1 │ 2015

HELPPO KOOTA LUJAT-KESTÄVÄT
Catmax runkoon saat tehtyä
omat kokoonpanosi
Catmax
kokoonpanot
kiinnität
ilman
reikiä ja
työkaluja

Tilaa esite tai surffaa netissä

kissahuonekalut.fi

PROTOPLAST KY
Mauritsinpolku 28 26910 UNAJA (Rauma)
Tavoitat meidät Ma-To Puh. 02-8235 035
Fax. 02-8235 046
Sähköposti
2 catmax@kissahuonekalut.fi

Sisältö

1 │ 2015
Kansikuva

PR FI*Kuriton Ace Ventura
Rotu: Kuriilien bobtail (n 09 24)
Kuva: Tessa.lv

Hallitus 2015		

4

Toimihenkilöt hallituksen ulkop.

5

Hallituksen palsta		

6

Hallitus esittäytyy

7

Satakissa ry tiedottaa

12

Asiaa sienestä

14

Lemmikkipäivät Kodin Terrassa 18
Esittelynäyttelykutsu

21

Kuriilien bobtail

22

Onni, Sulo vai Myrsky

28

4/14 ristikon ratkaisu

29

Valmistuneet

30

Kevätkokouskutsu

31

Missä meidän pennut on?

33

Jäsenedut 2015

34

3

Satakissa jäsenlehti ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.
Paino:
Nekapaino, Tampere
Lehtimainokset:
* kokosivun mainos
väritön 120€/vuosi
* ½sivun mainos
väritön 75e/vuosi, 25€/lehti
* kokosivun mainos
värillinen 160€/vuosi, 40€lehti
* ½sivun värillinen mainos
100€/vuosi
* ¼ mainos 15€ kerta
· Jäsenille 50 % alennus
ei-kaupallisista mainoksista
· Aineisto:
satakissa.lehti@gmail.com
· 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.
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Hallituksen palsta
Vuosi on vaihtunut ja uudet tuulet
puhaltavat. Vai puhaltavatko? Onko
jumiuduttu samaan ja vanhaan?
Moni tekee hienoja lupauksia aina
uuden vuoden alkaessa, mutta miksi? Huono omatunto? Näin ei tarvitsisi olla. Jos jokainen pyrkisi ilman
suuria lupauksiakin toimimaan elämässään siten, että koska tahansa
voisi katsoa kaveria silmiin tai itseään peilistä ilman omatunnon kolkutusta, hymyily olisi kevyttä.
Kissa katsoo sinua avoimesti silmiin.
Tuo rakas ja joskus niin hermoja
raastava eläin ei koskaan käännä
sinulle selkääsi, jos kohtelet sitä hyvin. Mielenosoituksia se voi toki joskus järjestää, mutta lopulta kuitenkin
palaa luoksesi vaativasti kehräten.
Voisimmeko me ottaa mallia lemmikeistämme? Katsoisimmeko tavatessamme kaveria aina avoimin mielin
silmiin ja iloitsisimme jokaisesta päivästä?
Satakissa ei ole jumiutunut samaan
ja vanhaan. Uusia jäseniä on saatu
ilahduttavasti ja hallituskin uudistui
jonkin verran. Uudet tuulet puhaltavat varmasti, kunhan vuosi tästä
etenee. Tätä lukiessasi on jo yhdistyksen ja kissojen esittely Porin Kodin Terrassa takana, tulossa kaksi
keväistä esittelynäyttelyä ja useita
hienoja jäseniltoja. Vuoden kuluessa
vauhti kenties vain kiihtyy. Pyrimme
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pitämään kiinni perinteistä, mutta
toivomme myös voivamme tarjota
jäsenillemme jotain uutta. Tavoitteenamme on tarjota mukavien huvitusten lisäksi myös koulutusta ja uuden
oppimisen mahdollisuuksia jokaiselle halukkaalle. Meille on ensiarvoisen tärkeätä luoda kaikkeen yhdessä tekemiseen mahdollisimman
matala osallistumiskynnys. Tärkeänä pidämme toki myös jäsenistömme avarakatseista suhtautumista
kissojen hyvinvointiin ja moraalisesti
korkeatasoiseen kasvatustoimintaan
rotukissojen parissa. Oletpa sitten
kokenut konkari tai vasta kissojen
ihmeelliseen maailmaan tutustunut,
sinun ajatuksesi ja kokemuksesi
ovat meille tärkeitä.
Haluamme toivottaa kaikki uudetkin jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi yhdistyksemme toimintaan
mukaan ja kutsumme osallistumaan
erilaisiin tapahtumiimme ja tilaisuuksiimme avoimin mielin. Luodaan yhdessä uutta, mielekästä toimintakulttuuria kissaharrastajien maailmaan
ja näytetään, että satakissalaiset
katsovat kaveria silmiin ja kehräävät
tavatessaan.
Noora Ylimys, hallituksen jäsen

Hallitus esittäytyy
Olen Elina Peltonen, toimin tänä vuonna
Satakissa yhdistyksen puheenjohtajana.
Kissaharrastuksen aloitin kotikissoilla
90-luvulla ja kasvattajanimeni Halden
hyväksyttiin Suomen Kissaliittoon 1993.
Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana
harrastuksen alusta asti.
Hallituksessa tietää mitä yhdistyksessä
tapahtuu ja pystyy antamaan omia ajatuksiaan toimintaan. Pidän kissojen terveysasioita tärkeinä, puhun niistä avoimesti ja autan mielelläni uusia ja vanhoja
kissanomistajia kaikissa asioissa. Kissaharrastus on hyvää vastapainoa työlle ja
kotona on rentouttavaa seurailla kissojen
tekemisiä. Oma rotuni maine coon on
tosi seurallinen ja osallistuva, aina mukana tassuineen joka paikassa.
Tänä vuonna saadaan olla taas monessa mukana ja ihan jotain uuttakin jäsenille vuoden aikana järjestetään. Seurailkaa ilmoituksia lehdessä, FB:ssa ja
kotisivuilla sekä Omakissan jäsenkirjeitä
ajoittain.☺
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Olen Liudmila ”Mila ” Koskinen, perheenäiti ja yrittäjä. Toimin tänä vuonna Satakissan hallituksessa uudessa
roolissa – varapuheenjohtajana, ja jatkan myös lehtitoimikunnassa. Tiedossa on uusia kokemuksia ja haasteita,
jotka tekevät kuluvan vuoden varmasti
mielenkiintoiseksi.
Kasvatamme mieheni kanssa yhteisellä kasvatajanimellä FI*Treselle's
brittiläisiä kissoja, lyhyt- ja pitkäkarvaisia. Vaikka kasvattajanimi on virallisesti vain kahdella henkilöllä, koko
perheemme osallistuu aktiivisesti
kasvatukseen ja myöskin yhdistyksen
toimintaan. Meidät voi tavata lähes
kaikissa Satakissan järjestämissä tapahtumissa. Suhtaudumme sanaan
”vapaaehtoinen tehtävä” niin, että tehtävä on suoritettava omasta tahdosta,
ilomielin ja hyvin :) Satakissa-yhdistyksen lisäksi olen aktiivisesti mukana
Kissaliiton toiminnassa rotutoimikunnan jäsenenä jo kolmatta toimikautta.

Olen Minna Turu, Satakissan sihteeri.
Kissat ovat kuuluneet elämääni jo
lähes kolme vuosikymmentä ja kulkeneet mukana osoitteesta ja elämäntilanteesta toiseen. Tällä hetkellä
kodissamme asuu kahdeksan kissaa, norjalaisia metsäkissoja, maine
cooneja ja siperiankissoja. Mieheni kanssa yhteinen kasvattajanimi
FI*ArcticWilds täyttää maaliskuussa
kuusi vuotta. Tänä aikana meillä on
syntynyt yhdeksän pentuetta, joista
kaksi toisten kasvattajien sijoituspentueita. Kahdeksatta ”omaa” pentuetta
toivomme tälle keväälle.
Satakissan kelkkaan hyppäsin reilut
kolme vuotta sitten ja aloittelen nyt
kolmatta vuotta yhdistyksen facebook-ryhmän päivittäjänä ja Satakissa-lehden päätoimittajana.
Kissojen ja niihin liittyvien harrastusten lisäksi päiväni pitävät työn-, mutta samalla ilontäyteisinä kolme lasta,
kaksi koiraa ja kani.
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Olen Marjo Klankki, ja toimin tänä
vuonna toista vuotta yhdistyksemme rahastonhoitajana.
Perheeseeni kuuluu itseni ja puolisoni lisäksi kaksi alakouluikäistä
poikaa, jotka osallistuvat innolla kissojemme hoitoon. Kasvatan
maine cooneja pienimuotoisesti
kasvattajanimellä FI*SatuMainen.
Kissoja meillä on kotona tällä hetkellä kolme, kaikki tietenkin maine
cooneja. Pentuja minulla on noin
kerran vuodessa.
Kissaharrastukseni alkoi vuonna
2000, kun hankin ensimmäisen
maine coonin. Sen myötä ihastuin
pääsemättömästi tähän rotuun sen
vertaansa vailla olevan persoonallisuuden vuoksi. Harrastus eteni
pian näyttelyissä käymiseen, yhdistystoimintaan sekä myöhemmin
kasvatustyöksi.

Olen Noora Ylimys, toimistosihteeri, suurperheen äiti ja kolmen kissan omistaja Ulvilasta. Kissanomistajuuteni on alkanut jo
lapsuusvuosina, mutta kasvattajaelämäni
on vasta aivan alkutaipaleellaan. Toivottavasti meillä kuitenkin nähdään tulevaisuudessa viehättäviä siperiankissan pentuja.
Kasvattajanimeni on FI*Distinto.
Olen Satakissan hallituksessa jäsenenä
ensimmäistä kertaa vuoden alusta lukien.
Minun oli tarkoitus ryhtyä myös Kissaliiton
hallituksen sihteeriksi, mutta työtilanteeni
muututtua nuo suunnitelmat oli jätettävä
tulevaisuuteen.
Olen mukana useissa yhdistyksissä
sekä paikallis- että valtakunnan tasolla
ja se onkin yksi harrastukseni kissojen ja
ravihevosten lisäksi. Omistan osuuksia
4-vuotiaasta lämminveritammasta.
Pidän harrastusteni lisäksi erityisesti kesästä, auringosta ja hyvästä ruuasta kera
laadukkaan viinin. Salainen haaveeni
on syntyä uudelleen espanjankielisenä
señoritana johonkin lämpimään maahan.
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Olen Anne Sandberg (tuttavallisemmin
”SataSamperi”) ja asun Porin Reposaaressa, johon olen muuttanut KeskiSuomesta. Syntyisin olen Imatralta, eli
Karjalasta kajahtaa! :)
Rotukissaharrastajana olen varsin
tuore. Aikaisemmin olen ollut enemmän koiraihminen, tosin kotikissojakin
on ollut. Nyt perheeseemme kuuluu
2v. maine coon -kolli “Waltari” ja brittiläinen pitkäkarva “Sulo Armas”, joita
kilpaa mieheni kanssa palvelemme (ja
kyllähän pojat meitä osaavatkin juoksuttaa...). Waltarin kanssa ollaan harrastettu kissanäyttelyitä ja sukuakin on
tämä kolliherra ehtinyt jo jatkamaan.
Satakissa-yhdistykseen olen jotenkin kummallisesti johkaantunut ja palvelen siinä nyt ensimmäistä kautta,
mainoksia myyden ja ilmoittautumisia
vastaanottaen. Musiikki on “päätyöni”, mutta kissat ja kissa-asiat tuntuvat
vievän nykyään valtaosan ajastani.
Toivottavasti pystyn antamaan myös
hyödyllisen panoksen yhdistyksemme
ja muiden kissaharrastajien hyväksi kollipoikiemme lellittelyn ohessa. Nähdään ja kuullaan!

Olen Kati Seppä, suurperheen äiti Nakkilasta. Perheeseemme kuuluu pitkäkarvakotikissalady sekä neljä norjalaista metsäkissaa. Kasvattajanimeni on
FI*Kissafarin, mutta nyt on menossa
venahtanut välivuosi kasvatuksen osalta.
Laskelmieni mukaan nyt pyörähti viides
vuosi käyntiin Satakissa lehden taittajana
sekä samalla hallituksen jäsenenä. Lisäksi uusi vastuualueeni on yhdistyksemme
myyntipöytä, joten tulkaahan tapahtumissamme kurkkaamaan löytyisikö jotain
uutta ihanuutta kotiinvietäväksi.

Olen Satakissa ry:n jäsensihteeri,
Sanna Packalén.
Kissamaisessa harrastuksessa mukana olemista on kiittäminen kahta burmaherraa. Minulla Satakissan jäsenyyteen ja toiminnassa mukana oloon
vaikuttimena myös se arvokas tieto
kissojen hyvinvoinnista ja terveydestä, mitä näissä kissamaisissa piireissä
on mahdollista oppia.
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Olen Satu Ahokas, yh-äiti Kankaanpäästä. Kissoja minulla on ollut käytännössä katsoen aina, mutta ensimmäinen persialaiseni meille muutti
vuonna 2011. Tällä hetkellä löytyy siitoskolleina kaksi persialaista ja kolme
pyhää birmaa. Kasvattajanimeni on
FI*Kiilusilmän, vaikka kolleissa näillä
näkymin tulen pysymäänkin.
Satakissan hallituksessa olen ensimmäistä kertaa vuoden alusta lukien. Aikaisemmin toimin lehtitoimikunnassa.
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SATAKISSA RY TIEDOTTAA
Yhdistyksen tilinumero muuttuu.
Uusi tilinumero on FI28 5700 8120 3340 03.

TAPAHTUMAKALENTERI
18.2.
		
1.3		
25.3.
29.3.
25.4.		
		

Helmikuun jäsenilta Porin Nuorisotalolla (Isolinnankatu 12),
tulevien tapahtumien ja muun toiminnan suunnittelua ja ideointia
Esittelynäyttely, Ulvila
Kevätkokous, Pori
Esittelynäyttely Satakissa+Vangora, Rauma
Assistenttikurssi, Pori
(lisätietoa myöhemmin kotisivuilla ja facebook-ryhmässä)

YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET MUUTTUVAT!
Uudet osoitteet ovat:

KOKO HALLITUKSELLE satakissa.hallitus@gmail.com
PUHEENJOHTAJALLE satakissa.pj@gmail.com (Elina Peltonen)
VARAPUHEENJOHTAJALLE satakissa.vpj@gmail.com (Mila Koskinen)
SIHTEERILLE satakissa.sihteeri@gmail.com (Minna Turu)
RAHASTONHOITAJALLE satakissa.rahat@gmail.com (Marjo Klankki

JÄSENSIHTEERILLE satakissa.jasen@gmail.com (Sanna Packalén)
ILMOITTAUTUMISET ESIM. ESITTELYNÄYTTELYIHIN
satakissa.ilmo@gmail.com (Anne Sandberg)
ILMOITTAUTUMISET ULKOMAAN NÄYTTELYIHIN
satakissa.show@gmail.com (Arto Turu)
KOTISIVUPÄIVITYKSET satakissaweb@gmail.com
LEHTIMATERIAALIT, PÄÄTOIMITTAJA satakissa.lehti@gmail.com (Minna Turu)
TAITTAJA kati.seppa@hotmail.fi
PENTUVÄLITTÄJÄ susan.kivisto@gmail.com
PENTUNEUVONTA baila.bailan@kolumbus.fi (Marika Grönman)
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ASIAA SIENESTÄ
Noin vuosi sitten huomasin kissani
korvan sisällä mustaa kahvinpurua
muistuttavaa mönjää ja korvan reunoista lähti karvoja. Eläinlääkäri ei oireita ensisijaisesti yhdistänyt sieneen,
mutta päätimme ottaa testin varmuuden vuoksi. Kauhukseni se oli positiivinen. Tästä lähti tutustumisemme
kissojen sieni-infektioon (Microsporum Canis).
Ensimmäinen reaktio tietysti oli paniikki ja moninkertainen itku. Urakkaa
myös löytyi etsiessäni kunnon siivous-

Positiivinen sieni-testitulos
selitti lopulta kahvinporot
korvassa.

ohjeita. Kysymyksiä pyöri mielessä
paljon: miten siivota, mistä aloittaa,
kuinka tarkkaan ja millä aineilla. Tuttavan avustuksella sain kuitenkin selkeät työohjeet.
Siitä se urakka sitten alkoi. Ensiksi
kissoille eristyshuone tyhjäksi, johon
sijoitin koko kissaviisikkoni. Onneksi kuitenkin kaikki leikkaamattomat
kollini pärjäävät keskenään. Lääkkeiden ja lääkeshampoiden saapumista
odottaessa aloitin hermoja raastavan
siivousoperaation Virkon S:llä ja De-

Sienioireet kissan korvassa
voivat näyttää tältä.
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sinfectolilla. Edessä olikin sitten 130
neliöisen omakotitalon suursiivous
sekä joka ainoan tavaran ja nurkan
desinfiointi. Desinfiointiainetta kului,
sillä pelkästään ison kiipeilypuun desinfioimiseen sitä tarvittiin 1½ litraa.
Isoimmat huonekalut ja patjat saunotin 90 asteen lämmössä.
Lääkkeinä käytössämme kissoilla
oli Imaverol shampoona ja Itrafungol
sisäisesti annettavana. Lääkitys- ja
pesuhoitojen kokonaiskestona viisi
viikkoa, jona aikana piti saada myös
talokin siivottua.
Moneen kertaan urakan jatkuessa
tuntui jo siltä, että luovutan ja lopetan
rakkaan kissaharrastukseni. Onneksi

Ifektio voi tarttua myös ihmiseen.
Oireet lapsen korvassa katosivat
aikanaan.
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kuitenkin ystävät avustivat minua tässä kaikessa, yksin en olisi selvinnyt.
Terveys alkoi itselläkin pettää Desinfectolin jatkuvasta hengittämisestä,
lopputuloksella pitkittynyt yskä. Tyttäreni sai myös tyypilliset sienioireet
kolmeen kohtaan (mahaan, korvan
eteen ja kulmakarvojen viereen), ne
kuitenkin katosivat aikanaan. Ihmiselle oireet tulevat vain kerran.
Kuukausi hoidon päättymisestä olikin
sitten jo seuraavan testin vuoro, joka
jälleen oli positiivinen. Kauan mietin,
että miksi näin ja järkytys oli suunnaton. Yksi kissoistani kuitenkin voi
pahoin aina lääkkeen saatuaan ja
oksensikin, jolloin lääke ei tehonnut
kunnolla.

Sieni-infektio ilmenee ihon
punoituksena, karvanlähtönä,
hilseilynä ja kutinana.

Toisella hoitoyrittämällä, lisänä pahoinvointilääkkeet, selvisimme kuitenkin negatiiviseen tulokseen ja siitä
seuraavaan. Onneksi olin varastoinut
desinfioidut tavarat kahteen eri huoneeseen, jolloin siivous ei ollut niin
järkyttävä urakka.
Aluksihan tämä tuntui aivan hirvittävälle ja lähestulkoon mahdottomalle,

mutta kyllä siitäkin selvittiin. Tuon lähes puolen vuoden projektin aikana
siivouksesta tuli niin jatkuva rutiini,
että sen loputtua ei enää tuntunutkaan
olevan tekemistä. Omalla painollaan
(kun alkuun ensin pääsi), maalaisjärkeä käyttämällä ja huumorilla tämä
meillä läpivietiin. Siivoaminenkin on
kivaa kaverin kanssa ;).
TEKSTI JA KUVAT SATU AHOKAS

INFO
Microsporum canis on yleisin kissoilla tavattava sieni (98% infektioista). Useimmiten sienitartunnan saaneet ovat pitkäkarvaisia kissoja, mutta oireettomina
taudinkantajina on lyhytkarvakissojakin. Riskitilanteita sieni-infektion saamiselle ovat kissahoitolat ja eläinsairaalat sekä kissanäyttelyt. Tartunta välittyy sekä
suoraan eläimestä että esimerkiksi hoitovälineiden tai ympäristön välityksellä.
Sieni-infektio alkaa usein vaurioituneelta iholta, josta puuttuu terveen ihon
erittämä tali. Näyttelykissoilla sieni-infektion riskiä lisää myös runsas pesu,
joka kuivattaa turkkia ja ihoa. Myös stressi saattaa edesauttaa infektion puhkeamista. Infektio on erittäin tarttuva ja sienten itiöt saattavat säilyä huoneenlämmössä tartuntakykyisinä parikin vuotta.
Oireina havaitaan usein läiskittäistä karvattomuutta, katkenneita karvoja, punoitusta, hilseilyä, pyöreitä reunoilta punoittavia ihovaurioalueita tai leuan aknea, joillakin kissoilla myös kutinaa. Ihomuutokset ovat usein pään alueella ja
esiintyvät useimmiten pennuilla tai nuorilla kissoilla.
Sieni-infektio voi tarttua kissasta myös ihmiseen. Ihmisillä oireina näkyy yleisimmin pyöreitä ihovaurioita ja katkeilevia ihokarvoja.
Kissaloille suositellaan vuosittaista sienitestiä. Kissalaan muuttavat uudet kissat on hyvä pitää eristyksissä sienitestin tuloksen valmistumiseen asti. Näyttelykuntoon kissat laitetaan kotona ja näyttelypaikalla suoritettava viimeistely
tehdään aina kissan omilla välineillä. Myös rasvahappojen antaminen saattaa
auttaa suojaamaan tartunnalta.
Lähteet: Suomen Kissaliitto ja Satu Ahokas
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LEMMIKKIPÄIVÄT
KODIN TERRASSA
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Kodin Terra juhli tänä vuonna Eläinmaailma-osaston ensimmäistä syntymäpäivää. Ympäri Suomea kaupoissa
järjestettiin erilaisia tempauksia. Porissa Kodin Terra kutsui Satakissan
upeine kissoineen paikalle. Kahtena
päivänä, perjantaina ja lauantaina,
meidän ihanat lemmikkimme vetivät
yleisöä paikalle. Kissojen tapaaminen
oli niin iloinen asia, että osa kaupan
asiakkaista unohti mitä olivat tulleet
ostamaan :)
Taas kerran rauhalliset ja edustuskunnossa olevat kissat herättivät paljon
kysymyksiä kissojen hoidoista ja pitämisestä. Juuri saapuneista yhdistyksen uusista esitteistä jäljelle jäi vain
puolet. Toivottavasti saamme paljon
uusia innokkaita jäseniä. Satakissa
kiittää kaikkia, jotka jaksavat tulla paikalle. Erityiset kiitokset kissoille, jotka
jaksoivat loistavasti sadat rapsutukset
päivän aikana :)
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TEKSTI JA KUVAT MILA KOSKINEN

Eläinhoitola Pikuliina
Lemmikkisi toinen koti

Eläinhoitola Pikuliina | 050 468 7557 | Niittyniementie 17, 29900 Merikarvia |
www.niittyniemi.fi

”Löydät meidät myös Facebookista”
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KURIILIEN
BOBTAIL
- itsenäinen ystävä

FI*Kuriton Baby Coco (KBL d 09 24). Kuva: Tessa.lv
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Kuriilien bobtail saattaa ensivilkaisulla vaikuttaa aivan tavalliselta kissalta. Töpöhäntä, lihaksikas
vartalo, pitkät takatassut ja ihastuttavan seurallinen mutta samalla
itsenäinen luonne tekevät kissasta
kuitenkin ainutlaatuisen. Kissaan
olemukseen saattaa rakastua ensisilmäyksestä lähtien. Suomessa
rotu on toistaiseksi vielä melko harvinainen, mutta yleistymässä vähitellen.
HISTORIA
Kuriilien bobtail on siis
luonnon muovaama
kissarotu, joka aikojen
saatossa on kehittynyt täysin eristyksissä
Kuriilien saarilla. Venäjälle kuuluvat Kuriilien saaret sijaitsevat
Venäjän Kamtšatkan
niemimaan ja Japanin
Hokkaidon saaren välissä.

tyneissä olosuhteissa ja luonnonvalinnan myötä sinne muodostui oma
populaatio. Sen jälkeen kun japanilaiset ja venäläiset alkoivat asuttaa
saaria, sekoittuivat ja vahvistuivat
sekä saarille tuotujen että saarilla
jo asuneiden kissojen geenit. Tästä
tuloksena syntyi paikallinen populaatio. Kissoilla oli lihaksikas vartalo, tiheä ja lämmin turkki kylmyyttä
vastaan sekä lyhyt häntä. Ehkä nimenomaan hännän muoto vaikutti
ratkaisevasti, ja näin ollen saarilla

Kuva: shutterstock

Tarinat kuriilien bobtailien synnystä ja
asumisesta saarten
karussa ympäristössä
saarilla ovat kiehtovia. Suurin osa niistä
on kuitenkin ihmisen
mielikuvituksen luomia. Toisaalta rodun
syntyyn liittyy paljon
asioita, joita ihminen
ei välttämättä ikinä
saa selville. Todennäköisintä on kuitenkin
se, että saarten eris-

Kuva: shutterstock
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asuneet ihmiset alkoivat kesyttää
lyhythäntäisiä kissoja pitkähäntäisiä
enemmän. Näin lienee tapahtunut
kippurahäntien luonnollinen jalostus.
Saarilla vierailleet geologit ja siellä
palvelleet venäläiset sotilaat toivat
saarilta mantereelle töpöhäntäisiä
kissoja jo 1950–luvulla. Näistä erityislaatuisista kissoista tulikin hyvin
suosittuja, vaikkei niillä ollutkaan
rotukissan statusta. Venäjällä ei
tuolloin ollut rotukissajärjestöä joka
olisi tehnyt rotumääritelmän. Täten
kasvatusta ei siis ohjattu mihinkään
erityiseen suuntaan.
Huolimatta siitä, että kuriilien bobtaileja asusti Kuriilien saarilla pitkään
itsenäisesti, saatiin ensimmäisiä

mainintoja uudesta rodusta vasta
1980–luvulla. Siinä vaiheessa kissaharrastus alkoi kehittyä Venäjällä
ja myös kuriilien bobtaileille alettiin
luoda ensimmäistä standardia.
Kissaharrastajien kovan uurastuksen tuloksena ensimmäinen kuriilien
bobtail -standardi hyväksyttiin Venäjällä paikallisessa kissaliitossa vuonna 1991, ja neljän vuoden jälkeen
standardi oli jo käytössä WCF:ssä
(World Cat Federation). Sen jälkeen
kiinnostus kuriilien bobtail -rotua
kohtaan alkoi kasvaa Venäjän lisäksi myös ulkomailla. Kuriilien bobtail
-rodun tunnustaminen uudeksi venäläiseksi alkuperäisroduksi FIFe:ssä
tapahtui vuonna 2003, jonka jälkeen
se esiteltiin myös TICA:ssa.

IC Bobby Tail's Slavena (KBL fs 09 22). Kuva: Tessa.lv
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ULKONÄKÖ
Rodun nimessä yhdistyvät sekä kissojen alkuperäinen elinympäristöstä
sekä hännän muoto, jota myös hellästi
kutsutaan pom-pom-hännäksi. Jokaisen bobtailin häntä on kuin ihmisen
sormenjäljet – kahta samanlaista häntää ei löydy. Rodulle ominainen häntä
muodostuu useista kaarista ja kulmista
ja on pituudeltaan 3–8 cm. Äkkiä voisi
kuvitella, että luonto olisi jättänyt kuriilen
bobtailit pulaan häntänsä kanssa. Monia ihmetyttääkin, miten kissa voi selviytyä ilman pitkää häntää esimerkiksi
pudotessaan tai tasapainotellessaan.
Käytännössä pitkän hännän puuttumisen kompensoivat vahvat ja pitkät takatassut, joiden avulla kuriilien bobtail
säilyttää tasapainonsa sitä tarvittaessa.

Hännän muodolla ja pituudella on iso
rooli myös kissanäyttelyssä, ja yksinomaan siitä annetaan suurimmat pisteet.
Kuriilien bobtail on keskikokoinen tai
suuri, lihaksikas kissa, joilla on voimakas rakenne, vahvat jalat ja pyöreät
tassut. Kissojen pitkät takatassut mahdollistavat sen, että kuriilien bobtailit
pystyvät hyppäämään vaivattomasti
hyvin korkealle. Urokset painavat 5–7
kg ja naarat jonkun verran vähemmän
niiden painon olleesa 3,5–5 kg.
Kissat on jaettu lyhyt- (KBS – Kurilean Bobtail Shorthair) ja pitkäkarvaisiin
(KBL – Kurilean Bobtail Longhair). Kuriilien bobtailien turkin laatu on maininnan arvoinen asia. Se on struktuuriltaan

GIC Rakushka Island Julapp (KBS n 09 22). Kuva: Tessa.lv
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tiheä, mutta samalla hyvin silkkisen
pehmeä. KBL:n turkki on keskipitkä ja
päällysturkin karvat ovat vahvoja, aluskarvaa on jonkin verran. KBS:n turkki
on lyhyt, päällysturkin ollessa hyvin kehittynyt vahvoine karvoineen. Aluskarvaa on hieman. Kuriilien bobtailien kerrotaan olevan vähemmän allergisoivia
verrattuna muihin kissoihin.
LUONNE
"Hienoluonteinen, terveen utelias, ystävällinen, itseensä luottava ja uskalias
kissa. Uskollinen. Ja kaikkia ihmisiä on
tervehdittävä. Joku sanoikin, että tuo
kissa ei ole suomalainen, kun se aina
tervehtii. " – kuriilien bobtailin omistajan
kuvaus reilun kahden vuoden kokemuksella.
Monet kasvattajat luonnehtivat kuriilien bobtaileja rohkeiksi ja neuvokkaiksi

sekä myös ystävällisiksi kissoiksi, jotka
viihtyvät erinomaisesti lapsiperheissä.
Voidaan sanoa, että kuriilien bobtailit
ovat uskollisia kissoja, jotkut ominaisuudet niissä ovat jopa koiramaisia. Tämän
rodun edustajat eivät välttämättä ole sylikissoja, mutta niiden läsnäolo on silti
käsin kosketeltavissa. Kissat ”osallistuvat” innokkaasti kotihommiin, oppivat
nopeasti noutamaan pieniä tavaroita
ja tulevat vastaan omistajan palatessa
kotiin. Ne myös ottavat vastaan vaikkapa vieraita ja asettuvat aina lähelle. Kuriilien bobtail on varsin aktiivinen eläin
ja kun talossa tapahtuu, ei se varmasti
tyydy seisomaan vain tumput suorina.
Kuriilien bobtailien uteliaisuudella ei
tunnu olevan rajoja.
KASVATUS SUOMESSA
Ensimmäiset virallisesti rekisteröidyt kuriilien bobtailit tulivat Suomen Kissaliiton

FI*Kuriton Aviator (KBL n 09 24). Kuva: Tessa.lv
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tilastojen mukaan maahamme vuoden
2003 jälkeen. Kissoja tuotiin pääasiallisesti Venäjältä ja pentueita syntyi
muutama. Tuonteja ei ollut kuitenkaan
riittävästi, eikä kuriilien bobtailien kasvatukseen erityisesti panostettu niiden
ollessa kissaloissa niin sanotusti kakkosrotuna. Myös pentujen kysyntä oli
melko olematonta mahdollisesti tiedon
puutteesta johtuen.
Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomeen on tuotu muutama kuriilien bobtail, minkä jälkeen on rekisteröity juuri
nimenomaisen rodun kasvatukseen
keskittyneitä uusia kasvattajanimiä.
Myös näyttelyissä on nähty Suomessa
asuvia kuriilien bobtaileja yhä kasvavissa enemmän. Usean vuoden tauon
jälkeen syntyi vuosina 2011 sekä 2012
molempina yksi pentue, mutta viimeisten kahden vuoden aikana pentueita on
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syntynyt useita ja niitä on suunnitteilla
useilla eri kasvattajilla.
Kuriilien bobtailien kasvatustoiminta
Suomessa on tällä hetkellä pienimuotoista. Rodun kasvatustyötä varjostaa
kuriilien bobtailien vähäinen tunnettuus
Suomessa, mutta työtä asian korjaamiseksi tehdään jatkuvasti. Suomalaiset
aktiiviset kuriilien bobtail -kasvattajat
perustivat vuonna 2014 Bobbari-yhteisön ja tammikussa 2015 avautuivat
myös yhteisön nettisivut www.bobbari.
fi . Rotuun voi tutustua isoimmissa kissanäyttelyissä, ja myös kasvattajat antavat mielellään lisää tietoja tästä kissarodusta. Kuriilien bobtail on pikkuhiljaa
ottamassa paikkaansa myös suomalaisiin sydämiin.
TEKSTI KLAVDIA PARKKONEN, FI*KURITON
KUVAT TESSA.LV

/ SHUTTERSTOCK

ONNI, SULO VAI MYRSKY?
Uuden perheenjäsenen tullessa kotiin
perhe törmää väistämättä aina tärkeään kysymykseen; mikä sen nimeksi
annetaan? Toisinaan nimi on jo päätetty ennen kuin pikkuinen on varsinaisesti muuttanut kotiinkaan, mutta joskus nimi muotoutuu vasta kun kissaan
on tutustuttu paremmin. Pennulle on
aina myös annettu kasvattajan luona
hienolta kuulostava virallinen nimi.
Yleensä koko pentueella on kasvattajan huolella valitsema samalla alkukirjaimella alkava tai samaan teemaan
pohjautuva nimi. Etenkin mahdollisesti kasvattajan kotiin jäävän pennun
nimeä pohditaan tarkoin. Asiaa ajatellaan kuitenkin harvoin siltä kannalta,
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että kissat ovat hyvin viisaita eläimiä,
ja saattavat parhaassa (tai pahimmassa) tapauksessa omaksua nimensä
liiankin hyvin. Esimerkiksi tutulla kasvattajalla asustanut Tyson-kissa löi
usein omistajaansa tassuillaan hyvin
voimakkaasti ja tosissaan, samalla
tavalla kuin nyrkkeilijäkaimansa. Myös
omasta takaa löytyy muutama, mutta sitäkin tarkempi esimerkki. Aloitetaan virallisista nimistä. Teatraalisen
O-pentueen kohdalla yksi tapaus sai
nimensä kuuluisan Onegin-oopperan
mukaan. Hän omaksui roolinsa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja oli äänekäs kissa. Kuulemamme mukaan
sama jatkui myös uudessa kodissa.

N-pentueesta löytyi kaksi (melko
vaikuttava saavutus kolmen pennun
pentueesta) vastaavanlaista nimensä
erikoisella tavalla omaksunutta pentua. Narcissus (kreikkalaisen mytologian Narkissus) rakasti peilikuvaansa
ja löytyi yllättävän usein peilin edestä
ihailemasta itseään. Nereid (mytologian merimiehiä hurmaava merenneito)
taas rakasti miehiä yli kaiken. Hän kiipesi heidän syliinsä ja hurmasi heidät
hetkessä. R-pentueen Radomir (vanha slaavilainen nimi, tarkoittaa ”iloa
ympärilleen tuova”) oli erittäin ystävällinen ja toi mahdottomasti iloa ympärilleen. D-pentueesta löytyi yksi hauska
tapaus, Dandelion, ”Dana”, jonka jätimme kasvatukseen. Hän sai yleensä
britille epätyypillisen suuria pentueita.
Nimen taustoja hieman selvitellessä
selvisi kaksi asiaa. 1. Dandelion tarkoittaa voikukkaa, ja voikukat tunnetusti leviävät hyvin runsaasti. 2. Dana
on kelttiläisen mytologian muinainen
hedelmällisyyden jumalatar.
T-pentueen parfyymin mukaan nimetty Titanium jäi puolivahingossa meille
kasvatukseen. Kolli lemuaa kyllä vahvasti, mutta ei ehkä ihan niin parfyymilta kuin sitä toivoisi. Näistä tapauksista oppineena kasvattaja oli fiksu
ja nimesi kasvatukseen tarkoituksella
jäävän uroksen Walker Bigheadiksi.
Nykyisin meillä asustaa hieno ja suuripäinen kollipoika. Kaverin kissalassa
kasvanut pikku Casanova jäi monta
kertaa kiinni naisten alusvaatteiden
varastelusta.
Tämä ei kuitenkaan rajoitu pelkästään virallisiin kasvattajan antamiin
nimiin. Omistajankin kannattaa siis
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pohtia tarkkaan, miten kullannuppunsa nimeää. Omista kasvateista löytyy
tähänkin otollisia esimerkkejä. Zidane
(Zinédine Yazid Zidane, jalkapalloilija)
oli erittäin kiintynyt lelupalloihin. Presidentin mukaan nimetty Kekkonen taas
oli hyvin presidentillinen ja käyttäytyi
hyvin arvokkaasti. Possu taas sikaili jopa brittiurokselle epätyypillisen
paljon. Mandelan muistoksi nimetty
Nelson kasvoi hyvin sydämelliseksi
pojaksi. Listaa voisi varmasti jatkaa
vaikka kuinka pitkään. Hyvin mieleen
jäänyt tapaus eri rodun edustajasta
on taannoin Helsingin näyttelymatkalla autossa mukana ollut burmapoika
Kepponen. Arvaatte varmaan millaisen haisevan kepposen tämä teki
kantokoppaansa, kun matkaa oli vielä
parisen tuntia jäljellä.
En tiedä mistä kissat tietävät nimensä
merkityksen, latinankielisen vastineen
tai mytologian hahmon, mutta tarinan
opetus on se, että kannattaa tarkkaan
miettiä, miten kissansa nimeää. Joten
ensi kerralla kun harkitset kattisi nimeämista leikkisästi Terroristiksi, mieti hetken oletko valmis onkimaan tätä
ylös vessanpöntöstä ja siivoamaan
tämän jälkiä kissan koko elämän ajan.
TEKSTI IRA KOSKINEN
KUVA MILA KOSKINEN
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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)
sähköpostitse osoitteeseen:
satakissa.lehti@gmail.com

GIP Belten's Don Sebastian (BRI c)
6.4.14 Turku, BIS siitosuros
6.9.14 Sastamala, valmistui Premioriksi
22.11.14 Turku, BREED BIS siitosuros
Omistajat: Mila ja Sami Koskinen
Kuva: Mila Koskinen
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 25.3.2015, alkaen klo 18.30.
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuan katu 17, Pori
(käynti sisäpihan kautta Juhana Herttuankadun
puolelta)
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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MISSÄ MEIDÄN PENNUT ON?
Monet kasvattajat pohtivat varmasti
miten ihmiset löytäisivät juuri heidän
luokseen. Miten omalle rodulle ja kasvatustyölle saisi parhaiten näkyvyyttä?
Päätimme kysyä ihmisiltä mistä he etsisivät tietoa rotukissan ostamisesta ja
uusista pennuista. Kyselyyn osallistui
70 lokakuun Suuressa lemmikkieläintapahtumassa käynyttä vierasta.
Tiedonhaun painottuminen internettiin
on lopputuloksessa selvä. Huimat 93%
vastanneista hakisi tietoa netin kautta
esimerkiksi yhdistyksen tai kasvattajan
nettisivuilta. Netin suuresta prosenttimäärästä isoimman palan lohkaisse
kuitenkin hakukone google. 50% vastanneista hakisi tietoa haluamastaan
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rodusta suoraan googlettamalla.
Netin ylivalta tiedonhaussa on kiistaton. Esitteitä tai kissanäyttelyitä ei vastauksissa mainittu. Harrastajilta kysyisi
kolme ihmistä ja yhdistyksen luo menisi kaksi. Googlettaminen on helppo
ja kätevä tapa etsiä tietoa. Netin informaatiomäärä on loputon. Mistä sitten
tunnistaa oikean ja väärän tiedon? Pimeiden pentujen markkinat kuhisevat
etenkin keskustelupalstoilla. Tärkeää
onkin oikeiden hakutulosten saaminen.
Nyt olisikin aika tarkistaa löytyvätkö sinun yhdistyksesi ja kasvattajasivusi rotusi googlelistan kärjestä.
TEKSTI REETTA VÄHÄ-AHO

Jäsenedut 2015
PetPori

Herralahdenraitti 1, Pori
- 3 % ruuat
- 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
Laitakarintie 149, Luvia
-20% kokonaissummasta
(yli 4 päivän hoitoajasta)

050-384 8149 tai 0500-599 831

Kahvitassu

Tulkkilantie 30, Kokemäki
- 10% kaikista kissantuotteista
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Luonnollinen Super Premium -ravinto
kissallesi ja koirallesi: viisas valinta
Testattuihin ja hyväksyttyihin
Power of Nature -resepteihin
käytetään vain parasta laatua
olevia luonnon raaka-aineita.
Ruuat sopivat kaikenikäisille kissoille,
myös pennun ensiruuaksi.

“Me käytämme myös luomutuotteita saatavuuden
mukaan ja joka tapauksessa luonnollisesti kasvaneiden
eläinten lihaa, sillä kunnioitamme myös tuotantoeläinten
oikeutta mahdollisimman hyvään elämään.”
Näistä korkealaatuisista aineksista lemmikkimme
saavat runsaasti luonnollisia ravintoaineita: hyvälaatuista
proteiinia, tärkeitä vitamiineja, lukuisia kivennäis- ja
hivenaineita, suolistolle tärkeää kuitua, prebiootteja,
entsyymejä, hyviä suoja-aineita: antioksidantteja ja
mikroravinteita pitkää, onnellista ja tervettä elämää varten.
Tuotteitamme on nyt mahdollista tilata myös
verkkokaupastamme. Verkkokaupan linkki löytyy
osoitteesta www.sydanystava.com

Meiltä saat myös tehokkaat ja
laadukkaat turkinhoitotuotteet:

Groomer’s Goop -rasvanpoistoaineet sekä
Anju Beaute -shampoot ja -hoitoaineet!

Eläintarvike Sydänystävä

Ari & Marjatta Keskinen
Puh. 040-7236280, 0400-559537, ari.keskinen@sydanystava.com
Lempääläntie 21, 33820 Tampere, Koivistonkylä Prisma 2. krs
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www.sydanystava.com

Lähettäjä:
Satakissa

2.

Sanna Packalén
Neuvoksenkatu 3 A 10
38700 Kankaanpää

Kissaharrastajan
ostopaikka!
LEMMIKKIELÄIN ÄT
E LÖYD
MAAILMASTAMM
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KAIKENT
U
L
E
L
A
J
T
A
O
U
R
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

