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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
Puheenjohtajan mietteitä...
Tykkään talkoista ja tykkään järjestää niitä. Talkootyö on hienoa, kun se on vapaaehtoista. Tulee ideoita ja innostusta, siitä
tulee vaiva tai siitä tulee hauskaa. Välillä
on lamaannuttavaa ja raivostuttavaa. SE
viimeinen tsemppi tulee kuitenkin jokaisen
ihmisen sisältä. Helppoa olla kyyninen ja
arvostella, vaikeampaa koota. Tahtoisi
olla fiksu toisia kohtaan ja onkin 'moukka'. Tulee tehtyä mokia. Mutta mikään ei
ole niin tylsää kuin täydellisyys. Vai mitä?
Kommelluksista saa parhaimmat naurut
ja vielä, kun uskaltaa nauraa itselleen, se
rentouttaa niin itseä kuin muitakin. Nauru
pidentää ikää!
Satakissan kevääseen mahtui kaksi esittelynäyttelyä, Ulvilassa ja Raumalla. Meidän on hankittava pankkitilillemme euroja,
sillä hallitus on ottanut rohkean askeleen.
Satakissa ry järjestää ensimmäisen oman
Kansainvälisen
rotukissanäyttelynsä
6-7.2.2016 yhteistyökumppanina Yyterin
kylpylähotelli. Muitakin yhteistyökumppaneita otetaan innokkaana vastaan
(hallitukselle niistä voi vinkata), kissanäyttelyssä on paikallisesti mahdollisuus
saada hyvä näkyvyys. Näyttelyn suunnitteluryhmä on aloittanut työnsä ja syksyllä
järjestämme jäsenillan, siellä kaikki halukkaat pääsevät antamaan ideoitansa, jotta saamme oikein onnistuneen näyttelyn
järjestettyä. Syksyllä järjestämme myös
jokavuotisen Lemmikkitapahtuman sekä
Terrassa kissojen esittelyn.
Kesän perinteiset yhdistyksen kissamai-
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set grillijuhlat ovat Leineperin Ruukin
maalaismaisemassa lauantaina 11.7. klo
15 alkaen. Mukaan voit tulla myöhemminkin iltapäivän/illan aikana. Luvassa
saunomista, uimista sekä herkkuja ja raikasta juotavaa "nyyttäriperiaatteella" eikä
mitenkään tiukalla aikataululla. Tarkempi kutsu grillijuhliin löytyy tästä lehdestä
(s.13).
Satakissa antaa hyvän paikallisen tukiverkoston kissaharrastajille. On hienoa
olla tuuppaamassa, kun uusi ihminen
puhkeaa kukkaan. Käytännön kokemus
on kissaharrastuksenkin selkäranka. Mielelläni jaan sen oman kokemukseni, mitä
kissankasvatuksessa ja yhditysasioissa
olen kokenut. Näissä keskusteluissa toisten harrastajien kanssa oppii itsekin aina
jotain uutta.
Nähdään!
Elina
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ESITTELYNÄYTTELYT
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Miss Satakissaksi kruunattiin thaikissa Milli (Savitri Golden Wasp) ja
Mr. Satakissaksi pitkäkarvainen britti Peikko (Treselle's Walton Brown).

Kevät oli tapahtumarikas. Kaksi esittelynäyttelyä, yksi toisensa perään,
järjestettiin maaliskuussa.
Ensimmäinen oli Satakissan ihan
oma esittelynäyttely Ulvilan Nuorisotalolla. Kissoja oli ilmoitettu noin
50 ja rotuja oli 15. Kahden rotuesittelyn lisäksi päivän aikana järjestettiin
myös vakituiseksi tullut leikkimielinen
kilpailu Miss ja Mr. Satakissa, jonka
tuotto menee hyväntekeväisyyteen.
Tämän vuoden kilpailun vetäjänä toimi Rakastajat-teatterin näyttelijä Miia
Lindström. Heti kilpailun alussa Miia
totesi, että tehtävä ei ole helppo – kissat olivat upeita ja esiintyivät hienosti.
Huumorilla ja ammattitaidolla Miia veti
kilpailun kunnialla loppuun asti ja niin
tämän vuoden Miss ja Mr. Satakissaksi valittiin elegantti thaikissa Milli (Sa9

vitri Golden Wasp) ja karismaattinen
pitkäkarvainen britti Peikko (Treselle's
Walton Brown). Molemmat rodut ovat
uusia tuttavuuksia yleisölle. Päivä
meni todella nopeasti, ainakin järjestäjien osalta. Yleisöä kävi yli kolmesataa henkilöä. Päivän lopussa palkittiin
myös yleisön suosikkikissat. Ensimmäisen sijan voitti brittiläinen lyhytkarva Treselle's Cherry cake ”Fancy”,
toisen sijan sai tuore Miss Satakissa,
thai-kaunotar Savitri Golden Wasp
”Milli” ja kolmanneksi sijoittui monelle tuttu komea maine coon Halden
Coon's Waltari "Waltari".
Toinen esittelynäyttely järjestettiin yhteistyössä Vangora-yhdistyksen kanssa Rauman Ooperissa.
Rauma ilahduttaa aina suurella yleisömäärällä. Siitä huolimatta, että vii-

me hetkellä tuli muutama peruutus,
kissoja oli riittävästi ja myös rotuvalikoima oli runsas. Yleisö seurasi kahta
rotuesittelyä ja osallistui todella aktiivisesti Yleisön suosikin valintaan - yhteensä 440 ääntä! Lähes kaikki kissat
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saivat päivän aikana ääniä, mutta eniten sai valtava maine coon Chatvallon
Prince Guillaime ''Daniel'' (55 ääntä),
toiselle sijalle tuli runsasturkkinen norjalainen metsäkissa Kissafarin Madrid
''Carlos'' (32 ääntä) ja kolmanneksi

tuli näyttelyn nuorin osallistuja, pitkäkarvainen britti Britimanti Bubble Blue
''Fina'' (30 ääntä). Pakko todeta, että
Raumalle on aina ilo mennä :)

Suuri kiitos kaikille talkoolaisille ja
näytteilleasettajille. Ilman teitä tapahtumat olisi mahdotonta järjestää!
TEKSTI JA KUVAT MILA KOSKINEN
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Pissoille

2 SÄKKIÄ
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80 LITRAA
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www.petpori.fi • MUISTA KYSYÄ KANTA-ASIAKKUUDESTAMME.
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MITÄ KISSAT AJATTELEVAT?
”Teimme yhden tutkimuksen kissoista – ja se riitti!” Noihin sanoihin oikeastaan päättyi yritykseni ymmärtää
kissan mieltä. Olin kirjoittanut muutaman kuukauden Citizen Canine: Our
Evolving Relationship With Cats And
Dogs-kirjaani, joka tutkii sitä, kuinka
lemmikit ovat sumentamassa eläimen
ja ihmisen välejä, ja kiihdytin vauhtia
päästäkseni lukuun, joka kertoo eläimen älykkyydestä. Tiesin, että koirista
on kirjoitettu paljon ja oletin, että myös
kissoista on ainakin kourallinen tutkimuksia. Mutta kun olin viikkoja etsinyt
jotakuta – ketä tahansa – joka on tutkinut kissojen ajatusmaailmaa, kaikki
mitä käteeni jäi oli se, että unkarilainen tiedemies Ádám Miklósi, yksi
maailman parhaista eläinten ajatusmaailman eksperteistä, nauroi minulle
puhelimessa.
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Elämme koirien kognition kultakautta. Lähes tusina laboratoriota ympäri
maailmaa tutkii koiran mieltä ja menneenä vuosikymmenenä tiedemiehet
ovat julkaisseet satoja artikkeleita aiheesta. Tutkimukset ovat osoittaneet,
että Musti voi oppia satoja sanoja, voi
olla kykenevä abstraktiseen ajatteluun
ja omistaa alkeellista kykyä aistia mitä
muut ajattelevat, vaikka ennen tätä
pidettiin yksinomaan ihmisen ominaisuutena. Miklósi itse on kirjoittanut
kokonaisen oppikirjan koiran mielestä
– ja hän on kissaihminen.
Tiesin, että olen pulassa jo ennen kun
edes sain Miklósin puhelimeen. Kun
olin ottanut yhteyttä lähes jokaiseen
eläinten kognitioeksperttiin (ihminen,
joka on opiskellut koirien, elefanttien,
simpanssien ja muiden eläinten mie-

liä), jonka olin löytänyt, minulle annettiin henkilön nimi, joka saattoi, vain
mahdollisesti saattoi olla tehnyt tutkimuksen kissoista. Hänen nimensä oli
Christian Agrillo ja hän toimi komparatiivisena psykologina Padovan yliopistossa Italiassa. Kun katselin hänen
nettisivujaan, luulin että minulla on
väärä kaveri. Monet hänen töistään
koskivat kaloja. Mutta kun keskustelin hänen kanssaan, hän vahvisti,
että kyllä, hän oli tehnyt tutkimuksen
kissoista. Sitten hän nauroi. ”Voin vakuuttaa, että on helpompaa työskennellä kalojen kuin kissojen kanssa”,
hän sanoi. ”Se on uskomatonta.”
Agrillo opiskelee jotakin mitä kutsutaan numeeriseksi pätevyydeksi. Se
on olennaisesti kykyä erottaa pieni
määrä suuresta. Testi, jota hänen laboratorionsa käyttää, on melko yksinkertainen.
Tutkijat asettavat kolme mustaa pistettä houkuttelevalle esineelle (kuten
lautaselliselle ruokaa tai ovelle, joka
johtaa ystävien luo) ja kaksi pistettä
epähoukuttelevalle esineelle (kuten
tyhjälle lautaselle tai ovelle, joka ei
johda mihinkään mielenkiintoiseen).
Agrillo ja kollegat tarkkailevat ja katsovat, pystyvätkö eläimet monen kokeen
jälkeen erottamaan kaksi määrää toisistaan. Kalojen lisäksi hänen työryhmänsä on työskennellyt myös apinoiden ja lintujen kanssa – jotka kaikki
ovat olleet melko yhteistyökykyisiä.
Mutta kun hän kokeili koetta kissoilla,
hän käytännössä luovutti.
Vähentääkseen muuttujien määrää,
Agrillon työryhmä suorittaa tutkimukset aina laboratoriossaan. Mutta kun
15

omistajat toivat kissansa, suurin osa
kissoista sekosi. Edes säyseimmätkään eivät osoittaneet yhtään kiinnostusta koetta kohtaan. Lopulta Agrillolle jäi vain neljä kissaa – ja niidenkin
kanssa oli piinallista työskennellä.
”Tosi usein ne eivät osallistuneet kokeisiin tai kävelivät väärään suuntaan”, hän kertoi minulle. ”Oli tosi hankalaa tehdä onnistunut koe päivittäin.”
Silti hän pystyi saamaan joitakin tuloksia. Poiketen kaloista, jotka pystyvät
erottamaan kolme pistettä kahdesta,
kissat osoittivat enenmmän huomiota
pisteiden koolle kuin määrälle. Se käy
järkeen, kun miettii, että luonnossa
kissat (kaloista poiketen) elävät yksinäistä elämää ja saalistaessaan niitä
kiinnostaa enemmän saaliin koko kuin
lukumäärä. Laskeminen vaan ei ole
niin tärkeää niille.
Agrillon työ ei avannut kissan mielen saloja, mutta ainakin se oli jotain.
Toivoin, että Ádám Miklósi auttaisi
minua vielä vähän. Hän on osasyy
siihen, että koiran mieltä on tutkittu
niin paljon. Vuonna 1998 hän ja Duken Yliopiston biologian antropologi
Brian Hare osoittivat molemmat, että
koirat ymmärtävät ihmisen osoittelua. Molemmat laboratoriot suorittivat
tutkimuksia osoittaakseen, että kun
vapaaehtoinen osoitti yhtä kahdesta
herkkua sisältävästä kupista, koira
meni lähes aina oikealle kupille. Vaikka se saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta kokeelta, meidän lähimmät sukulaisemme, simpanssit, epäonnistuivat
pahasti: ne sivuuttivat vapaaehtoisen,
valitsivat satunnaisen kupin ja harvoin
onnistuivat haasteessa. Kyky seurata osoitettua sormea ei ole pelkkä

kiva temppu: se osoittaa, että koirilla
saattaa olla alkeellista ”teoriteettista
mieltä” - kykyä ymmärtää mitä toinen
eläin ajattelee (tässä tapauksessa ihmisvapaaehtoinen yritti näyttää niille
jotakin). Kyky on niin tärkeä lajillemme, että ilman sitä meillä olisi ongelmia oppia ja olla vuorovaikutuksessa
muiden kanssa. Siksi niin monet laboratoriot ovat aloittaneet koiran mielen
tutkimisen: koirien ajatuksenjuoksu
saattaa antaa meille avaimet ihmismielen evoluution tutkimiseen.
Mutta entä kissat? Yllätyin kuullessani, että Miklósi oli suorittanut osoittamistestin kissoilla. Kuten Agrillo,
hänellä oli vaikeuksia saada kissa
yhteistyöhön laboratoriossaan - joten
hän meni heidän koteihinsa sen sijaan. Silloinkaan suurin osa eläimistä
ei ollut kiinnostunut auttamaan tiedettä; Miklósin tutkimuspapereista käy
ilmi, että seitsemän ensimmäisestä
26:sta tutkimuskohteesta ”putosi pelistä”. Mutta ne jotka osallistuivat, olivat lähes yhtä hyviä kuin koirat. Näyttää siltä, että kissoillakin saattaa olla
alkeellista teoreettista mieltä.
Mutta kun Miklósi vei tutkimuksen askeleen eteenpäin, hän havaitsi kiehtovan eron kissojen ja koirien välillä.
Tällä välin hän ja hänen kollegansa
olivat kehittäneet kaksi pulmaa, yhden ratkaistavissa olevan ja yhden
mahdottoman. Ratkaistavissa olevassa pulmassa tutkijat työnsivät kulhollisen ruokaa jakkaran alle. Koirien ja
kissojen piti löytää kulho ja vetää se
tuolin alta syödäkseen ruuan. Molemmat loistivat kokeessa. Sitten tutkijat
väärensivät kokeen. Taas he asettivat
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kulhon jakkaran alle, mutta tällä kertaa he sitoivat sen tuolin jalkoihin niin,
ettei sitä voinut vetää pois. Koirat raapivat kulhoa käpälällään muutaman
sekunnin ja luovuttivat sitten tuijottaen
omistajiansa kuin apua pyytäen. Kissat taas harvoin katsoivat omistajiansa: ne vain yrittivät päästä ruokakupille.
Nyt ennen kuin päätät että kissat ovat
tyhmempiä kuin koirat, koska ne eivät
ole tarpeeksi älykkäitä ymmärtämään
milloin tehtävä on mahdoton, mieti
tätä: koirat ovat eläneet kanssamme
noin 30,000 vuotta – 20,000 vuotta
kauemmin kuin kissat. Enemmän kuin
mikään muu eläin maailmassa, koira
on viritettynä ikään kuin ”ihmisen radiotaajuudelle” - ihmisen tunteiden ja
halujen lähteelle. Voimme todellakin
olla ainoa lähde jota koira kuuntelee.
Kissat taas voivat virittää meidät, jos
ne haluavat (siksi ne suoriutuvat osoittamistestistä yhtä hyvin kuin koirat),
mutta ne eivät tottele meitä pilkuntarkasti kuten koirat. Ne surffaavat eri
kanavilla valikossa. Se on lopulta syy
siihen, miksi niitä on niin vaikea tutkia.
Kissat, kuten jokainen omistaja tietää,
ovat erittäin älykkäitä olentoja. Mutta
tieteelle niiden mielet saattavat ikuisesti olla mustia laatikoita.
David Grimm on avustava uutiseditoija Sciencella, sekä ”Citizen Canine:
Our Evolving Relationship with Cats
and Dogs”-kirjan luoja
TEKSTI DAVID GRIMM
SUOMENNOS IRA KOSKINEN
KUVA MILA KOSKINEN
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Valmistuneet
IC Oreliinan Bonanza (SBI d) valmistui
Tallinnassa 21.2.2015.
Omistaja: Satu Ahokas
Kasv: Eira ja Anni-Kaisa Parkkali
Kuva: Tessa.lv

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

Josmarin Innusha "Innu" (TUA n) valmistui
Supreme Championiksi Lahdessa 24.1.2015.
Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Hanna-Mari Mattila
Kuva: Iita "Iida" Huttunen

Chai-Lai Thermutish Talibah "Nella"
(MAU ns 24) valmistui Championiksi
Hyvinkäällä 23.5.2015.
Omistaja Tuija Wallenius
Kasvattaja: Annika Hissa
Kuva: Iita "Iida" Huttunen
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CI FI*Jatsitytön Blaziken (SIB d 24)
valmistui 21.02.2015 Tallinnassa
Omistaja: Piia Anolin- Niemi
Kasvattaja: Susanna Sipilä
Kuva: Tessa.lv

CH Moondreamer´s Starry Sky
(PER a) valmistui 21.2.2015
Tallinnassa
om. Satu Ahokas
kasv. Minna Malin
Kuva: Tessa.lv

Felesin Regina "Sessa" (TUA w 64)
valmistui Championiksi Turussa
19.4.2015.
Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Tuija Wallenius
Kuva: Iita "Iida" Huttunen

Gildemin Big Benjamin "Jami"
(TUA w 63) valmistui Championiksi
Turussa 19.4.2015.
Omistaja: Tuija Wallenius
kasvattaja: Jenna Vesterinen
Kuva: Iita "Iida" Huttunen
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THAIKISSA

20

Historia
Ensimmäiset tiedot valkoisista kissoista, joilla on mustat korvat, häntä
ja tassut kerrottiin 1400-1500 luvuilla.
Juuri silloin Thain valtakunnassa kirjoitettiin kokoelma kissarunoja, joita
säilytetään yhä edelleen Bangkokin
kansainvälisessä kirjastossa.
Todennäköisesti näitä kissoja omistivat vain kuningasperhe ja buddhalaiset luostarit. Silloin uskottiin, että
kissat suojelevat omistajaansa ja
asuinaluettaan paholaiselta. Kissoja palvottiin ja pidettiin luostareiden
sekä kuolleiden sielujen suojelijoina.
Näitä kuninkaallisia kissoja pidettiin
rahvaan kansan ulottumattomissa ja
näkymättömissä.
Melkein 1800-luvun loppuun asti ku-

21

kaan kuningaskunnan ulkopuolinen
ei ollut nähnyt näitä kissoja. Kuningas
suojeli näitä kissoja tarkoin ulkomaalaisilta. Vieläkin on muutama legenda
siitä, miten tämä rotu päätyi Eurooppaan.
Yhdessä näistä legendoista kerrotaan, että brittiläisupseerin leski Anna
Crowford kutsuttiin Siamin kuninkaan
lasten kotiopettajattareksi. Kuninkaan
palatsissa hän ihastui erikoisen näköisiin kissoihin, joilla oli sulavat liikkeet
ja upeat, taivaansiniset silmät. Kun hänen työkautensa päättyi vuonna 1867,
hän sai mukaansa kaksi tällaista kissaa ja toi ne mukanaan Lontooseen.
Kissoista tuli sensaatio Englannissa.
Jopa itse Englannin kuningatar Victoria hurmaantui täysin näistä kissoista.

lallongcorn lähetti eurooppaan kuningasperheille muutaman kymmenen
puhdasveristä Thaikissaa. Osasta
näistä kissoista alkoi tarkoituksenomainen kasvatus. Sillä hetkellä hyväksyttiin vain ruskeanaamioväritys
(sealpoint).
Vuonna 1892 kirjoitettiin ensimmäinen
standardi rodulle nimeltä ”Kuninkaallinen siamialaiskissa”. Rodulle hyväksyttiin vain yksi väri, sealpoint (nyk.
ruskeanaamio). Standardin tekijänä
oli tunnettu Harrison Weir - ”Felinologian isä”, kaikkien muiden kissarotujen standardien ja näyttelysääntöjen
luoja.

Legendan mukaan Anna Crowford
toi ensimmäiset thaikissat
Lontooseen vuonna 1867.

Kuvat ensimmäisistä Eurooppaan
päässeistä thaikissoista eivät ole
säilyneet. Kuitenkin on kuvailuja kahdesta kissasta, joita pidetään tämän
rodun esi-isinä eurooppalaisissa ja
amerikkalaisissa linjoissa. Kissojen
nimet olivat Pho ja Mia, jotka tarkoittavat thai-kielellä isää ja äitiä. Heidät
omisti englantilainen kasvattaja Lilian
Veley-Gould. Mrs. Veley-Gould kertoi,
että molemmat kissat oli tuotu suoraan Siamin kuningaskunnasta, mutta erottuivat tyypiltään. Yksi oli vankkarakenteinen ja pyöreäposkinen, ja
tämä tyyppi jäi perinteisten thaikissojen pohjaksi. Toinen oli solakka ja kevyempi kolmionaamainen kissa, jota
käytettiin todennäköisesti nykyisten
siamialaisten kasvatuksessa.
Vuonna 1871 Siamin kuningas Chil22

Vuonna 1887 luotiin ensimmäinen kissayhdistys, National Cat Club, joka
toimii vielä nykyäänkin. Vuonna 1902
Englantiin perustettiin ensimmäinen
siamialaiskissojen yhdistys. Vuonna
1909 samantyyppinen yhdistys perustettiin Amerikkaan, ja rotua kasvatetaan yhä aktiivisesti.
Nimitystä ”Kuninkaallinen kissa” pidetään nykyään legendana. Siitä huolimatta ensimmäisessä kirjoituksessa tästä rodusta NCC'n rotukirjassa
(Pohjoinen kissayhdistys – yksi johtavista englantilaisista kissayhdistyksistä) mainitaan kasvattajasarakkeessa,
että kissan kasvattaja on Siamin kuningas.
Standardi
Thaikissa – lyhytkarvainen, keskikokoinen, voimakasrakenteinen, elegantti, lihaksikas, erittäin sopusuhtainen kissa naamiovärillä. Pyöreä,
keskikokoinen pää, pehmeä profiili,

keskipituinen lihaksikas niska, keskikokoiset pään sivuilla sijaitsevat korvat, keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinoon asettuneet silmät.
Vahva lihaksikas vartalo. Vahvat sopusuhtaiset jalat, pienet pyöreät tassut. Sopusuhtainen, keskipitkä häntä.
Ohut, vartalonmyötäinen karva, jossa
vähän aluskarvaa.
Luonne
Thaikissat ovat luonteeltaan kaksijakoisia. Sama kissa on samaan aikaan
itsepäinen ja sellainen joka ei kestä
yksinäisyyttä. Kissat rakastavat ja
kiintyvät tosi vahvasti omistajaansa, ja
jos eivät saa tarpeeksi huomiota, ovat
todella alakuloisia.
Kissan kasvoilta paistavat selkeästi
kaikki ajatukset; ilo, suru, tyytyväisyys, uteliaisuus.
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Thaikissat ovat erittäin puheliaita,
ja tavallisen ”mau”n lisäksi osaavat
päästä monenlaisia ääniä. Kissat ovat
parantumattoman uteliaita. Niiden
uteliaisuus voittaa jopa pelon. Sen
takia ne voivat helposti joutua hankaluuksiin. Thaikissat rakastavat korkeita paikkoja. Ne tulevat loistavasti
toimeen eri eläinten kanssa, mutta
valitsevat johtajan aseman joka tapauksessa. Kissat haluavat olla koko
ajan ajantasalla kaikista asioista, eivätkä pelkästään seuraa asioita sivusta vaan ehdottomasti osallistuvat
tekemisiin.
LÄHDE THAI CAT CLUB, WWW.THAICAT.RU
SUOMENNOS MILA JA IRA KOSKINEN
KUVAT TESSA

ASSISTENTTIKURSSI
Satakissa järjesti assistenttikurssin
Porissa lounaskahvila Wilmassa. Paikalla oli kiitettävästi eri rotuisia ja eri
ikäisiä kissoja. Mukana oli ainakin brittiläinen, eurooppalainen, norjalainen
metsäkissa, siperiankissa, exotic ja
kotikissa. Kurssin vetäjänä toimi kokenut assistentti Päivi Katajisto. Kurssilla
käsiteltiin eri osa-alueita hyvin tarkasti
ja yksityiskohtaisesti, koska paikalla oli
rautaisten ammattilaisten lisäksi myös
täysin kokemattomia ihmisiä. Kurssilla painotettiin useaan otteeseen sitä,
että assistentin täytyy olla vähintään
15-vuotias. Kurssin vetäjä osasi hyvin vastata kaikenlaisiin kysymyksiin
ja kertoa näyttelypäivän kulusta as-
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sistentin silmin omien kokemustensa
perusteella. Toinen tarkkaan painotettu asia oli se, että assarin tehtävä on
kaikkea muuta kuin helppo.

monia, koska jo seuraavassa näyttelyssä assistentteina nähtiin monia
tuoreita assistentteja, sekä tuomarin
avustajana että paneelissa.

Monille varmaan mielenkiintoisin
osuus oli kissojen esittelyn harjoitteleminen. Sekä omistajat että kurssin
vetäjä neuvoivat tarkkaan, kuinka
mitäkin rotua kuuluu esitellä. Haasteita riitti rimpuilevista ja sihisevistä
kissoista valtaviin, lähes yhdeksänkiloisiin möhkäleisiin. Yksikään kissa ei
kuitenkaan hermostunut niin pahasti
että olisi karannut pöydältä tai satuttanut pitelijää. Kurssilaisia neuvottiin
tarkkaan kummalla puolella kättä minkäkin rodun häntä kuuluu olla, miten
pitkäkarvaisten kissojen turkit kuuluu
asetella ja miten pitkäksi kissa pitää
venyttää tai kuinka lyhyeksi litistää.

TEKSTI IRA KOSKINEN

Antoisa kurssipäivä ilmeisesti innoitti
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KUVAT MILA KOSKINEN

JAPANILAISEN
KASVATTAJAN AJATUKSIA
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Japanissa sanotaan olevan kissoja
yli 9,606,000, mikä on enemmän kuin
alle 15-vuotiaiden lasten lukumäärä.
Useimmat niistä ovat ”japanilaisia kissoja” tai ”mixejä”, mutta puhdasrotuisten kissojen määrä kasvaa koko ajan.
Japanissa on suositumpaa hankkia
kissan- ja koiranpennut lemmikkiliikkeestä kuin suoraan kasvattajalta.
Monissa Aasian maissa lemmikeitä
myydään usein eläinkaupoissa, vaikka se Euroopassa onkin epätavallista.
Suosituimmat kissarodut ovat scottish
fold, munchkin, amerikkalainen lyhytkarva, american curl, abessinialainen,
maine coon, norjalainen metsäkissa
ja ragdoll. Valitettavasti eläinkauppojen pennuilla on joskus liian aikaisesta
vieroituksesta johtuvia terveysongelmia. Pentutehtaissa kasvattaminen
tuo myös omat ongelmansa.
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Yllämainittujen ongelmien takia lakeja on viime aikoina tiukennettu. Kasvattajia vaaditaan rekisteröitymään,
hankkimaan asuntoonsa monenlaisia
varusteita, raportoimaan kasvatusolosuhteista ja hyväksymään mahdollinen tarkastuskäynti. Olen kuitenkin
sitä mieltä, etteivät nämäkään säännöt ole tarpeeksi hyviä kissoille, vaan
niitä pitäisi edelleen parantaa.
Nykypäivänä suurin osa japanilaisista
kissoista kasvaa kodeissa. Myös ulkona elää paljon kissoja, mutta monella niistä on kissojen AIDS tai tarttuva
leukemiavirus. Jopa rauhoitetulla kansallislajillamme Iriomoten villikissalla
on infektioriski. Tämän takia kissojen
ulkona pitämistä pidetään vaarallisena. Juuri tästä syystä Euroopassa ja
USA:ssa tavallisia ulkoilutarhoja ei Japanissa juurikaan näe.

Tavallisesti ilmastoiduissa kodeissa
asuu yhdestä kolmeen kissaa. Niitä
rakastetaan hyvin paljon ja monille
järjestetään omaa tilaa hankkimalla esim. kiipeilypuita. Sopivissa paikoissa asuvilla omistajilla saattaa
olla myös kissatarhoja. Joskus kissat
saatetaan laittaa tarhaan siksi aikaa,
kun talossa on vieraita, jotka eivät
pidä kissoista tai ovia tai ikkunoita
joudutaan jostain syystä availemaan.
Muulloin kissat voivat käyttää tarhaa
vapaasti aina halutessaan.
Kissanruokia tuodaan paljon ulkomailta, lähinnä USA:sta ja Ranskasta. Muutamat japanilaiset kissanruuat
eivät valitettavasti ole riittävän hyviä.
Monet ruokkivat kissojaan pääasiassa kuivaruualla. Lisäksi he antavat

raakaa kalaa tai lihaa ja märkäruokaa.
Itse ruokin kissani tavallisesti kuivaruualla ja lihalla, josta osa on riistaa.
Puhdasrotuisten kissojen kasvattajat
nauttivat kissanäyttelyistä. TICA, CFA
ja muut järjestöt järjestävät Japanissa
kissanäyttelyitä lähes joka viikonloppu
heinä- ja elokuuta lukuunottamatta.
Näyttelyissä suosituimpia rotuja ovat
mm. maine coon, norjalainen metsäkissa, ragdoll, persialainen, bengali,
brittiläinen lyhytkarva ja exotic. Erityisesti puolipitkäkarvaiset rodut kuten
maine coon, norjalainen metsäkissa
ja ragdoll ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja. Suosion selittävät turkin hoitamisen helppous, värien kirjo ja lempeä
luonne. Lyhytkarvaisten kissojen, mm.
brittiläisten lyhytkarvojen, exoticien ja

Nämä kissat saavat oleskella onnellisina ulkotarhassa.
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bengalien määrä on kuitenkin lisääntymässä.
Kissojen määrä on vähentynyt näyttelyissä viimeisten vuosien aikana.
Vielä kymmenisen vuotta sitten saattoi olla 120-130 kissaa/näyttelypäivä,
nykyään vain 70/päivä. Uskoisin korkean näyttelymaksun, 80-100€/ päivä, olevan tähän yhtenä syynä. Silti
japanilaisissa näyttelyissä näkee monenlaisia rotuja, mm. korkeatasoisia
venäjänsinisiä ja joitakin selkirk rexejä. Bombay, ocicat, burma, savannah,
toyger ja siperiankissa ovat
harvinaisia. Saatat yllättyä siitä, että Japanissa
on vain muutamia japanin
bobtailin kasvattajia ja niitä
näkee näyttelyissä todella harvoin. Kissat alkavat
nykypäivänä olla jo koiria
suositumpia, joten senkin
takia toivoisin näyttelyistä
nauttimisen helpottuvan.
Kauko-Idän maahan on
todella vaikeaa tuoda ulkomailta uusia taustoja kasvatukseen. Rabiesvapaaseen
maahan tuotavien eläinten
karanteeni on hyvin tiukka.
Kissojen on oltava mikrosirutettuja, rokotettuja ja
laajasti testattuja. Lisäksi
vaaditaan, että kissan on
pysyttävä syntymämaassaan kuuden kuukauden
ikäiseksi. Tämän monimutkaisen ja aikaavievän prosessin takia olen menettänyt monia mahdollisuuksia
hankkia hyviä kissoja ulko-

mailta. Se tietenkin harmittaa, mutta
jatkan silti yrittämistä. Enemmän kuin
mitään muuta haluan nähdä ja hankkia itselleni kauniita ja ihania kissoja!
Teidän maanne sanotaan olevan lähimpänä Japania oleva Euroopan
maa, sillä välillämme kulkee suorat
lennot. Lisäksi monet japanilaiset tuntevat maanne ja rakastavat sitä.
TEKSTI JA KUVAT HISAKO IMAIZUMI,
AZUREBLUE SHINSHIRO, JAPANI
SUOMENTANUT MNNA TURU

Savannah Norway Thunder of Azureblue,
omistaja Hisako Imaizumi, kuva Kuma.
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IRIOMOTENKISSA

Edellisessä artikkelissa mainittu Iriomotenkissa on Japanin kansallislaji,
jota tavataan ainoastaan Iriomoten
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saarella. Saari on pieni, pinta-alaltaan
alle 300 neliökilometriä ja kahdentuhannen ihmisen asuttama. 90 %
saaresta on viidakon
ja
mangrovekasvien
peitossa. Saarta ei ole
helppo saavuttaa, sillä
se sijaitsee 40 minuutin lauttamatkan päässä lähimmältä saarelta
Japanin
suurimman
koralliriutan
ympäröimänä. Kotoperäinen
laji on tullut saarelle jo
silloin, kun se on ollut
vielä osa mannerta.

Laji löydettiin vuonna 1965 ja se herätti suurta huomiota ympäri maailmaa. Iriomotenkissa on samankokoinen kuin kesykissa, 4-7 kiloinen.
Väriltään se on tummanharmaa ja turkissa on mustien pilkkujen muodostamia juovia. Rantojen asukkina se
syö äyriäisiä, kotiloita ja pikkukaloja.
Iriomotenkissa on erittäin uhanalainen, osittain jo pienen asuinalueensa vuoksi. Niitä arvellaan olevan alle
sata yksilöä.
LÄHTEET WIKIPEDIA JA MSN.COM MATKAILU
KUVAT WIKIPEDIA, NATIONAL GEOGRAPHIC
JA YAEYAMA ISLANDS TRAVEL GUIDE
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Jäsenedut
2015

Tassucat

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

PetPori

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

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

050-384 8149 tai 0500-599 831

Kissahoitola Viiksiniekka

Kahvitassu

Eläinhoitola Pikuliina

Tassuväen tavaratalo

Laitakarintie 149, Luvia
-20% kokonaissummasta
(yli 4 päivän hoitoajasta)

Tulkkilantie 30, Kokemäki
- 10% kaikista kissantuotteista

Niittyniementie 17, Merikarvia
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!

Mikonkatu 28, Pori
- 5 % kaikista tuotteista
- 3 % tarjoustuotteista
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Tällä kupongilla kylpylän käyttö 2 yhden hinnalla!

Yyterin kylpylä | Sipintie 1, 28840 Pori | p. (02) 628 5300
www.yyterinkylpyla.fi

Tällä kupongilla -50% valitsemastasi tuotteesta!

Pikuliina myymälä | Eläintarvikkeita ja -ruokaa
Lääketie 2 (Kauppatien varrella) 29900 Merikarvia
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Eläinhoitola Pikuliina
Lemmikkisi toinen koti

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

Pikuliina myymälä | Eläintarvikkeita ja -ruokaa
Lääketie 2 (Kauppatien varrella) 29900 Merikarvia

”Löydät meidät myös Facebookista”
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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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Lähettäjä:
Satakissa

2.

Sanna Packalén
Neuvoksenkatu 3 A 10
38700 Kankaanpää

Kissaharrastajan
ostopaikka!
LEMMIKKIELÄIN ÄT
E LÖYD
MAAILMASTAMM
IKKEET,
EDULLISET TARV
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

