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LUJAT-KESTÄVÄT

Catmax runkoon saat
tehtyä oman
kokoonpanosi

Catmax kokoonpanot
pystytät ilman työkaluja
ja kiinnitysreikiä!

www.kissahuonekalut.fi

PROTOPLAST KY Mauritsinpolku 28 26910
UNAJA (Rauma)
Tavoitat meidät Ma-To Puh. 02 - 8235 035
Fax. 02 - 8235 046
Sähköposti catmax@kissahuonekalut.fi
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Satakissa jäsenlehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
Paino:
Nekapaino, Tampere
Lehtimainokset:
koko sivu 40 €/lehti 120 €/vuosi
värillinen koko sivu 160 €/vuosi
1/2 sivu 20 €/lehti, 60 €/vuosi
1/4 sivu 10 €/lehti, 30 €/vuosi
Jäsenille 50 % alennus
ei-kaupallisista mainoksista
Aineisto:
toimitus@satakissa.fi
Kaipaamme lehteen uusia juttuja
ja kuvia. Kaikki pienetkin jutut
ovat tervetulleita.
Tekstit sähköpostitse esim. doctiedostona.
Kuvat mahdollisuuksien mukaan
sähköpostitse jpg-tiedostoina
mahdollisimman suurella resoluutiolla (>300dpi).
Ilmoitukset ensisijaisesti painokelpoisina pdf-tiedostoina, joihin
on upotettu fontit.

SATAKISSA
HALLITUS 2013
hallitus@satakissa.fi
Puheenjohtaja
& valmistumisilmoitukset
Raia Kalliomäki
Friitalantie 2 as. 11
28430 PORI
Puh. 0400 590892
pj@satakissa.fi

Jäsen
Myyntipöytä- ja agilityvastaava
Mila Koskinen
Kotomäentie 1
28400 Ulvila
Puh. 050-590 9272
myyntip@satakissa.fi

Varapuheenjohtaja
& kahvitusvastaava
Elina Peltonen
Hillervontie 3 B 34
28370 Pori
Puh. 050-592 0159
vpj@satakissa.fi

Jäsen
Nettisivuvastaava
Susan Kivistö
paivitys@satakissa.fi
Jäsen
Satakissa-lehden Päätoimittaja
& Facebook ryhmänvastaava
Minna Turu
Willmanintie 20
28660 PORI
Puh. 040 7417176
turuminna@gmail.com

Sihteeri
Sanna Packalén
Sampsankatu 2 c 21
29200 Harjavalta
sihteeri@satakissa.fi
Rahastonhoitaja
Marjo Klankki
Kulmalantie 4 28130 Pori
Puh. 044 5410071
rahat@satakissa.fi

Jäsen
Satakissa-lehden taittaja
Kati Seppä
Mestarintie 2
29250 Nakkila
Puh. 040-519 2085
lehti@satakissa.fi
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Päätoimittajan terveiset
Vietin syyskuun yhdennentoista päivän Porin Oikeustalolla seuraamassa oikeudenkäyntiä, jossa syytetyn
penkillä istui vuosia Reposaaressa
”norjalaisia metsäkissoja” kasvattanut
henkilö. Yllätyksekseni totesin, että
usea näistä asianomistajista oli ostanut paperittoman pennun, koska ei ollut halunnut mennä näyttelyihin, saati
kasvattaa. Joukossa oli myös sellaisia, joilla oli ennestään eri rotuisia rekisteröityjä kissoja. Kuinkahan yleinen
on ja mistä kummasta tullut tuo ajatus,
että rekisteröidyn rotukissan ostaminen velvoittaa vähintään näyttelyissä
käymiseen? Tai ettei paperipentua
kannata ostaa, jos haluaa vain lemmikin kotiin. Että sen pitäisi olla jotenkin
”huonompi” kuin näyttelykissat. Kuitenkin rotupuhtaudesta oltiin valmiita
maksamaan 350-390€.
Usea pettyi kissansa ulkonäköön,
erityisesti kokoon, mutta monet olisivat olleet uskoakseni silti ihan tyyty-

väisiä ostoksiinsa, jos pennut olisivat
olleet terveitä. Sitähän ne eivät tässä
tapauksessa olleet ja erehdyksestä
maksettiin kalliisti. Kovimman hinnan
maksoivat ne penturaukat, joista on
elossa enää pari.
Petossyytteen perusteina tässä tapauksessa on sekä sairaiden pentujen
myyminen terveinä että maatiaisten
kauppaaminen rotukissoina ansiotarkoituksessa. Tätä kirjoittaessani tuomiosta ei vielä ollut tietoa. Tuomiotakin tärkeämpää on kuitenkin tekojen
tuominen julkisuuteen ja tiedon levittäminen. Samoista vanhemmista ne
sohvaperunat syntyvät kuin näyttelyvoittajatkin ja niin kuuluu ollakin. Ellei
papereilla ole väliä, on sellaisiin koteihin tarjolla toinen toistaan kauniimpia
aitoja maatiaispentuja ja rehelliseen
hintaan.
Minna Turu

Tapahtumakalenteri
MA 25.11.
		

klo 18.00. SYYSKOKOUS
klo 19.15. PIKKUJOULURUOKAILU

KE 29.1.
KE 26.2.
KE 26.3.

klo 18.00. JÄSENILTA
klo 18.00. JÄSENILTA
klo 18.00. JÄSENILTA
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Jäsenedut 2013

Tällä hetkellä jäsenkortilla saa etuja
seuraavista liikkeistä näyttämällä
jäsenkorttia ostosten yhteydessä:

Herkkutassu

- 5% ruuat ja kissanhiekat
- 10% tarvikkeet

Tassuväen tavaratalo
Mikonkatu 28, Pori
- 5 % kaikista tuotteista
- 3 % tarjoustuotteista

Tassucat

Uusikoivistontie 42, Pori
- 10 % Flatazor kissanruuat pedit
ja tarvikkeet
- 5 % kissanhiekat
- 10 % EverClean kissanhiekat

Lemmikkitalo Taikatassu
Kuninkaankatu 25, Rauma
- 10 % kissanruoista, -hiekoista
ja tarvikkeista

Kissahoitola Viiksiniekka
-2€/vrk ensimmäisestä kissasta
050-384 8149 tai 0500-599 831
www.viiksiniekka.com
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Jäseniltoihin aihetoiveita
Hei kaikki karvaiset ja karvattomat satakissalaiset!
Emme anna itsemme koskaan unohtaa, ketä varten teemme hommia. Nyt haluaisimmekin kuulla, mistä jäsenemme haluaisivat keskustella tai kuulla jäsenilloissa. Pyrimme toteuttamaan parhaat ideat
resurssiemme mukaan. Laitahan siis omat ideasi Satakissan hallitukselle Facebookissa, sähköpostitse tai vaikka puhelimitse.
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LÖYTÖEL

ÄIMET ?

KESÄILTANA LEINEPERISSÄ

Satakissan grillijuhlat päätettiin tänä
vuonna pitää heinäkuussa ja se osoittautuikin hyväksi päätökseksi. Laitumelta uteliaina tervehtivien lampaiden
lisäksi meidät toivotti tervetulleeksi
lämmin auringonpaiste. Lämpöä ja
aurinkoa riitti koko illaksi ja oli mukava
istuskella ulkona juttelemassa ja syömässä.
Nuorimmalla osallistujalla oli omat
eväät mukanaan, mutta muille Satakissa tarjosi mukanaolijoiden tuomisilla höystetyn noutopöydän. Grillimakkarat, leivät ja runsaat salaatit
takasivat, ettei tyhjin vatsoin tarvinnut
olla. Pannukakku ja kahvit tarjottavineen kruunasivat kaiken. Jokainen sai
lisäksi pussillisen viemisiä mukaan8

sakin, joten mukavan illan tunnelmissa saattoi jatkaa vielä seuraavanakin
päivänä.
Muutamat uskaltautuivat testaamaan
kyläsaunan löylyjä ja hyviksihän he
niitä kehuivat. Joen vesi oli melkoisen
viileää, mutta se ei tuntunut urheita
uimareita haittaavan. Innokkaimmat
jouduttiin lähes komentamaan kuivattelemaan.
Leineperissä viihtyi yllättäin paljon
suunniteltua pidempään. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana olleena odotan innolla seuraavien kesien
grillijuhlia.
Minna Turu

Lämmintä on lampaan villa,
lampaat kulkee laitumilla.
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Uutisia Kissaliitolta
FIFé:n yleiskokouksessa Madridissa 30.- 31.5. 2013 hyväksyttiin esitys
näyttelyyn tuotavien pentujen alaikärajan nostamisesta kolmesta kuukaudesta neljän kuukauden ikään. Muutos astuu voimaan 1.1.2014 ja koskee
myös seminaareja ja rotu- ja esittelynäyttelyitä.

Kategorian 2 LPL ja LPS ovat 1.1.2014
alkaen alustavasti hyväksytyt rodut La
Perm pitkäkarva ja lyhytkarva, jotka
vuoteen 2016 mennessä ovat todennäköisesti saaneet jo täyden hyväksynnän.

Samassa kokouksessa tehtiin muutoksia myös näyttelyiden kategoriajakoon. Vuoden 2016 alusta se tulee
olemaan seuraavanlainen:

Kissaliiton kevätkokouksessa hyväksyttiin ehdotus rekisteröitävän pennun
nimen suurimman sallitun pituuden
nostamisesta 40 konekirjoituslyöntiin
entisen 27 merkin sijaan. Tähän sisältyvät kuten ennenkin kasvattajanimi,
sanavälit, numerot ja kaikki mahdolliset välimerkit, ei kuitenkaan tunnus
FI*. Vain suomalaisia aakkosia saa
käyttää. Entistä pidempiä nimiä saa
antaa 1.1.2014 alkaen.

KAT 1: PER, EXO, RAG, SBI, TUV
KAT 2: ACL, ACS, LPL, LPS, MCO,
NEM, NFO, SIB, TUA
KAT 3: BEN, BML, BRI, BUR, CHA,
CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN,
MAU, OCI, SIN, SNO, SOK
KAT 4: ABY, BAL, CRX, DRX, GRX,
DSP, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS,
SIA, SOM, SPH, SYL, SYS

Kuva: Ulla Nyman
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Valmistuneet kissat
SP/EC Magoria's Mr.Lordi (NFO n) ´Lordi`
valmistui Supreme Premioriksi
6.7.2013 Kempeleessä
Kasvattaja: Johan Asp &
Maria Asp-Magnusson
Omistaja: Tuula Setälä
Kuva: Tessa

SP Kehrääjän Ääninen R 'Milla' (NFOf)
valmistui Surpere Premioriksi
25.5.2013 Tampereella
Kasvattaja: Tuuli Sahlberg
Omistaja: Tuula Setälä
Kuva Tessa
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Vas. Kissamummon Onnen hetki (BML ns 11 31)
valmistui IC:ksi Tallinnassa 4.5.2013
Om. ja kasv. Kaija-Leena Laakso

Oik. Kissamummon Ihan oma (BML fs 11 31)
valmistui GIP:iksi Seinäjoella 29.9.2013
Om. ja kasv. Kaija-Leena Laakso

Onnea valmistuneille!

FI*Treselle's Masterpiece "Candy Boo", BRI q
valmistui Championiksi 24.8.2013 RUROK
Om. ja kasv. Mila ja Sami Koskinen
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IC Peret Laty Mery (SBI e 21)
valmistui International Championiksi
Norrköpingissä 14.9.2013
Omistajat: Tanja Luoma ja Merja Ahlberg
Kasvattaja: Ivana Roznerová
Kuva: Satu Ahokas

Muista
ilmoittaa
valmistune
en kissasi
tiedot Raia
Kalliomäe
lle
sähköpos
titse:
raia.kalliom
aki@gmail.
c om
tekstaam
alla:
0 4 0 0 59 0
8 92
postitse:
Friitalantie
2 as. 11
28430 PO
RI

Alkuvuoden 2014 kissänäyttelyitä:

Esittelynäyttely:
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Satakissa tiedottaa
Satakissa ry hyväksyttiin 19.10. pidetyssä liittokokouksessa Suomen Kissaliiton rotukissayhdistysten joukkoon vuoden 2014 alusta
alkaen. Päätöksen merkityksestä jäsenille ja toimintaan tullaan
tiedottamaan vuoden viimeisessä, jouluksi ilmestyvässä Satakissalehdessä nro 5.
Toivomme saavamme jäseniltämme sähköpostiosoitteet.
Ne voi toimittaa osoitteeseen: sihteeri@satakissa.fi

Vuoden viimeiseen numeroon Satakissan jäsenet voivat lähettää
myös jouluterveisiä. Lähetä mieluiten valmiina pdf-tiedostona suoraan lehden päätoimittajalle osoitteeseen turuminna@gmail.com.
Hinnat: 1/4sivu (leveys 59mm x korkeus 90mm) 5 €
1/2sivu (leveys 123mm x korkeus 90mm) 10 €
Koko sivu (leveys 123mm x 184mm) 20 €

Järjestämme jälleen ruokakeräyksen kodittomille kissoille. Lahjoitukset otamme kiitollisuudella vastaan 20.12.13 mennessä ja toimitamme Porin pieneläinrankkuri Kirsi Santaselle jouluksi.
Voit toimittaa lahjoitukset Parturi-Kampaamo Elina:an.
Muistathan soittaa ennen tuloasi.
Juhana Herttuankatu 17 , Pori
Viikkarin valkama
puh.02-6335677 tai 050-592 0159
tiistai suljettu
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ROOSAN TARINA
JA MUITA KERTOMUKSIA

Moni teistä on varmasti kuullut Reposaaresta ostetuista ”norjalaisen
metsäkissan” pennuista ja kissalasta,
josta ”kasvattaja” käytti nimeä Tirlittan
(oikea eri rotua kasvattanut Tirlittankissala on lopettanut toimintansa
70-luvulla). Moni on lukenut Roosan
tarinan (ransualli.vuodatus.net Roosan tarina/Älä osta rekisteröimätöntä
Norjalaista metsäkissaa Porin Reposaaresta!). Vakavasti sairaita pentuja
16

ostaneet tekivät tahoillaan rikosilmoituksen ja nostivat toisia kaltaisiaan
löydettyään Porin poliisin kehotuksesta yhdessä asiasta oikeusjutun, jota
käsiteltiin Porin Käräjäoikeudessa ensimmäisen kerran syyskuussa 2012.
Silloin tuomio oli 20 päiväsakkoa á 6 €
lievästä eläisuojelurikoksesta koskien
yhtä uroskissaa, jota ei viety eläinlääkäriin kehotuksesta huolimatta. Kaikki
petossyytteet hylättiin. Asianomista-

jat valittivat tuomiosta ja saivat asian
uudelleen käsittelyyn hovioikeuteen.
Tätä oikeudenkäyntiä olin minäkin
yleisönä seuraamassa.
Kahta lukuunottamatta kaikki ostivat
pentunsa Keltaisen Pörssin tai Apulan
myynti-ilmoituksen perusteella vuosina 2009 ja 2010. Toinen muulla tavalla
pennusta tiedon saanut sai yhteydenoton suoraan myyjältä, joka tiesi heidän etsivän tietynväristä pentua. Toinen taas etsi pentua ostoilmoituksella.
Hän oli ainoa, joka pääsi katsomaan
pentua kasvattajan luo. Muut hakivat
pentunsa muualta, muutamat eläinlääkäriaseman pihalta näiden saatua
rokotuksensa, osa huoltoasemalta.
Osa vietiin suoraan uuteen kotiin, osa
luovutettiin matkan varrella välimatkan pituuden takia.
Pidemmän matkan kulkeneet olivat
poikkeuksetta litimärkiä ja pahanhajuisia ja kasvattajan mukaan syyllinen
oli aina joko matkan tai muuton aiheuttama stressi tai samassa kopassa
matkustanut toinen pentu. Kanssamatkustaja oli pissannut, joissakin tapauksissa jopa ripuloinut toisen päälle. Myös punottavan silmän selitti
”velikissan” raapaisu. Hyvin sydämellinen ja taitavasti puhuva myyjä sai
kaikki heränneet epäilykset pyyhittyä
nopeasti olemattomiin. Totuus valkeni
kuitenkin uudessa kodissa nopeasti.
Monet soittivat kasvattajalle avun ja
ohjeiden toivossa. Yhdelle neuvottiin
syöttämään ripuloivalle kissalle päiväruualla kaurapuuroa, sillä se oli tottunut tekemään niin jo pentukodissa.
Yhden ongelmaan kasvattaja lupasi
etsiä sopivan avun lainaamastaan ho17

meopaattisia lääkkeitä käsittelevästä
kirjasta ja yhtä neuvottiin käyttämään
samaa hiekkaa kuin pentukodissa,
kristallihiekkaa, jonka nimeä kasvattaja ei muistanut. Osaa puheluista tai
sähköposteista kasvattaja ei myönnä koskaan saaneensa ja osan hän
väittää olleen täysin erilaisia kuin nyt
väitetään. Osalla ongelmat johtuivat
hänen mukaansa ilman muuta uudesta kodista ja sen hän sanoi omistajille
kertoneensakin.
Kun sairaita ja huonokuntoisia pentuja vietiin eläinlääkäriin, diagnoosit
olivat joka puolella hyvin samankaltaisia; kroonista ripulia, hengitystietulehduksia, herpestä, kalikia, giardiaa,
suutulehduksia,
suolistosairauksia,
mykoplasmaa ja väiveitä. Suurin osa
kissoista jouduttiin lopettamaan jo
nuorena. Yhdeltä pennulta pitkälle
edennyt kaliki ehti puhkaista silmän,
yhdessä perheessä giardialääkityksen tarvitsi kissan lisäksi sekä
perheen koira että isäntä ja yhden
koirankasvattajan kaksi pentua kuoli mystiseen suolistosairauteen pian
kissan muutettua taloon. Kaiken tämän lisäksi pennut eivät lopulta edes
näyttäneet oikeanlaisilta. Turkki oli
pehmeä ja pohjavillaton, kissat heiveröisiä ja pienikokoisia (naaraat 2,5-3,5
kg, uros 4,5 kg, yksi pennuista luovutusikäisenä vain 1 kg) ja pyöreäpäisiä
ja kuoppaposkisia. Useampi eläinlääkärikin kiinnitti huomiota kissojen
norjalaiseksi metsäkissaksi ”kummalliseen” ulkonäköön.
Rotupuhtautta oli kutsuttu arvioimaan kansainvälinen näyttelytuomari
ja kissankasvattaja, joka on nähnyt

aiemmin kissoista kaksi ja lopuista
nyt kuvia. Norjalaisen metsäkissan
rotuominaisuuksia ei juurikaan löytynyt, edellä mainittujen lisäksi mm.
pyöreäsilmäisyys teki ilmeestä enemmänkin suloisen kuin valppaan ja korvat tököttivät tanakasti päälaella.
Syytetyn puolustusasianajajan mielestä ”monirotuisilta näyttäminen ei
kuulunut asiaan mitenkään” ja ulkonäköerot olivat muutenkin vain rotuominaisuuksien vaihtelua, mikä on
normaalia, kun ei ole kysymys näyttelykissoista. Lisäksi todistaja oli hänen
mielestään puolueellinen, sillä näyttelytuomari näkee aivan eri tasoisia kissoja kuin lemmikit. Todistajan kasvatuskokemuksen asianajaja sujuvasti
unohti.
18

Syytetyllä itsellään oli todisteet rotupuhtaudesta. Yhden naaraskissan
rekisterikirja hänellä oli mukanaan.
Lisäksi hänen ”edesmennyt ystävänsä toimitti hänelle neljä kissaa kahdessa erässä, kaksi naarasta ja kaksi
urosta”. Jostain syystä tämä ystävä
kuitenkin vei kyseisten kissojen sekä
kasvattajan vuonna 1993 hankkiman
rotupuhtaan persialaisuroksen (tästä
kissasta löytyy tiedot myös Kissaliitosta) rekisterikirjat mukanaan vähän
ennen kuolemaansa vuonna 2003,
eikä niitä sen jälkeen ole löytynyt.
Näistä kissoista yksi naaras on edelleen elossa, toinen katosi ja urokset
jäivät auton alle vuosia sitten karattuaan ulkona olleesta ”vetoketjulla suljettavasta kissatalosta”.

Pentujen terveydentilan selvittämiseksi kuultiin kahta todistajaa, ensimmäisenä Porin kaupungin valvontaeläinlääkäriä, joka teki neljä
tarkastuskäyntiä ”Tirlittan-kissalaan”
vuosina 2010 ja 2011. Hän näki ripulista kärsiviä kissoja (joista yhden eläinlääkärissä käyttämättä jättäminen toi
ensimmäisen tuomion ja sakkorangaistuksen) ja yskiviä pentuja, joiden
silmät rähmivät ja vuosivat. Hiekkalaatikoiden ja koko asunnon siivousta
tehostettiin, mutta pissanhaju jatkui
voimakkaana. Loppuvuodesta 2010
eläinlääkäri lopetti kuusi kissaa, puolet niistä pentuja. Tällöin kasvattaja
oli myös tietoinen giardian mahdollisuudesta, sillä hän oli suorittanut koko
asunnon desinfioinnin sekä lääkinnyt
kissat giardialääkkeellä ja niskaan
19

laitettavalla matolääkkeellä kaupungineläinlääkärin ohjeen mukaisesti
vuonna 2009. Tämän hoidon takia
pentujen giardia ei voinut kasvattajan
mielestä olla mitenkään pentukodista
lähtöisin.
Viimeisenä todistajana kuultiin helsinkiläisen Kissaklinikka Felinan eläinlääkäriä, jolla on Suomen ainoa kissalääketieteen tutkinto. Kaksi jutun
pennuista oli ollut hänen asiakkaanaan. Hän kertoi hyvin vakuuttavasti
kissoista diagnosoiduista sairauksista
ja niiden itämisajoista ja ilmenemisestä todeten, etteivät sairaudet ole
mitenkään voineet tulla muualta kuin
pentukodista.
Puolustusasianajaja
yritti vedota Kissa-lehden nro 1/2008
artikkeliin kaliki- ja herpesvirusten kan-

tajuuden yleisyydestä vuosina 19951997 tehdyn tutkimuksen perusteella
(370 kissan otoksessa kalikivirusta
kantoi 53% ja herpesvirusta 22,7%)
ja väitti, ettei sen tuloksen perusteella
voi olla olemassa kissalaa, jossa näistä sairauksista ei kärsittäisi. Felinan
eläinlääkäri kuitenkin lyttäsi tällaiset
päätelmät ja kertoi niiden pysyvän
hyvin kurissa, kunhan kissalan aikuisetkin kissat rokotetaan säännöllisesti. Rokottamisella perusteltu pentujen
terveys oli siis yhtä tyhjän kanssa, sillä
kaikki pennut olivat saaneet tartunnan
jo äidinmaidossa. Rokottaneeseen
lääkäriin taas oli hänen mukaansa turha vedota, sillä pentu saattaa hyvinkin
olla rokotushetkellä oireeton tai oireet
voidaan lääkärikäynnin ajaksi peittää
esim. pesemällä rähmivät silmät. Sen
20

sijaan kasvattaja näkee oireet aina
vähintään sairauden puhjetessa. Hän
lisäsi myös, että väiveitä saadakseen
pennun on kasvettava huonoissa
oloissa, sillä nykypäivänä niitä esiintyy normaalisti ainoastaan navetta- tai
rescuekissoilla.
Kuin ihmeen kaupalla suuri osa ”Tirlittan-kissalan” pennuista on kuitenkin
selvinnyt maailmalle terveinä tai ainakin vähemmän sairaina, sillä pentueita
on kasvattajan mukaan ollut kaikkiaan
14 vuosina 2007-2010. Terveysongelmat näyttävät ryöstäytyneen käsistä
vuonna 2009. Norjalaisia metsäkissoja eivät toki ole aikaisemmatkaan
pennut olleet. Loppulausunnossaan
syyttäjä vaatikin syytettä petoksesta ja rangaistuksena ehdollista van-

keustuomiota, perusteena aktiivinen
toiminta ansiotarkoituksessa sekä
toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäkestoisuus. Puolustusasianajajan
mukaan virusten yleisyyden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että
on normaalia, että ”välillä on jotain”.
Päämies ei ole huomannut mitään ja
esitetyillä perusteilla kukaan ei voisi luovuttaa ostajalle yhtään mitään.
Teko ei siis ole tahallinen eikä rikosta
voida osoittaa.
Rakkaita lemmikeitään nämä ihmiset eivät saa takaisin, mutta onneksi
vihdoin edes oikeutta. Kyseinen ”kasvattaja” tuomittiin lopulta hovioikeudessa syyttäjän vaatimusten mukaisesti neljän kuukauden ehdolliseen
vankeusrangaistukseen yhdestätoista
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petoksesta. Tämä toivottavasti lopettaa vihdoin tämän pentutehtaan
toiminnan ja toimii jonkinlaisena varoituksena muillekin. Toivon mukaan
asian julkisuuteen tuominen vaikuttaa
tulevaisuudessa myös siihen, etteivät
ihmiset ostaisi enää pentuja tällaisilta
myyjiltä. Nämä yksitoista asianomistajaa sekä lukematon määrä niitä, jotka eivät halunneet tai jaksaneet lähteä oikeusprosessiin mukaan ainakin
joutuivat maksamaan suunnattoman
kovat oppirahat hölmöydestään ja toiseen ihmiseen luottamisesta.
Teksti: Minna Turu
Kuvat: Kissojen omistajat
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Satakissa järjesti jokavuotiseksi
perinteeksi muodostuneen lemmikkitapahtuman jälleen syyskuun lopussa, nyt toista kertaa
Porin Päivän viikonloppuna.
Kaunis aurinkoinen sää vaikutti varmasti siihen, että yleisöä
saapui paikalle tasaiseen tahtiin
koko päivän.
Esillä olevat lemmikit olivat suurelta
osin tuttuja aiemmilta vuosilta. Kissoja oli yhtätoista rotua, näiden joukossa myös aina ihastuttavia kotikissoja. Koirat esittelivät näin syysaikaan
ajankohtaisia sadeasuja ja talvimantteleita. Koirien jälkeen esiintymislavan
täyttivät itämaiset sävelet, jotka säestivät loisteliaisiin asuihin pukeutuneiden käärmeenlumoajien tanssia.

Sinihuiskan XabiAlonso
(PER a 21 33)

Koirat muodikkaina catwalkilla (tai paremminkin dogwalkilla).
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Papukaijat kiehtovat vuodesta toiseen kaikenikäisiä kävijöitä, samoin
vekkulit fretit ja rotat. Kanitkin saivat
tänä vuonna valloittaa kokonaisen
huoneen. Huoneen perimmäisessä
nurkassa oli kovasti mielenkiintoa herättänyt aitaus. Kani löytyi sieltäkin,
mutta kaverina sillä oli hurmaava minipossu, jonka omistajalle sateli ihmettelyjä ja kysymyksiä.
Paikalla oli tuttuun tapaan myös
myyntipöytiä, joista saattoi löytää
viemisiä kotiin odottamaan jääneelle lemmikille tai itselle
vaikka uudet patalaput
keittiöön tai kaulahuivin
viileneviin syyssäihin,
kissankuvilla koristeltuina tietenkin.
Lemmikkitapahtumassa myös eläinsuojeluyhdistykset pääsevät
esittelemään tärkeää
työtään. Rekku Rescuen väellä oli ilon
päivä, sillä heidän mukanaan ollut kaunis,
jo pitkään kotia etsinyt
kissa löysi oman perheen yleisön joukosta
jo aamupäivällä. Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry puolestaan
keräsi rahaa löytöeläinten auttamiseen ja Satakunnan Eläimelliset
ry ruokaa ja matolääkkeitä. Ruokaa kertyi
koirille reilut 30 kg ja
kissoille n. 25 kg. Nämä
toimitettiin alueen kis24

sa- ja koirarankkurille.
Satakunnan Eläimellisten Maaru Kuisma piti tapahtumassa erittäin hyvän
esitelmän keinoista kadonneen lemmikin löytämiseksi ja karkulaisen kiinni saamiseksi. Harmillisen harva kuitenkin jaksoi keskittyä kuuntelemaan.
Iso osansa päivän onnistumisessa oli
myös juontajalla, joka olikin monen
lapsen yllätykseksi ihan oikea taikuri!
Sinä iltana monet silmät loistivat vielä
kotonakin.

Teksti: Minna Turu
Kuvat: Heidi Ojanen
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KIIKOISTEN
LÖYTÖELÄINPALVELU
Kiikoisten löytöeläinpalvelu on Sastamalan Kiikoisissa toimiva pieneläinrankkuri, joka vastaanottaa Sastamalan, Huittisten ja Lavian löytökissat.
Suurin osa meillä majailevista kissoista on kuitenkin ei-löytökissoja, eli
luonnosta talteenotettuja kissanpentuja ja kodeista luovutettuja. Jonkin
verran minulle tulee myös eläinsuojelulain 44§ perusteella väliaikaiseen
hoitoon määrättyjä eläimiä, eli tällöin
puhutaan eläimistä, jotka on eläin-
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suojelullisista syistä hoidossa ja
palautetaan joko takaisin omistajalle
tai niille etsitään uusi koti.
Vuosittain tarjoan hoitoa lähes kolmellesadalle kodittomalle eläimelle,
näistä suurin osa on siis kissoja. Toimintani periaatteena on löytää jokaiselle kesylle ja terveelle kissalle joko
koti tai kotihoitopaikka eläinsuojeluyhdistykseltä. En joudu siis lopettamaan
yhtään kotikissaksi soveltuvaa ja
monet aratkin kissat pääsevät luotani

uusiin koteihin. Tämä vaatii jatkuvaa
yhteistyötä ja tiedottamista, jotta kissat eivät joutuisi asumaan häkeissä
pitkiä aikoja. Itse en pidä eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä säilyttää
kissoja häkeissä yli kuukautta. .
Teen yhteistyötä usean eri eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Näitä ovat
mm. Rekku Rescue ry, Kissojen suojelu ry, Kulkurit ry, Kodinvaihtajat ry
ja Kissojen katastrofiyhdistys. Mikäli
itselläni on paljon kissoja ja tilat vähissä, soitan yhdistyksiin ja kyselen
hoitopaikkoja.
Jokainen luotani lähtevä kissa saa
loishäädön, mikrosirun, rokotuksen
ja leikataan, mikäli ikää on yli 5 kk,
kissat myös rekisteröidään Turvasiru.fi-palveluun. Näin pyrin omalta
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osaltani vähentämään hylättyjen ja
kodittomien kissojen määrää. Toimin
lisäksi myös Sey:n vapaaehtoisena
eläinsuojeluvalvojana ja siinä pääsen
myös osaltani vaikuttamaan kissojen
pitoon.
Meille voi tulla sovitusti tutustumaan
kodittomiin kissoihin, matkaa Porista
on noin 45 kilometriä.
Teksti: Mira Ekholm-Martikainen
Kuva: Heidi Ojanen

ELÄMÄÄ
BURMILLOJEN
					 KANSSA

Burmilla on rotuna suhteellisen uusi,
se on hyväksytty FiFessä 1995 ja ensimmäiset burmillat tulivat Suomeen
Sinikka ja Marja Laineelle 1996. Heidän linjoistaan sitten jatkoi pari kasvattajaa ja tällä hetkellä burmilloja on
Suomessa n. 180.
Rotu syntyi vahingossa chincilla persialaisen ja lilan burman vahinkopentueesta. Burmilla kuuluu III kategoriaan eli lyhytkarvoihin ollen siis
helppohoitoinen silkkisen turkkinsa
ansiosta. Väri voi olla hopea tai kulta,
Suomessa ei vielä ole kultaburmillaa.
Muuten värit jaetaan kahteen ryhmään, I ovat kaikki ei punaiset värit:
musta, suklaa, sininen ja lila. Muitakin
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värejä ryhmään kuuluu, mutta niitä ei
juurikaan löydy. Toinen ryhmä, II, sisältää kaikki punaiset, cremet ja kilppariväritteiset burmillat. Tällä hetkellä
Suomessa on II ryhmän kissoja 5 kpl.
Kuvaus ulkonäöstä: naaras on n.
3-3,5 kg ja uros n. 4-5 kg painoinen eli
kooltaan on pienehkö/ keskikokoinen.
Väritys on siis joko shaded tai shell.
Rakenne on normaali, takatassut korkeammat. Silmät ovat suuret, hiukan
mantelinmuotoiset ja niissä on ”se”
katse, puhutaan burmillalookista. Korvat keskikokoiset.

Burmilla on luonteeltaan hyvin sosiaalinen ja sopeutuvainen. Kotiin tullessani ovat yleensä kaikki ovella vastassa. Teen mitä vain ovat he mukana
toimessa. Burmilla on reipas, ei aristele tutustua uusiin asioihin, kuten koiriin, ihmisiin, lapsiin jne. Sosiaalisuutensa takia ne tarvitsevatkin seuraa.
Jos perhe on päivät pois on hyvä olla
eläinseuraa. Burmilla kaipaa ehdottomasti myös ihmisen seuraa, vaikka
eläintovereita olisikin. Yleensä he ovat
kimpassa nukkumassa vieressäni. En
koskaan haluaisi luovuttaa omaa kasvattiani yksinäiselle ihmiselle, joka on
työn ohessa vielä paljon pois muussa
harrastuksessa. Burmillat ovat myös
hyviä matkakumppaneita, liikkuu sitten autolla, junalla, laivalla tai lentokoneella. Burmilla on kekseliäs, ovet
29

osataan avata kahvasta. Mielelläni
ottaisinkin englantilaistyyppiset nuppikahvat oviin.
Näin ensimmäisen kerran livenä burmilloja 2008 joulun jälkeen ja se oli
menoa. Onneksi oli tulossa kuukauden kuluttua pentue, joten varauksen tein samoin tein. Anninna tuli
perheeseemme toukokouun lopulla.
Tällä hetkellä perheessä on Anninnan
lisäksi isikissoina Samurai, Suomen
ensimmäinen punainen, heidän tyttärensä Manta (ensimmäinen kilppari
Suomessa). Samurai tuli Tsekeistä ja
toisen uroksen hain Ruotsista, Herkun. Herkulla ja Anninnalla on kotona
kaksi tytärtä ja yksi poika. Heistä joku
vielä lähtee myöhemmin maailmalle, kun katsomme mitä tuontityttöni

Viggi, ainut Suomen lila burmilla, saa
aikaan. Pentuja todennäköisesti on tulossa.
Burmillojen värin katsominen onkin
mielenkiintoista puuhaa. Pennun syntyessä väri voi olla tosi tumma, mutta yleensä se vaalenee myöhemmin.
Mahdollinen burmanaamio vaikuttaa väreissä paljon, olen varmuuden
vuoksi testannut värejä. Joten kun
Viggin ja Herkun pentue syntyy saamme arvuutella värejä, Herkku kun kantaa sekä suklaata että diluutiota niin
tuloksena voi olla mitä vain.
Voin suositella burmillaa lapsiperheisiin ja aikuisperheille, joilla on aikaa
olla hänen kanssaan. Myös ulkoilu
on mieluista puuhaa burmillalle, joten
mahdollinen aitaus tai valjasulkoilu
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on suotavaa. Kovalla pakkasella tai
oikein tuulisella ilmalla en päästä ketään omista kissoistani, en siis kotikissojanikaan, aitaukseen. Mutta alle 15
asteen pakkanen ei burmilloja haittaa.
Hauskoja tapoja he kehittävät myös.
Oven aukaisu se yksi, mutta esim.
Mantalla on tapana hypätä olkapäälle
ja hartioille ja nököttää siellä askareissa mukana. Totti taas istuu mielellään
astianpesukoneen sisällä. Kannattaa
siis aina kurkistaa sinne ennen kuin
laittaa kannen kiinni.
Terveisin
Kissamummo kera klaaninsa
Teksti ja kuvat Kaija-Leena Laakso
Suomen Burmillat ry:n kotisivut:
www.suomenburmillat.com

SATAKUNNAN
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA OY
Lemmikkisi asialla!

02- 6331 811

JUSSI KANGAS, ELL

AJANVARAUKSET: ma-to 9-17, pe 9-16
Kalevanpuisto 54, 28120 Pori - Gsm 0400-486 464

SISÄTAUDIT * KIRURGIA * HAMMASHOITO * ULTRAÄÄNI *
RÖNTGEN * LABORATORIO * VIRALLISET LONKKA-, KYYNÄRJA POLVITUTKIMUKSET * DIEETTIRUUAT
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika: Maanantaina 25.11.2013 klo 18.00
Paikka: Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti
(Hallitus, edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksen syyskokousten välisenä aikana. Hallitukseen
kuuluu syyskokouksessa vuodeksi (1) valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuna vähintään
viisi (5) enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen
voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksesta seuraavan tammikuun 1. päivänä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan,
sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat
hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään
kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, jossa asia ratkaistaan arvalla.
Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään kesken toimikauden tai hallituksen jäsen, voidaan erottaa tehtävästään
kesken toimikauden. Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa mikäli
se katsotaan tarpeelliseksi.)

7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
8. Valitaan Satakissa-lehden päätoimittaja ja taittaja, sekä Satakissa-internetsivujen päivittäjä
ja Facebook ryhmän ylläpitäjä.
9. Esitetään ja päätetään Satakissan sääntöihin kohtaan 2) Tarkoitus ja toiminnan laatu sääntömuutosta
10. Kokouksen päättäminen

Kaikkien syyskokoukseen osallistujien kesken arvotaan Catmaxin
Poiju (www.kissahuonekalut.fi)
Pikkujouluruokailu kokouksen päätyttyä! TERVETULOA!
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Heti syyskokouksen jälkeen on kaikilla halukkailla mahdollisuus pikkujouluruokailuun. Pöytä on
katettu klo 19:15.
Ilmoitathan tulostasi Elina Peltoselle 050-5920159 tai vpj@
satakissa.fi 17.11. mennessä. Ruokailun hinta on aikuisilta 15e
ja alle 12-vuotiailta lapsilta 8e.
Voit maksaa ruokailun Satakissan tilille FI1711153000506695
käyttäen viitettä 301.
Halutessasi voit tuoda lahjasäkkiin n. 5e arvoisen pikkupaketin.

Kaikkien pikkujoulua juhlimaan saapuvien kesken arvotaan Catmax-poiju!
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