisina uudesta käänteestä hyvästelimme Freyjan ja lähdimme
tutustumaan Barryyn ja sen upeaan hiekkarantaan.
Kahdestaan lähdimme sunnuntai-illalla ajamaan kohti Englantia ja satamaa. Paluumatka
tapahtui samaa reittiä kuin menomatkakin. Ainoastaan Saksassa poikkesimme ostoksilla Citti
parkissa
ja Ruotsissa Ullaredissa. Nämä
kaksi kohdetta ovat meille tulleet jo tavaksi poiketa, tarvitseehan sitä vähän tuliaisa saada niin
itselle kuin lapsenlapsille. Tiistaiillalla olimme Ruotsin satamassa
odottamassa yölaivaa ja suunta
kohti Suomea.
Toiveikkaina odotimme kotona positiivisia uutisia Walesista.
Hitaasti olivat lemmenparin
asiat edenneet, mutta kuitenkin edennyt siihen suuntaan
että saimme mukavia uutisa
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syyskuussa. Aloimme miettiä
vaihtoehtoja Freyjan kotimatkaa
varten. David ehdotti, että hän
toisi Freyjan Saksaan eli puoleen
väliiin. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna isäntä lähti ajamaan
pikavierailun Saksaan. Perjaina
oli lähtö, lauantaina sovittu kissan vaihto Saksalaisella rekkaparkkipaikalle ja maanantaiksi
takaisin kotiin.
Tätä juttua kirjoittaessa Freyjalla on viimeiset raskauspäivät
käsillä ja odotamme pentuja
maailmaan me hetkellä hyvänsä.
Eilen olimme yhteydessä eläinlääkäriin ja hänen mielestään
vielä ei ollut hätää, jos emo oli
hyvinvoiva ja tyytyväinen. Ja sitähän Freyja on. Joten kun saatte tämän jutun luettavaksenne,
meillä on toivottavsti viisi tervettä pronssimaupentua pentulaatikossa. Cattery Anjupiaksen
ensimmäinen pentue eli A-letter.
TEKSTI JA KUVAT:
PIA VAINIONPÄÄ,
ANJUPIA´S CATTERY
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Valmistuneet
Voit lähettää valmistuneen kissasi kuvan
sekä tiedot (kissan virallinen nimi, EMSkoodi, uusi titteli, valmistumisnäyttelyn
paikka ja aika, omistaja, kasvattaja sekä
valokuvaaja) osoitteeseen: satakissa.
lehti@gmail.com

PR
FI* Halden coon's Teppo Ääninen
valmistui premioriksi
4.2.2018 Porissa.
Omistaja: Riikka Virtanen
Kasvattaja: Elina Peltonen
Kuva: Tessa

GIC

CH

FI*Chai-lai Brave Benjamin
valmistui Grand International Campioniksi
Porokissa 8.7.2018
Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Annika Hissa
Kuva: Tessa

FI *Willicon Dove Baby Dove
valmistunut Championiksi
Turokissa 25.11.2018
Omistaja: Eeva-Leena Juntunen
Kasvattaja: Eeva-Leena Juntunen
Kuva: Katri

IC

SE*Hayawani's Ammon
valmistunut International Championiksi
Porokissa 8.7.2018
Omistaja: Antti-Jussi Vainionpää
Kasvattaja: Simon Bergqist
Kuva: Tessa

CH

FI *Shanemin Freyja Forvitinn Hratt
valmistunut Championiksi
Porokissa 7.7.2018
Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Saila Anolin
Kuva: Tessa
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Nuori Pori

harrastaa

P

orin nuorisotoimella on ollut perinteenä jo useamman vuoden
järjestää tilaisuus,
jossa esitellään nuorille erilaisia harrastusmahdollisuuksia
Porissa tai lähialueella. Tapahtuma on pari viimeistä vuotta
järjestetty Porin Karhuhallissa, joka on täyttynyt monista
erilaisista harrastuksista ja
harrastajista lähtien purjelentokoneista ja airsoftaajista
päätyen erilaisiin liikuntaharrastuksiin, kuten pesäpalloon.
Satakissa on pyydetty mukaan nyt muutaman kerran ja
tänäkin vuonna esittelimme
kissaharrastusta kaikille siitä
kiinnostuneille.
Nuori Pori harrastaa tapahtuma on laaja ja se kerää vuosittain paljon lapsia ja nuoria.
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Tilaisuuden kokoa voi päätellä siitä, että siihen on varattu
koko Karhuhalli. Satakissalle
oli tänä vuonna varattu juoksuradalta oma pieni loossipaikka, johon saimme hyvin
kootuksi muutaman pöydän
avulla edustavan paketin. Tapahtumaa varten laadittiin
pienet multimedia-esitykset,
joita esitettiin muutamasta
näytöstä. Paikalla satakissalaisia edusti myös yksi Maine
Coon -kissa, joka sai rapsutuksia ja kehuja monesta eri
suunnasta. Lisäksi Satakissa
pääsi näkyviin tapahtuman
virallisessa somessa.
Tapahtuma oli kokonaisuudessaan mukava ja innostava.
On aina hieno kertoa nuorille
uusista
harrastusmahdollisuuksista ja viedä eteenpäin
kissatietoutta. Huomasi hyvin
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miten monissa kodeissa mietitään kissojen hankintaa, mutta
epäillään paljon sitä kaikkea,
mitä kissan ottaminen vaatii.
Tieto lisää tuskaa, mutta avaa
myös mahdollisuuksia. Tapahtuma oli muutenkin hyvä siinä,
että Satakissa onnistui verkostoitumaan useiden Porin alueella toimivien yhdistyksien
kanssa.
Ensi vuonna
mukaan!

ehdottomasti

TEKSTI TUOMO AHLFORS

Ann-Nina on kissakuiskaaja. Tällä hetkellä
hänen luonaan asuu neljä rakasta kissaa
Nobu, Munkki, Neri ja Kiiki.

SATAKISSAN
VUODEN KISSA
2018 - KILPAILU
Satakissa palkitsee
edellisen vuoden
parhaat kissat ja
kasvattajat. Vuoden
Kissat -tulokset tarkastetaan Suomen
Kissaliiton listoilla ja
palkitaan helmikuun
näyttelyssämme.

Vuoden kissapistelaskentaan voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet Satakissan jäsenet.
Jos kissalla on useampi omistaja, tulee
kaikkien omistajien kuulua Satakissaan.
Vaadittavat vähimmäispistemäärät
luokissa ovat seuraavat:
aikuiset: 390 pistettä
pennut/nuoret: 270 pistettä
veteraanit: 40 pistettä
kasvattaja/siitoskissat: 92 pistettä
kotikissat: 40 pistettä
Vuoden kissojen valinnassa sovelletaan
Suomen Kissaliiton sääntöjä.
Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään 18.1.2019.
Kisaan voi ilmoittautua osoitteeseen:
sari.valtanen1@gmail.com
Ilmoittautumisessa pitää olla kissan täydellinen nimi titteleineen, kategoria sekä
sarja, johon haluaa osallistua.

20

8-vuotias Devon rex Munkki valmistatuu opastamaan kissakahvilan tulevia asukkaita talon tavoille
ja odottaa innolla työvuorojaan kahvilassa.

Kissakahvila Poriin

P

orilaiset kissojen ystävät
ovat saamassa ensi vuonna uuden vapaa-ajanviettopaikan, kun tuleva kahvilayrit-

Kissalähtöisyys ja kissojen hyvinvointi on ollut keskeinen ajatus
kahvilan suunnittelussa. Tämä
tulee näkymään muun muas-

auki oleva kahvila on ennen
kaikkea rento illanviettopaikka
kaikenikäisille ihmisille, perheille
ja kaveriporukoille. Erityisen hie-

täjä Ann-Nina Järvinen avaa
Lounais-Suomen ensimmäisen
kissakahvilan. Tavoitteena on pitää avajaiset ennen kesän tapahtumakautta.

sa runsaissa kiipeilymahdollisuuksissa, sekä kissojen omassa
tilassa, mihin vetäytyä. Kissat
muuttavat hyvissä ajoin ennen
avajaisia uuteen kotiinsa tottuakseen kahvilan hälyyn. Pienellä
sisäänpääsymaksulla katetaan
kissojen hoitokulut.

no palvelu kissakahvila on niille,
joilla ei ole mahdollisuutta ottaa
omaa lemmikkiä. Asiakaspaikkoja tiloista löytyy rajoitetusti, joten
ruuhkaisimpina aikoina voi varmistaa paikkansa kahvilassa tekemällä pöytävarauksen etukäteen.

Järvinen on lähtenyt toteuttamaan kahvilaa ennen kaikkea
rakkaudesta kissoihin. Hänellä
on pitkä kokemus rescue-kissojen kotiuttamisesta. Kahvilaan
on suunniteltu muuttavan noin
kuusi kissaa, yksi tai kaksi kasvattajalta ja loput löytöeläinyhdistyksistä. Lisäksi Järvisen omista
kissoista seurallinen Devon Rex
Munkki tulee vahvistamaan kissakaartia.

Tällä hetkellä haussa on vielä
yrityskumppani, joka vastaisi
keittiöpuolen toiminnasta. Suunnitteilla olisi toteuttaa erityisesti
vegaaniystävällinen menu, mihin
sisältyy makeitten leivonnaisten
lisäksi muun muassa poke-kulhoannoksia. Kissojen aktiivisuuden
mukaisesti yhdestä yhdeksään
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Joulukuun loppuun Facebookissa Kissakahvila Pori 2019 -sivulla
on käynnissä nimikilpailu, jolla
haetaan kahvilalle nimeä. Parhaan ehdotuksen kommentoija
pääsee VIP-iltaan kahvilaan ennen avajaisia.
TEKSTI
ANN-NINA JÄRVINEN

Suuri

S

lemmikkitapahtuma

atakissa järjesti lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna lemmikkitapahtuman
Rauman Ooperissa. Lemmikkitapahtuma
järjestettiin viime vuonna Porin raviradalla, sekä aikaisemmin Porin nuorisotalolla, joten
nyt oli hyvä aika suunnata Satakunnan eteläosiin
Raumalle. Raumalla Satakissa on aikaisemminkin
järjestänyt muutaman kerran vastaavanlaisia tapahtumia, joissa esitelty kissoja, mutta tällä kertaa tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon
erilaisia eläimiä ja eläinharrastuksia. Teema sopi
muutenkin hyvin, koska kyseessä oli eläintenviikon päätösviikonloppu.

pahtuman järjestelyistä vastannut Elina Peltonen
oli aktiivisesti yhteydessä moniin eri eläinyhdistyksiin ja yhteistyötahoihin. Työ tuotti tulosta ja
lopulta kokoon saatiin laaja valikoima eläimiä,
tuotemyyjiä ja erilaisia eläinten kanssa toimijoita.
Kun kokonaisuus oli selkeä ja saanut hahmonsa,
aloitettiin aktiivinen mainostaminen monessa eri
mediassa, aina radiomainoksiin asti.
Syksy kääntyi lokakuulle ja tapahtuman viikonloppu lähestyi. Viimeiset vauhtimerkit asetettiin,
avaimet saatiin ja launtaina aloitettiin konkreettiset järjestelyt. Pienet pystytystalkoot käytiin ja
varmistettiin, että paikat ovat kunnossa sunnuntaille. Järjestelyt olivat helpot, koska tilana Ooperi

Tapahtuman järjestelyt alkoivat hyvissä ajoin. Ta-
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Vierailija
kertoo
lemmikkitapahtumasta
Lokakuussa 7.10. kävin ensimmäistä
kertaa Satakissan järjestämässä lemmikkitapahtumassa. Olin tapahtumassa äitini ja isosiskoni kanssa. Äitini kertoi tästä tapahtumasta ja ajattelimme
mennä sinne. Tapahtuma järjestettiin
Rauman Ooperissa klo 11-16.
Tiloissa oli eläimiä ja myytiin tuotteita
ja siellä oli myös kahvio. Sisään astuessa sisällä oli lämmin tunnelma ja heti
näki eläimiä. Tapahtumassa olevia eläimiä olivat mm. kissat, koirat, puput,
hämähäkit, papukaijat, hiiret, hamsterit, sirkat ja kotilot. Kahvilassa tuotteet
olivat edullisia. Eläimet käyttäytyivät
rauhallisesti, vaikka olikin paljon ihmisiä. Kissat olivat rauhallisia ja koirat
vähän halusivat huomiota. Papukaijoja
ei lentänyt ympäriinsä, vaan ne olivat
rauhallisesti häkissä. Hauskaa oli, kun
eläimiä sai silittää. Koirat olivat seurallisia ja kiltisti. Oli koiranäytelmiä ja
kissojen match show.

on suorasukainen ja vartavasten rakennettu tilaisuuksiin.
Viikonloppu kääntyi sunnuntaille ja tapahtuma saatiin alkuun aamupäivän aikana.
Aikaisempina vuosina Raumalla järjestetyissä tapahtumissa on ollut aina hyvin vierailijoita paikalla. Odotukset lemmikkitapahtumalle oli hyvät ja olikin hienoa, että vierailijoita alkoi tulemaan paikalle heti kellon osoittaessa oikeaa
pykälää. Paikka olikin laitettu hienoon lopulliseen asuunsa
aikaisin aamulla, kun myyntipöydät ym. oltiin kasattu. Vierailijoiden virta paikalle olikin koko tapahtuman ajan jatkuvasti soljuvaa. Oikeastaan yhtään hetkeä tai tilaisuutta
löysäilyyn ei ollut, mutta tapahtuman ideahan se onkin,
että saadaan esitellä kissoja, eläimiä ja yhdistystä.
Eläimien esittelyn lisäksi ohjelmassa oli lavalla koirien
dobopallo-esittelyä, sekä kissojen match-show. Kiinnostusta esittelyihin oli niin paljon, ettei katsomossa ollut
vapaita istumapaikkoja. Tilat oli muutenkin hyvin järjestetty. Suuressa tilassa oli kissat, koirat, linnut ja matelijoita
sekä hyönteisiä. Kahvilassa, jota pyöritti paikalle kutsuttu
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys, oli paikalla jyrsijöitä. Kokonaisuudessaan oli kattava kokoonpano mielenkiintoisia
eläimiä ja ohjelmaa. Tilaisuus myös esitettiin live striiminä
Satakissan youtube-kanavalla.
Tilaisuudessa aika meni kuin siivillä ja ennen kuin huomattiinkaan oli loppumerkkien paikka. Viimeiset vieraat lähtivät vasta viimeisillä minuuteilla ja tämän jälkeen aloiteltiin
paikkojen siivoamiset. Tilojen loppujärjestely meni nopeasti, koska nyt oli upean paljon porukkaa jäänyt auttamaan
järjestelyissä.

Tapahtuma oli järjestetty hyvin ja itsekin tykkään eläimistä, varsinkin kissoista. Itselläni ei ole omia eläimiä. Kävin monta kertaa katsomassa kissoja.
Kokemus oli uskomaton, vaikka jäinkin
kaipaamaan luvattuja paikalla olevia
kilpikonnia.

Jälkikäteen miettien lemmikkitapahtuma oli mukava ja
rento tapahtuma. Päivä soljui eteenpäin ilman ihmeempiä
kiireitä ja kaikki saivat varmasti esitellä omaa lemmikkiään
todella paljon. Lyhyet kommentit joita kuulin, olivat hyviä
ja kehuvia. Tästä on taas hyvä jatkaa ja mielenkiinnosta
miettimään uudestaan samankaltaista tapahtumaa. Niin ja
yleisömäärästä, jälleen Rauman kävijämäärä kasvoi!

ALINA MÄNTYHARJU

TEKSTI JA KUVAT:
TUOMO AHLFORS
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Torstaina 29.11. kävin viemässä jäsenten lahjoittamia ruokia Porin
pieneläinrankkurille Kirsi Santaselle. Samalla tutustuin kotia etsiviin
kissoihin. Kilpikonnavärisiä, kolmivärisiä tyttöjä oli kolme aikuista,
kaikki katselivat takaisinpäin uteliaana ja katseet oli niin tunteisiin
vetoavia ja rapsutuksia odottavia.
Huomioni kiinnittyi myös kollipoikien komeisiin paksuihin poskiin,
kaksi mustavalkoista ja yksi ihan
edellisenä päivänä tullut ruskeavalkoinen poika.
Mieleen tuli kysymyksiä. Miksi kotia
etsivät kiltit, selvästi ihmisen seuraa kaipaavat kissat? Miksi näistä
kissoista useampi ei löydä takaisin
omaan kotiinsa? Sirukin on hyvin
harvalla.
ELINA

Satakissan ruoka- ja
tarvikeapukeräys

Keräykseen voi tuoda ihan pienetkin määrät ruokaa tai tarvikkeita. Etenkin märkäruuasta ja matolääkkeistä on tarvetta koko ajan.
Vastaanotamme mielellämme myös kaikenlaisia
kissatarvikkeita kuten ruokakuppeja, leluja ja kissanhiekkaa.

oille

Kaipaamme apua kodittomille kiss
ympäri vuoden!
Lahjoitusten toimitus:
Juhana Her ttuankatu 17, Pori
(Par turi-Kampaamo Elina)
puh. 050 5920 159
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Tervetuloa Tassucat liikkeisiin

Kiitämme kuluneesta vuodesta 2018
Olemme mukana myös Porin helmikuun -19 kissanäyttelyssä

Satakissa ry:n hallitus kiittää
koko jäsenistöä kuluneesta vuodesta.
On ollut mukava tehdä yhteistyötä
teidän kanssanne.
Nähdään taas vuonna 2019
uusissa tempauksissa.

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

Kiitämme myös kaikkia
yhteistyökumppaneita.

Hauskat pesät,
pedit ja kulhot

Kauppa , Trimmaus ja hyvinvoin!palvelut

Verkossa — Ulvilassa Hansassa Porissa Uusikoivistontie 42
www.tassucat.ﬁ
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Satakissa ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS 2018
Aika: MAANANTAI 15.10. klo.18.00
Paikka: Ailav / Saarelma, Juhana Herttuankatu 17 (sisäpiha) Pori
1.

2.

KOKOUKSEN AVAUS
Kokous avattiin klo: 18.05
Kokouksen aluksi kiersi nimilista. Jäsenlistan tarkasti jäsenrekisterin hoitaja Marjo
Klankki. Paikalla 26 Satakissa ry:n äänivaltaista jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni.
VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN 		
TARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
– Puheenjohtaja Tuomo Ahlfors
– Sihteeri: Piia Anolin-Niemi
– Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Riikka Virtanen ja Nina Sarekivi- Kaskinen
– Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Paikalla 26 Satakissa ry:n äänivaltaista jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni.
– Todetaan laillisesti koolle kutsutuksi

4.

HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
– Hyväksytään työjärjestyss

5.

VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ
LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS
– Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja satakissan jäsenmaksut 		
pysyvät ennallaan:
– Varsinainen jäsen Kissa-Lehdellä 20 €
– Varsinainen jäsen ilman Kissa-Lehteä 12,50 €
– Perhejäsen 5 €
– Kasvattajan palvelumaksu 10 €

6.

VALITAAN YHDISTYKSELLE PUHEENJOHTAJA JA MUUT HALLITUKSEN
JÄSENET KOHDAN 7. MUKAISESTI
– Puheenjohtaja kaksi halukasta Tuomo Ahlfors ja Timo Meriluoto
– Äänet jakautuvat tasaisesti Tuomo Ahlfors 12 ääntä ja Timo Meriluoto: 14 ääntä
– Timo Meriluodon toimikausi alkaa vuoden 2019 alusta

Äänestettiin kaksivuotiset hallituksen jäsenet ensin ja äänet jakaantuivat seuraavan laisesti
		
2. Kaksi vuotinen
		 – Pia Vainionpää 19
		 – Jonna Sivonen 17
		
– Silja Laiho 8
		
– Tuomo Ahlfors 10
		
– Sanna Männistö 11
		 – Piia Anolin-Niemi 20
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– Anna Harmonen 16
		
Kaksivuotisten toimikausi alkaa vuoden 2019 alusta
Yksivuotinen hallituksen jäsenen, toimikausi alkaa heti
		
– Silja Laiho 0
		
– Tuomo Ahlfors 7
		
– Sanna Männistö 5
		 – Juha Roos 14.
7.

VALITAAN YKSI (1) TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI (1)VARATOIMINNANTARKASTAJA
		– Toiminnantarkastaja: Mari Jokiranta
		
– Varatoiminnantarkastaja: Riikka Virtanen
8.

VALITAAN LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT VUODELLE 2019 JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ
		– Koko Hallitus.
9.
SATAKISSA RY:N VUODEN KISSA, V.2019-KILPAILUN SÄÄNNÖT
		– 18 äänesti, ei tarvitse olla antanut ääntään satakissa ry:lle ja 8 äänesti, että tarvit
		
see olla antanut ääntään satakissa ry:lle
		
		
		
10.

– Paikalta poistui kaksi henkilö ennen, kuin valittiin Satakissa-lehden päätoimittaja,
lisäksi paikalle tuli yksi henkilö ja hänen nimeään ei ollut, paikallaolijoitten listalla,
joten hänellä ei ollut äänioikeutta.

VALITAAN SATAKISSA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA JA TOIMITUSKUNTA V.2019
– Ehdolla Jonna Sivonen ja Tuomo Ahlfors
Jonna Sivonen 12 ääntä ja Tuomo Ahlfors 13 ääntä
Satakissa lehden toimikunta
– Silja Laiho
– Riikka Virtanen
– Elina Peltonen
– Pia Vainionpää

11. KOKOUS PÄÄTETTIIN: 19.32

OTE SATAKISSA RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 13.11.2018
Satakissa ry:n syyskokouksessa
5§ Satakissa-lehden päätoimittajan valinta
Valittiin yhdistyksen lehdelle päätoimittaja vuodeksi 2019. Äänestyksessä ehdokkaina olivat
Tuomo Ahlfors ja Jonna Sivonen.
Äänestyksen tuloksena Tuomo sai 13 ääntä ja Jonna 12 ääntä.
Tarkistuslaskennassa kuitenkin ilmeni, että kesken paikalle tullut henkilö oli myös äänestänyt,
vaikka ei ollut nimettynä osallistujalistalle. Äänestyksen tuloksesta syntyi keskustelu.
Syyskokouksessa valittu henkilö, Tuomo Ahlfors, luopui päätoimittajan roolista ja
Jonna toimii vuonna 2019 Satakissa-lehden päätoimittajana.
Päätös: Jonna toimii Satakissa lehden päätoimittajana
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Jäsenedut
2019
Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Eläinhoitola
Pikuliina

Satakissa tiedottaa

Niittyniementie 17
Merikarvia

Onko sinulla kissoistasi hauskoja kuvia tai
hienoja studiokuvia? Satakissa etsii käyttöönsä kuvia esim. lehdessä käytettäväksi
kuvituskuvina ja mainoskampanjoihinsa.
Kuvat voi toimittaa satakissa.lehti@gmail.
com.

Huom!
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!

--------------------------------------------------JÄSENMAKSUT: vuonna 2019 maksetaan
vasta 1.1. alkaen ja viimeistään 31.1.2019,
jotta jäsenyys yhdistyksessä jatkuu katkeamatta. Lasku jäsenmaksusta tulee sähköpostilla tai kirjeenä, jos et ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitettasi.
Tarkemmat tiedot jäsenmaksuista löytyy
tästä lehdestä s.11 ja löytyy myös Omakissasta.

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.

PetPori

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

---------------------------------------------------

korkealaatuista, biologisesti arvokasta proteiinia lihasta ja/tai kalasta
lihan osuus 70-95% tuotteesta riippuen

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!

turkkia ja ihoa hoitavia elintärkeitä Omega 6 ja
Omega 3 rasvahappoja oikeassa suhteessa
vain vähän hiilihydraatteja vihanneksista tai riisistä

Huomio! Useammassa rotukissayhdistyksessä olevat, muistakaa käydä valitsemassa ennen vuoden vaihdetta, mille jäsenyhdistykselle äänesi annat.

myös viljattomia vaihtoehtoja
emme käytä huonolaatuisia ns. lihan sivutuotteita

Tassucat Pori

---------------------------------------------------

Uusikoivistontie
42 Pori

Jäsenillat jatkuvat aina joka kuun 15 päivä
Amadossa klo. 18.00. Keskustelua erilaisista kissamaisista aiheista.

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

