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Satakissa-jäsenlehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
Paino:
Plusprint, Ulvila
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.
doc-tiedostona, kuvat jpg-tiedostoina mahdollisimman suurella resoluutiolla (>300dpi)
erillisinä tiedostoina (ei upotettuna tekstitiedostoon). Huomaathan, että nettisivuilta
otetut kuvat ovat usein pienennettyjä eivätkä välttämättä painokelpoisia. Suosimme
siis itse otettuja kuvia.
· Ilmoitukset ensisijaisesti painokelpoisina
pdf-tiedostoina, joihin on upotettu fontit.
- Lehden 1/17 deadline 1.3.2017
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Satakissan vuosi
Monia jäseniä, itseni mukaan lukien, on
varmasti välillä hämmentänyt Satakissan toiminta kuluvana vuonna. Lehden
myöhästyminen, muutokset hallituksessa ja puutteellinen tiedottaminen.
Satakissa on yhdistys, jonka toiminta
perustuu vapaaehtoiseen harrastamiseen. Eli kenellekään hallituksen jäsenelle, saati muillekaan yhdistyksen parissa työskentelevälle, ei makseta palkkaa.
Satakissan yhdistystoimintaan osallistuvat tekevät työtä yhdistyksen hyväksi
palkkatyönsä ohella. Tämä onkin usein
aiheuttanut ongelmia tapaamisten ja tapahtumien aikatauluttamisessa.
Satakissalla on vuosikymmeniä pitkät perinteet kissayhdistyksenä. Tosin
vuoteen 2014 asti Satakissa toimi Surokin Porin piirinä. Vuoden 2014 alusta
Satakissa on ollut itsenäinen kissaliiton
alainen rotukissayhdistys. Rotukissayhdistykseksi muuttuminen on osaltaan
tuonut lisätöitä mm. kansainvälisten
rotukissanäyttelyiden
järjestämiseen
liittyen. Onneksi ensi vuoden alussa jär-
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jestettävään näyttelyyn on kallisarvoista
apua ja neuvoja tullut Marika Nyströmiltä ja Elise Rämöltä, joka on toiminut
näyttelypäällikkönä yli sadassa kissanäyttelyssä Pirkanmaalla.
Tämä kulunut vuosi on ollut muutosten aikaa hallituksen jäsenistön osalta,
ja esimerkiksi lehden toimittamiseen ei
löytynyt tarvittavaa apua kevään ja kesän aikana. Nyt kuitenkin ponnistamme
ylöspäin virheistä oppineina.
Jokaisen hallituksen jäsenen pitää
muistaa jatkossa, että apua saa ja tulee
pyytää, jottei oma työtaakka käy ylivoimaiseksi. Jokainen Satakissan jäsen
on yhtä tärkeä ja jäsenet saavat aina
ehdottaa parannusehdotuksia ja ideoita
toimintaan liittyen.
Satakissan hallituksen ja omasta
puolesta oikein mukavaa ja kissamaisen energistä loppuvuotta toivottaenn

Riikka Virtanen

Lehtitoimikunnan ja
Satakissan pitkäaikainen jäsen

Hallitus esittäytyy
Tuija Wallenius, puheenjohtaja
Minulla on ollut aina kissoja. Ja
niin kauas kuin jaksan muistaa, ovat kissat olleet suuri rakkauteni. Viimeisin kotikissamme oli valkoinen ja umpikuuro,
mutta sitäkin fiksumpi ja ihanempi. Hän poistui luotamme
15 vuoden iässä.
Kissojen arvostus ja erityisesti kotikissojen arvostuksen
kasvaminen on tärkeä tehtävä
yhdistyksissä. Satakissassa
pyrimmekin panostamaan yleisesti kissojen arvostukseen.
Satakissan
toiminnassa
olen ollut mukana muutaman
vuoden, ja koska asun Raumalla, on se luonnollisesti

minulle se "koti"-yhdistys. Nyt
kesken vuoden (2016) aloittanut puheenjohtajan pestissä ja
jatkan siinä vielä vuonna 2017.
Ja toivon mukaan vielä pitkään.
Yhden kauden toimin myös
Egyptin mau -yhdistyksen
varapuheenjohtajana, ja jatkossa olen mukana myös
American curl -yhdistyksen
hallituksessa.
Ensimmäinen
rotukissa
tuli perheeseemme vuonna
2007, norjalainen metsäkissa. Ja seuraavana vuonna
astuikin sydämeeni ensimmäinen turkkilainen angora.
"Kissahulluudelle" ei näy lop-

pua, kissat ovat valloittavia
persoonia jokainen ja niitä
ilman ei vain voi elää.
Kasvattajanimeni on hyväksytty Kissaliitossa vuonna
2011. Tällä hetkellä minulla on
neljää rotua: turkkilainen angora, egyptin mau, norjalainen
metsäkissa, sekä american
curl.

loudessa asuu kuusi kissaa,
kolme urosta ja kolme naarasta ja jokaiselle pitää riittää aikaa leikkiin ja hellittelyhetkiin. Kissani ovat hyvin
kiintyneitä omaan ihmiseensä ja vaativat tätä aikaa.
Kissoja minulla on ollut lähes aina, mutta sairastuin silloisen työni vuoksi allergiaan
ja samalla kissa-allergiani
puhkesi. En voinut enää pitää kissojani, joten olin jo luopunut ajatuksesta, että voisin
koskaan enää pitää kissoja.
Jostain luin, että siperiankis-

sat voisi olla ratkaisu, koska
niiden iholta puuttuu FeLD
1 proteiini. Varasin eräältä
Espanjalaiselta kasvattajalta
siperiankissan pennun, mutta kun menimme hakemaan
pentua, näin jotain uskomatonta, pienen naamiokissan,
ja se oli rakkautta ensi silmäyksellä ja niin mukaamme
lähtikin neva joka on siperiankissan sisarrotu.
Minuun voi ottaa yhteyttä
yhdistysasioissa kaikessa,
mikä liittyy yhdistyksen kotisivuihin.

Sari Niemi
Olen melko tuore satakissalainen, jäsenenä ollut vasta
noin vuoden. Alun perin liityin jäseneksi näyttelyiden
vuoksi, mutta pian yhdistystoiminta imaisi mukaansa,
ja aloin päivittämään Satakissan kotisivuja ja olemaan
muutenkin yhdistyksen toiminnassa mukana.
Kasvatan neva masquerade rotua kasvattajanimella
Amarandes. Harrastuksiini
kuuluu kissat sekä niiden
kanssa puuhastelu. Päivässä riittää toimintaa, kun ta-
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Pia Vainionpää
Kissaharrastukseni on alkanut ollesani noin viisivuotias, kun sain ensimmäisen
kissani Minnin. Siitä lähtien
elämässäni on aina ollut mukana kissa tai kissoja.
Tällä
hetkellä
meillä
asuu seitsemän
kissaa.
Emme ole keskittyneet mihinkään erityiseen rotuun,
vaan meillä on edustettuna useampaa rotua. Meiltä löytyy siperiankissa,
ragdoll, egyptin mau, kolme pitkäkarvaista ja yksi
lyhytkarvainen
kotikissa.

Kissanäytttelyissä käymme
näistä kolmen kanssa eli siperiankissan, egyptin maun
ja pitkäkarvaisen kotikissan
kanssa.
Varsinkin kodittomat ja
löytökissat ovat lähellä sydäntäni. Itsellämme kaikki
pitkäkarvaiset
kotikissat
ovat löytökissoja.
Satakissa ry:n jäseneksi olen liittynyt vuosi sitten,
kun aloitin kissanäyttelyharrastuksen. Nyt olen hallituksen jäsen ja vastuualueenani on arpajaisvoitot. Jos olet

halukas lahjoittamaan arpajaisvoittoja tai tiedät mistä
niitä voisi kysellä, otathan
yhteyttä.

Piia Anolin-Niemi
Olen kuulunut Satakissaan
tammikuusta 2014. Olen nyt
loppuvuoden toiminut Satakissan hallituksen sihteerinä ja
jatkan ensi vuonna. Sihteerin
töiden lisäksi olen Omakissan pääkäyttäjä. Minuun voi
ottaa yhteyttä missä tahansa
kissoihin tai Satakissaan liittyvässä asiassa. Mikäli en heti
pysty vastaamaan kysymyksiin, pyrin etsimään ainakin
vastauksen tavalla tai toisella
tai ohjaamaan kysymyksen
sellaiselle henkilölle, joka osaa
auttaa asian ratkaisemisessa.
Itselläni on viisi kissaa, joista

kaksi on pitkäkarvaista kotikissaa ja kolme siperiankissaa.
Tarkoituksena on aloittaa
pienimuotoista siperiakissojen kasvatusta ja ensimmäinen pentue on suunnitteilla
vuoden 2017 alkuun. Kaikista kissoista on jo otettu vaadittavat testit ja verikokeet.
Olen hankkinut jo vuonna
2015 kasvattajanimen, joka
on FI* Jylhäkallion kissala.
Ensimmäistä siperiankissaa hankkiessani minulla ei
ollut tarkoitusta käydä edes
näyttelyissä kissani kanssa tai
alkaa kasvattamaan kissoja.
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Kriteerini kissan suhteen olivat aivan muut seikat. Kissani
rotu oli selvä, sen tuli olla siperiankissa ja väri olla keltainen,
kuten itse asian ilmaisin, ja sukupuolen tuli olla poika. Olen
yrittänyt tiedoittaan parhaan
kykyni mukaan kasvattajille
kuulumisista, luultavasti jonkun mielestä ehkä liikaakin.

Amalia Pöllänen
Hei! Olen Amalia Pöllänen.
Olen 17-vuotias lähihoitajaopiskelija.
Satakissaan
olen kuulunut noin kaksi
vuotta.Kissojen
kanssa
historiaa minulla on kertynyt kymmenen vuotta.

Ensimmäinen kissa minulle tuli tuolloin. Omistan
1- ja 2-vuotiaat siperiankissaurokset. Käyn kissojeni kanssa harvakseltaan
näyttelyissä. Vapaa-aikana
käyn kuntosalilla, lenkillä ja

tietysti kolussa.
Minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa ulkomaanilmoituksiin liittyvissä asioissa.
Vastaan parhaiten sähköpostiin. Sähköposti on satakissan.show@gmail.com.

Puheenjohtajan palsta
Kiireinen loppuvuosi alkaa lähestyä loppuaan ja Satakissassa ollaankin tehty
paljon töitä. Kiitämme kaikkia jäseniä
kärsivällisyydestä, sekä luottamuksesta
yhdistystä kohtaan.
Tulevaisuudessa, mutta hyvinkin lähellä häämöttävät jo Satakissan 3. ja 4. kansainväliset kissanäyttelyt. Toivotamme
kaikki halukkaat jäsenemme, sekä myös
muut halukkaat talkooporukoihin ja suunnittelu ryhmiin mukaan. Rohkeasti yhteydenotto hallituksen jäseniin. Kaikenlainen

apu on tervetullutta!
Toivotamme Satakissan puolesta kaikille jäsenille, heidän perheilleen ja erityisesti lemmikeille rauhaisaa ja ihanaa joulunaikaa. Sekä hyvää tulevaa vuotta 2017!
Muistakaamme lemmikkejä vuodenvaihteessa, jolloin paukut ja raketit pelottavat äänekkyydellään kovasti.

Tuija Wallenius
Piia Anolin-Niemi

Toimitus tiedottaa
Aloitin Satakissa-lehden taittajana kesken tämän lehden, jonka taittoprosessi
onkin ollut tutustumista lehteen ja yhdistykseen. Jos haluamme, voimme jatkossa yhdessä uudistaa lehteä niin ulkoasun
kuin sisällön kannalta. Keskustellaan tästä lehtikokouksessa: seuraavaa lehteä
lähdetään suunnittelemaan heti, ja ensimmäinen kokous on 10. tammikuuta.
Tervetuloa mukaan lehdentekoon!
Juttuja voi toimittaa osoitteeseen
satakissa.lehti@gmail.com, jutut ja
kuvat erillisinä tiedostoina.
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Olen tuore jäsen Eurasta. Juuri tämän lehden painoonmenopäivänä meille on muuttanut kuvan pikkuinen norskityttö-Sinttu, jonka
vuoksi liityin Satakissaan. Myös 10-vuotiaat
kissarouvat Kita
ja Usva, norski
ja maatiainen,
asuvat meillä.

Elli-Mari
Ahola

Satakissan uudistuneet säännöt
Satakissa ry
Sääntömuutokset
19.10.2016

testamentteja
-tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen
kanssa
-harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa
näyttelyiden yhteydessä sekä järjestää keräyksiä ja
arpajaisia hankittuaan ensin asianomaisen luvan
-järjestää maksullisia yleisö- ja jäsentilaisuuksia
- hankkia, hallita sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Satakissa. Yhdistyksen
kotipaikka on Pori ja toimialue koko Suomi.
Yhdistyksen kieli on suomi.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa
ja parantaa kissojen arvostusta ja asemaa
lemmikkieläimenä Suomessa
- ylläpitää yhteistyötä muiden kissa- sekä
eläinsuojelujärjestöjen kanssa
- ylläpitää kissoihin ja kissaharrastukseen liittyvää
tiedotusta
- ohjata ja edistää rodunjalostus- ja
kasvatustoimintaa sekä toimia kissoista
kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä
- toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjen
mukaisena rotukissayhdistyksenä. Yhdistys
sitoutuu noudattamaan Suomen Kissaliiton ja sen
kautta Federation Internationale Feline (FiFe):n,
mistä jäljempänä käytetään liitto nimeä, sääntöjä
ja rotumäärityksiä
3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- ylläpitää yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen
kanssa.
- harjoittaa tiedotus-, koulutus-, neuvonta-,
kokous- ja kustannustoimintaa.
- järjestää tilaisuuksia, kissanäyttelyitä sekä
valistus-, tiedotus-, keskustelu-, huvi-, tai
juhlatilaisuuksia.
- ylläpitää yhteyksiä muihin kissajärjestöihin, sekä
tekee yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa,
joiden toiminta läheisesti liittyy lemmikkieläinten
pitoon ja hoitoon
- ylläpitää yhdistyksen kotisivuja yhtenä
tiedotuskanavana, sekä olemalla mukana
sosiaalisessa mediassa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
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4. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö, joka toiminnallaan haluaa edistää
yhdistyksen tarkoituksen toteutumista, joka
hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja periaatteet
sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja
liiton, johon yhdistys kuuluu jäsenenä, sääntöjä
ja jonka lemmikkieläinten pito ja hoito on hyvän
tavan mukaista. Jäseneksi liittymisen vahvistaa
hallitus ja jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun
suorittamisen jälkeen.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-,
pentue- tai kunniajäseniä. Perheenjäseneksi
voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen muu
jäsen on varsinainen jäsen. Äänioikeus on kaikilla
15 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Valtakirjalla ei
voi äänestää. Kissan kasvattaja voi ilmoittaa
pentuejäseneksi kasvattiensa omistajat näiden
suostumuksella heidän hyväksyttyään yhdistyksen
jaliiton säännöt, jotka kasvattajan tulee esitellä
pentuejäseneksi ilmoitettaville. Kasvattaja maksaa
pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun.
Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka
jälkeen jäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksella
varsinaiseksi jäsenyydeksi.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka
merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella
toiminnallaan on edistänyt kissatyötä. Kunniajäseneksi
kutsumista voi ehdottaa kuka tahansa yhdistyksen
jäsenistä. Ehdotus raukeaa, ellei kolme neljäsosaa
(3/4) läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kannata. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Mikäli
kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen
jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa sekä muut
yhdistyksen jäsenedut.
Varsinaiset-, pentue- ja perhejäsenet suorittavat
vuosittain syyskokouksessa tai tarvittaesa kokoon
kutsutussa ylimääräisessä jäsenkokouksessa, erikseen
kullekin jäsenryhmälle määrättävän jäsenmaksun

kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.
5. Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistys tai kissaliitto yhdistyksen kautta voi
tarjota jäsenilleen toimintaansa liittyviä maksullisia
palveluita.
Jäsenmaksujen ja palveluista perittävien
maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen
syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa
ylimääräisessä jäsenkokouksessa. Yhdistys voi
sisällyttää toimintaansa erillishinnoiteltuja
palveluja, joista vain osa yhdistyksen jäsenistöstä
hyötyy, kuten kasvatusta ja myyntiä tukevat sivut
tai Kissaliiton tarjoamat, yhdistyksen kautta
perittävät jäsenpalvelut, jotka jäsen saa käyttöönsä
toisen yhdistyksen jäsenyyden myötä. Yhdistys
voi periä näistä palveluista kustannukset kattavaa
maksua.
6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa
suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan
yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin päästä
takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee
siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle, sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroaminen
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan kaikki erääntyneet jäsenmaksut
eroamispäivään saakka.
Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan
vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii
vastoin yhdistyksen sääntöjä, voidaan
hallituksen päätöksellä ehdottaa erotettavaksi.
Erottamisehdotus tehdään vasta sen jälkeen,
kun asianosaiselle henkilölle on annettu
kirjallinen varoitus ja vain siinä tapauksessa, että
varoituksesta ei ole apua. Hallituksen tekemästä
erottamisehdotuksesta ilmoitetaan asianosaiselle
kirjallisesti ja hän voi tiedon saatuaan hallitukselle
osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä.
Virallinen erottaminen tapahtuu kevät- tai
syyskokouksessa tai sitä varten kutsutussa
kokouksessa erotettavan mahdollisen valituksen
käsittelyn jälkeen, mikäli kolme neljäsosaa (3/4)
läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Erotetulla
tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta
yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen
takaisin saamiseen.

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,
näyttelypäällikön, hyvinvointivastaavan 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 vähintään kaksi (3) hallituksen jäsentä sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna läsnä on
vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
jolloin hallituksen kokoukseissa kullakin jäsenellä
yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuissa
lippuäänestyksissä arpa.
Hallituksen jäsen voi pyytää eroa tehtävästään
kesken toimikauden tai hallituksen jäsen, joka
ei ole toiminnassaan noudattanut yhdistyksen
kokouksen päätöksiä, voidaan erottaa tehtävästään
kesken toimikauden. Eronneen tai erotetun tilalle
valitaan uusi jäsen yhdistyksen ylimääräisessä
kokouksessa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa omasta pyynnöstään
tai hänet erotetaan kesken toimikauden, häntä
ei voi valita seuraavan vuoden hallitukseen, vaan
hänen on pidettävä vähintään yksi välivuosi,
kunnes hän voi olla ehdolla uuteen hallitukseen.
Hallitus voi tarvittaessa pitää myös sähköisesti
tai puhelimitse kokouksen, josta kirjoitetaan
pöytäkirja.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7.Hallitus
Hallitus, edustaa yhdistystä ja käyttää
toimeenpanovaltaa yhdistyksen syyskokousten
välisenä aikana. Hallitukseen kuuluu

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
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vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
tai varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi
ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tai varatoiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen
kevätkokousta.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen 1.3–31.–5. välisenä aikana
pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
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 hallitkselle ja
muille vastuuvelvollisille
Yhdistyksen 1.8.–31.11. välisenä aikana
pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio ja liittymis- ja jäenmaksujen suuruus
6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti
7. valitaan yhdistykselle yksi (1)
toiminnantarkastaja ja yksi (1)
varatoiminnantarkastaja
8. valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja
heidän varahenkilönstä
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen
kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään
1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa
asian käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä
yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun
vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty
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hallitukselle.
Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli
15-vuotialla jäsenellä. Alle 15-vuotiasta jäsentä
ei lasketa äänivaltaiseksi jäseneksi Keskusliiton
äänivaltaisia jäsenmääriä laskettaesa.
Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksi
jäseneksi laskemisen edellytyksenä on, että
jäsenmaksu on maksettu. Valtakirjalla ei voi
äänestää. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja
suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.
11. Kokousten koollekutsuminen ja valmistelu
Yhdistyksen kokousten ajankohtasta ja paikasta
päättää hallitus. Hallituksen tehtävänä on
valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen
kokoukset.
Yhdistyksen kokouksien kokouskutsut tulee
toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta jäsenrekisterijärjestelmän kautta
sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai muille
jäsenille kirjeellä, joka on postitettu viimeistään
kaksi (2) viikkoa (postileima ratkaisee) ennen
kokousta. Kokoyskutsu julkaistaan Satakissa ry:n
omilla kotisivuilla.
12. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttaisesta tehdään yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä
kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa
on mainittu sääntöjen muuttamisesta.
Sääntömuutokset voidaan hyväksyä 3/4 äänten
enemmistöllä annetuista äänistä.
13. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään
yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai
ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen,
että kokouskutsussa mainitaan yhdistyksen
purkamisesityksestä. Yhdistyksen purkaminen
voidaan hyväksyä 3/4 äänten enemmistöllä
annetuista äänistä. Purkamispäätöksestä on
ilmoitettava Suomen Kissaliitto SRK ry:lle ja
sen kautta Federation Internationale Feline
d'Europelle (FiFe). Yhdistyksen purkautuessa on
yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen
tehneen jälkimmäisen kokouksen hyväksymällä
tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai
oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus
mahdollisimman paljon vastaa yhdistyksen
tarkoitusta.

Ylimääräisen jäsenkokouksen
pöytäkirja
Aika: Torstaina 29.9.2016 klo 18:03–19:15
Paikka: Yrjönkatu 6, 28100 Pori, 8. krs
Läsnä: 10 henkilöä, liite
Kokousvirkailijat: Tuija Wallenius, puheenjohtaja
		
Piia Anolin-Niemi, sihteeri
		
Pirjo Pöllänen, pöytäkirjantarkastaja/ ääntenlaskija
		
Riikka Virtanen, pöytäkirjantarkastaja/ ääntenlaskija
1.

KOKOUKSEN AVAUS
-

2.

VALITAAN KOKOUSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI (2)
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI (2) ÄÄNTENLASKIJAA
-

3.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TÄYDENNETÄÄN
MUUT HALLITUKSEN JÄSENET SÄÄNTÖJEN KOHDAN 6 MUKAISESTI AJALLE 1.10–
31.12.2016
-

6.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu oli postitettu sääntöjen määräämässä ajassa. Kutsut oli postitettu
13.9.2016

HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
-

5.

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tuija Wallenius, sihteeriksi Pia AnolinNiemi sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pirjo Pöllänen ja Riikka
Virtanen.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
-

4.

Yhdistyksen vj. puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03.

Valittiin puheenjohtajaksi Tuija Wallenius, sihteeriksi Piia Anolin-Niemi, Emilia
Hakanen, Marjo Klankki, Amalia Pöllänen, Pia Vainionpää, Elina Peltonen, Sari
Niemi.tys

KUNNIAJÄSENYYS
-

Kunniajäseneksi valittiin yksimielisesti Raia Kalliomäki.
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7.

KÄSITELLÄÄN JA PÄÄTETÄÄN SÄÄNTÖMUUTOKSET, ASTUVAT VOIMAAN, KUN PRH
ON NE HYVÄKSYNYT
-

8.

VALITAAN LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT VUODELLE 2017
-

9.

Sääntömuutokset käytiin läpi ja niihin tehtiin pieniä korjauksia,
kirjoitusvirheiden osalta. Piia Anolin-Niemi, lähettää sääntömuutokset Patenttija Rekisterihallitukselle

Valittiin varsinaiset edustajat Tuija Wallenius ja Piia Anolin-Niemi, varalle Amalia
Pöllänen, Emilia Hakanen, Marjo Klankki ja Elina Peltonen.

MUUTOKSET VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEEN JA BUDJETTIIN
-

Päätettiin pentuejäsenyyden hinnaksi 15€, sisältää Kissa-lehden, joka lisätään
budjettiin.

10. TIEDOTETAAN TULEVISTA JÄSENTAPAHTUMISTA
-

Lemmikkitapahtuma Kodin Terrassa 8.10.2016, Lemmikkitapahtuma Porin
Raviradalla 9.10.2016, Halloween / Pikkujoulut (29.10.2016 klo 19:00 Amado)

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15
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Piirustuskilpailu
lapsille!
Satakissan väki järjestää kissa-aiheisen piirustuskilpailun
1-10 vuotiaille lapsille.

Lähetä piirustuksesi 31.12.2016 mennessä osoitteeseen
satakissa.ilmo@gmail.com tai postitse osoitteeseen Marjo Klankki,
Kulmalantie 4, 28130 Pori.
Laita piirustuksen taakse lapsen nimi ja ikä, yhteystiedot sekä
Satakissan jäsenen nimi.
Huom! Lapsen ei itse tarvitse olla Satakissan jäsen, vaan perheenjäsen,
sukulainen tai tuttava.
Satakissan raati valitsee voittajan ja voittaja palkitaan tuotepalkinnolla.
Kilpailuun osallistuneita kuvia julkaistaan vuoden 2017 lehdissä.
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Joose ja Teppo
Joose on 8-vuotias poika ja Teppo
vuoden ja viiden kuukauden ikäinen
mustavalkoinen maine coon -uros, virallisemmin Halden coon’s Teppo Ääninen. Meillä on koko Joosen elämän
ajan ollut kissoja, ja Joose on kovasti
tykästynyt kissaan lemmikkinä. Joosea harmitti pitkään, koska hänellä
ei ollut ns. omaa kissaa, vaan kaikki
perheemme kissat olivat valinneet
”oman ihmisensä” meistä vanhemmista. Tulimme sitten luvanneeksi, että
kun jossain vaiheessa jostakin kissasta aika jättää, hän saa oman kissan.
Tämä aika tuli heinäkuussa 2015, kun
11-vuotiaalla kissallamme todettiin
suussa kasvain, jota ei voinut leikata.
Sopivasti juuri tuolloin oli Peltosen Elinalla lähistöllä maine coonin pentuja,
ja sieltä sitten Tepon varasimmekin.
Jotenkin vielä kävi niin, että Teppo
heti alusta asti päätti Joosen olevan
”se hänen oma ihmisensä”.
Teppo nukkuu usein Joosen vieressä ja menee sohvalle viereen makoilemaan, kun Joose katselee televisiota.
Teppo seuraa mielellään myös joka
paikkaan, mihin Joose menee. Ja tietenkin odottelee Joosea koulusta ja
puskee takatassuilla seisten, kun tuttu
ihminen ilmestyy ovesta kotiin.
Joosen mielestä Teppo on kiva lemmikki, koska ”se on ihan mun kissa ja
tosi kiltti ja kiva”. Joose myös haluaa
aina kertoa kaikille hänen omasta kissastaan, joka saa hänet aina hyvälle
tuulelle. ”Tepon kanssa on kiva leikkiä
ja sitä on kiva pitää sylissä”, lisäksi
15

Aloitamme viisiosaisen juttusarjan Lapsi ja kissa tästä numerosta. Satakissan jäsenet voivat
lähettää valmiiksi kirjoitettuja
juttuja kuvineen osoitteeseen
satakissa.lehti@gmail.com.

LAPSI JA KISSA 1/5

”Teppo juttelee aina ja vaatii maukumalla silityksiä”.
TEKSTI JOOSE JA RIIKKA VIRTANEN

What a weekend

Burma

Ragdoll

Maine coon

Rex
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On sunnuntaiaamu 9. lokakuuta, ja herään herätyskellon pirinään. Suurimmat
rähmät hieraistuani pois silmistä ensimmäinen ajatus on tulevassa päivässä.
Tänään olemme menossa kissojeni Aasan ja Simon kanssa Porin
raviradalle
lemmikkitapahtumaan.
Satakissa on mukana, meitä on toistakymmentä jäsentä ja kissaa ilostuttamassa ihmisiä.
Eli ylös, ulos ja menoksi.
Saavuttuani perille huokaan ja totean taas pakkaamani tavaramäärän ja
kahden kuljetusboksin olevan liikaa yhdelle ihmiselle. Ei auta lannistua: reppu
niskaan, laukut kainaloon ja molempiin
käsiin boksit. Totean siinä vaiheessa
jättäneeni auton ihan liian kauas. Askel
askeleelta matka etenee, mielenkiintoa
lisäävät bokseissa hyörivät kissat, jotka
hieman haittaavat suorana kävelemistä.
Vihdoin sisällä, jossa eläinlääkäri jo
odotteleekin. Toivotan hyvät huomenet ja toivon sykkeeni palautuvan pian
normaaliksi. Puhuminen puuskuttaen
tuo lisämausteen lääkärin empaattiseen katseeseen.
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Tarkastuksen jälkeen suunnistamme tilaan, johon on jo saapunut kissoja. Menemme oman pöytämme luo, ja
laitan kissat häkkiin.
Kaikki on valmista. Nyt odotellaan, että
kello lyö kymmenen ja tapahtuma alkaa.
Hetken kuluttua ihmisiä alkaa saapua paikalle, ja päivän aikana heitä oli
todella runsaasti. Oli mukava huomata, miten ihmisiä kiinnostivat rotuihin
liittyvät piirteet, ruokinta ja yleinen hyvinvointi. Höpinää siis riitti!
Tapahtumassa väkeä ilahduttivat
myös muut eläinkaverit. Oli matelijoita,
koiria ja jopa pieni lemmikkikääpiösiili.
Päivä oli siis erittäin mukava ja antoisa niin vierailijoille kuin meille tapahtumaan osallistuneille järjestäjille.
On ilo olla mukana Satakissassa ja
osallistua näin tapahtumiin. Ja tämä
on meille kaikille mahdollista ikään tai
karvoihin katsomatta.
Tervetuloa siis kaikki mukaan mukavaan ja iloiseen porukkaan ja tapahtumiin!
TEKSTI SUSANNA SAVIKKO
KUVAT PIIA VIENA

Satakissan
ruoka- ja tarvikeapukeräys
Lahjoituksia kodittomille kissoille voi viedä
nyt joulukuussa sekä ympäri vuoden Elina
Peltoselle puh. 050 5920159 Kampaamo
Elinaan (Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17) tai jäseniltoihin.

Kissanhiekkaa, ruokia, matolääkkeitä
ja tarvikkeita kaivataan.
Myös avatut raksupussit kelpaavat.
Avustukset toimitetaan eteenpäin
sitä mukaa kuin niitä kertyy.

Vaikka on ollut kylmää jo pitkään, niin juuri löytyi ulkoa villikissan pentu. Onneksi n. 6 viikkoa vanha pentu saatiin houkuteltua
ruuan avulla loukkuun. Nyt pennulla on hyvä tulevaisuus. Se pääsi
lämpimään, pois luonnon armoilta. Kun pentu hiukan kasvaa, sille
etsitään koti. Se saa elää loppuelämänsä turvassa leikattuna, sirutettuna ja rokotettuna onnellisena kissana, josta huolehditaan.
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Halloween-illanistujaiset
Amadossa 29.10.2016
Illanistujaiset alkoivat kello 19.00 ravintola Amadossa. Paikalle oli mukavasti saapunut juhlijoita. Osa oli jopa
pukeutunut teeman mukaan.
Illan kunniavieras oli Raia Kalliomäki, joka kutsuttiin Satakissan kunniajäseneksi. Raia palkittiin ansiokkaasta
työstä Satakissa ry:n toiminnan eteen
kukkakimpulla ja kultasepän Henna
Kallionkielen tekemän hienon kissaaiheisen Cattimus-kaulakorulla. Onnittelut Raialle vielä kerran!
Ilta sujui mukavasti meidän nauttiessamme Amadon hyvästä ruuasta.
Keskustelu sujui leppoisasti liittyen kissoihin, muun muassa kasvatukseen ja
kissojen arvostukseen yleisesti.
Osa porukasta lähti noin kello 22.00
me muut lähdimme kello 23.00, jolloin
Amado sulkeutui. Erityis kiitokset Elinalle
ja Pialle, jotka olivat tuoneet kabinettiin
Halloween aiheisia servettejä, tuikkuja,
lippunauha ynnä muuta rekvisiittaa. Tunnelma oli lämmin ja avoin. Toivottavasti
ensi syksynäkin vietämme leppoisaa
Halloween iltaa kissoista keskustellen.
TEKSTI NINA SAREKIVI
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Jäsenmaksuasiaa!
Lähetämme vuoden 2017 jäsenmaksua varten maksutiedot
tammikuun alussa sähköpostilla niille jäsenille,
jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.
Jäsenet, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan,
saavat jäsenmaksuohjeet kirjeitse tammikuun alussa.
Kun olet saanut
maksutiedot
ja maksat
jäsenmaksun
tammikuun
aikana, varmistat
jäsenyyden jatkumisen katkeamattomana.

HUOM!

Älä maksa
jäsenmaksuasi
etukäteen!

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2017

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

ilman Kissa-lehteä

Kasvattajan maksama
PENTUEJÄSEN

Kissa-lehdellä

PERHEJÄSEN

KASVATTAJAN PALVELUMAKSU 10e

15e

5e

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

MIKÄLI ET OLE VIELÄ SATAKISSAN JÄSEN, MUTTA HALUAISIT LIITTYÄ.

Maksa jäsenmaksu 20€ Satakissan tilille FI28 5700 8120 3340 03 viitteellä 3120. Ilmoita
20 Marjo Klankille satakissa.rahat@gmail.com
tämän jälkeen tietosi rahastonhoitaja/jäsensihteeri

Egyptin mau
Historia
Sana mau tarkoittaa
Egyptissä kissaa. Ihmisen ensimmäisistä kissoista on paljon
kuvia hautamaalauksissa ja papyruskääröissä ja muumioitakin on säilynyt
nykypäivään
asti.
Muumioita tutkimalla on osoitettu, että
mau on luultavasti
kesyyntynyt täplikäs
alalaji afrikkalaisesta villikissasta (Felix
lybica). Sen arvellaan olevan kaikkien kesykissojemme
esi-isä.
Nykyinen
mau muistuttaa hyvin paljon näitä ensimmäisiä kissojamme. Egyptin mau on
ainoa luonnostaan
täplikäs kesykissarotumme.
Nykyiset maut ovat
peräisin 1950-luvulla Egyptistä Italiaan
ja edelleen USA:aan
viedyistä
kissoista.
Geenipohjaa on pyritty
laajentamaan
Egyptistä myöhemmin tuoduilla kissoilla. CFA:ssa mau
hyväksyttiin 1978 ja

Mihin täältä pääsee?
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kissoilla sallitaan keltaiFIFé:ssä 1992. Pohjoisnen silmien väri 1,5 vuoAmerikassa rotu on yleiden ikään saakka. Maun
sempi kuin Euroopassa,
tulisi näyttää uteliaalta ja
jossa kasvattajiakin on
aktiiviselta kissalta ja sen
melko vähän. Varsinilme on usein huolestukin FIFé-kasvattajia on
nut.
vain kourallinen ja siksi
Egyptin maulla on kolyhteistyö muissa järme hyväksyttyä väriä:
jestöissä kasvattavien
hopeatäplikäs (MAU ns
kanssa on välttämätön24), ruskeatäplikäs (MAU
tä.
Ensimmäinen
mau
n 24) sekä mustasavu
tuotiin
Suomeen Mustasavu Chai-lai
(MAU ns). Ruskeatäplik1990-luvulla, mutta en- Mukaramma Mert,
käästä käytetään usein
simmäinen
suomalai- ”Cheeba”
myös nimitystä pronssinen maupentu syntyi
täplikäs. Sen väri on lämkuitenkin vasta vuonna 2006. Suo- pimän ruskea ja kuviot ovat mustat
messa egyptin mauta on vuoden 2013 tai aivan tummanruskeat. Mustasaalkupuolella hiukan alle sata yksilöä, vulla pitää olla näkyvissä täplikäs
joista suuri osa on pentuja. Kasvatta- haamukuviointi, mikä erottaa sen
jien yhteystiedot sekä tarjolla olevat muiden rotujen savumuunnoksista,
pennut löydät Kasvatus-osiosta.
joilla haamukuviot eivät ole toivottavia.
Ulkonäkö
Maun täplät saavat olla vaihteleEgyptin mau on keskikokoinen lihak- van muotoisia ja erilaiset kummassikas kissa, joka on hieman korkeut- sakin kyljessä, mutta niiden pitää
taan pidempi. Takajalat ovat etujal- erottua selvästi pohjaväristä. Otsalla
koja hieman pidemmät ja näyttääkin on tyypillinen M-kuvio, niin sanottu
kuin mau kävelisi varpaillaan. Tassut scarabee. Kaulassa on yksi tai useovat sirot. Häntä on keskipitkä ja ampia katkenneita kaulanauhoja. On
kapenee kärkeä kohti. Kiilamaisen toivottavaa, että kuvio etenee täpläpään linjat ovat pehmeästi pyöristy- jonona myös selkää pitkin.
neet, suoria linjoja ei ole. Profiilissa
on kevyt painauma ja kuono levenee
hieman tyveä kohti yhtyen kauniisti
poskiin. Vain aikuisilla kolleilla sallitaan voimakkaat posket. Keskikokoiset tai isot korvat ovat tyvestä
avoimet ja jatkavat pään linjoja pystyasennossa. Korvien kärjissä voi
olla pienet tupsut. Keskikokoiset silmät ovat mantelinmuotoiset ja väril- Ruskeatäplikkäs GIC&PR Sotpe-Entään karviaismarjan vihreät. Nuorilla Re Amun-Ra, "Arvo"
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Luonne
varsin
herkEgyptin mau on
kä. Karvaiset
aktiivinen ja atja höyheniset
leettinen kissa.
lelut
saavat
Se on nopea
tuntea nahoisjuoksemaan ja
saan mitä on
kiipeilee yleenjoutua
aidon
sä mielellään
Kissan
kynkorkeisiin paiksiin ja ulkotarkoihin.
Maun
hasta myyrän
nopeutta edisnappaaminen
tävät nivusisei ole temppu
sa olevat ihoeikä
mikään.
poimut, joiden
Omaa kananansiosta se voi PR FI*CatNmaus Chausiku, ”Chaku”
siipeä pitää jo
ottaa pitkiä loikpienen pennun
kia ja juosta erityisen nopeasti, jopa mennä muristen syömään omaan
yli 40 km/h.
nurkkaansa, kuin suurta saalista
Luonnollisen kissamaista upean konsanaan.
liikkumisen lisäksi ovat myös maun
Maut osallistuvat omistajiensa joaistit ja vaistot. Moni mau on erityi- kapäiväiseen elämään mielellään
sen herkkä havainnoimaan erilaisia olematta kuitenkaan rasittavan tunhajuja ja reagoimaan niihin tutulla keilevia. Usein ne keksivät itselleen
huolestuneella ilmeellään. Maun tekemistä myös oma-aloitteisesti.
makuaisti näyttää myös olevan Monet maut viihtyvät olkapäällä

Olkapäältä näkee hyvin.
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tarkkailemassa tilanteita. Maut ovat
nokkelia keksimään keinoja päästäkseen päämääräänsä. Ne ovat
eloisia ja leikkisiä, mutta eivät kuitenkaan ylivilkkaita. Myös päättäväisyyttä ja omaa tahtoa löytyy.
Maut viettävät mielellään aikaa
omien ihmistensä läheisyydessä.
Vieraisiin useimmat maut suhtautuvat rennon välinpitämättömästi,
mutta eivät pelokkaasti tai arkaillen. Ne ovat sosiaalisia ja lempeitä
olematta kuitenkaan takertuvia ja
läheisriippuvaisia. Maussa on tasapainoisessa suhteessa itsenäisyyttä ja läheisyyttä, rauhallisuutta
ja vauhtia. Hellyyspuuskan iskiessä
ne tulevat mielellään syliin halimaan
ja pussailemaan ja sen jälkeen nukkumaan.
Keskimäärin maut eivät ole erityisen kovaäänisiä, vaikka saattavatkin jutella melko paljon ja ilmeikkäästi. Moni maun omistaja on
huomannut kissansa olevan kiinnostunut vedestä ja onpa oma-aloitteisia uimareitakin nähty. Maut tulevat yleensä hyvin toimeen muiden
lemmikkieläinten ja lasten kanssa.
Ruokahalu niillä on useimmiten
varsin hyvä ja monipuolinen ruoka
maistuu. Yksilöllisiä eroja niin lempiruoissa kuin muissakin luonteenpiirteissä tietysti löytyy.

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT PAULI ARANEVA, PETTER
TILLJANDER, JULIN & HAGSTRÖM
MEDIA, PIA VAINIONPÄÄ.
LÄHDE SUOMEN EGYPTIN MAUT RY

Hopeatäplikäs IC FI*Chai-lai Wafiyah
Widad, ”Shämsä”

MAAAUUUU!
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Pikuliina myymälä | Eläintarvikkeita ja -ruokaa
Lääketie 2 (Kauppatien varrella) 29900 Merikarvia
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Kotikissa Reino joulutunnelmissa. Kuva: Riikka Virtanen
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Satakissa esillä
Terrassa 8.10.2016
Satakissa ry:n jäsenten kissoja oli
esillä Porin Terrassa lauantaina 8.10.
klo 10-15. Olimme luvanneet Terraan
kahdeksan kissaa ja kahdeksan kissaa omistajineen tai kasvattajineen oli
paikalla.
Kissansa esille olivat tuoneet Marjo
Klankki, Susanna Savikko, Alisa Kankaanpää, Minna ja Mimosa Ranta,
Elina Peltonen sekä Pia ja Antti-Jussi
Vainionpää.
Kissaroduista tällä kertaa olivat päässeet esille maine coon, ragdoll, egyptin
mau ja pitkäkarvainen kotikissa.
Tapahtuma keräsi kissoista kiinnostuneita ihmisiä runsaasti paikalle. Paljon kyseltiin esillä olevista roduista ja
soveltuvuuksista erilaisiin perheisiin.
Yllättävän monella oli kissanhankinta
mielessä tai ainakin toiveissa. Suuri
osa yleisöstä oli kiinnostunut myös eri
ruokintavaihtoehdoista. Hiekkalaatikon hiekat ja tietysti itse hiekkalaatikot
olivat myös puheenaiheita. Paljon kyseltiin turkkien hoidosta, varsinkin pitkäkarvaisten kissojen turkeista. Näin
syksyn alkaessa oli tullut
kissoille
turkkiin takkuja, ja niitä olisi keinolla
jos jollakin saatava tasoitettua.
Keskustelua syntyi kissojen makutottumuksista Terran lemmikkiruokahyllyn lomassa. Satakissa ry:n jäsen
Elina Peltonen neuvoi asiakkaita lukemaan kissan ruokien tuoteselosteita.
Kannattaa aina tarkistaa mitä tarkal28

leen
ottaen
syötät kissallesi. Kissa on
lihansyöjä,
joka syö hiiren
kokoisia ruoka-annoksia.
Ruokapussin
sisällössä on
kerrottu
ensimmäisenä
se pääraakaaine, jota on
eniten käytetty kyseisessä
ruuassa. Tuoteselosteen
ensimmäisen raaka-aineena pitäisi
aina lukea liha (kana, kalkkuna, kani,
nauta tai lammas). Kissa pystyy parhaiten käyttämään hyväkseen linnunlihan proteiineja. Jos tuoteselosteessa mainitaan lihajauho, se sisältää
mm. höyheniä, nahkaa, sekä muita
lihan sivutuotteita. Lihajauhossa sekä
lihan sivutuotteissa on huonolaatuisia
proteiineja, jotka pitemmällä aikavälillä rasittavat kissan munuaisia. Riisi on
myös kissan ruuansulatukselle sopiva
raaka-aine, kun taas vehnä, maissi,
peruna ja herneet ovat vaikeasti sulavia eikä kissa pysty käyttämään kasviproteiineja hyväkseen. Kuivaruoka
on mainettaan parempi, yleensä siinä
on lihaprosentti suurempi kuin märkä-

ruuissa. Esimerkiksi Terrassa myynnissä olevassa ProPlan kuivaruuassa
lihaprosentti oli noin 20, kun taas saman valmistajan märkäruuassa vain
neljä.
On erittäin hienoa, että myös nuorisoa kiinnostaa esitellä kissojaan. Tästä oli hyvä esimerkki Alina Kankaanpää, joka reippaasti esitteli kissaansa
Jerryä tapahtumaan tulleille ihmisille.
Kuten kuvasta näkyy, kissa on melkein
yhtä iso kuin tyttökin! Myös Mimosa
Ranta edusti nuorempaa sukupolvea
esitellessään kissoja tapahtumassa.
Tapahtumapäivä saa aina hyvälle
tuulelle. On kiva jutella muiden kissan
omistajien kanssa. Jutun juurta on
aina ilmassa kun ollaan kaikki samanhenkisiä eli kissaihmisiä. Toivotamme
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kaikki innokaat mukaan seuraaviin tapahtumiin! Ottakaa reippaasti yhteyttä
kun Satakissa-lehdessä on ilmoitus
tulevista lemmikkitapahtumista tai
esittelynäyttelyistä.
Terran väki oli hienosti järjestänyt
tapahtuman. Lehdessä oli mainosta
kahteen otteeseen, ulkona ja lemmikkiosastolla oli vielä erikseen molemmissa opasteet. Pöydät pöytäliinoineen
kissoja varten oli valmiina odottamassa meitä kun menimme paikalle. Kissat saivat esittelypäivästä kiitokseksi
ProPlan 400 graman ruokapussit, ja
myös omistajia muistettiin kaunilla syksyisillä syklaameilla. Suuret kiitokset
Terran porukalle tapahtumapäivästä!
TEKSTI JA KUVAT PIA VAINIONPÄÄ

Valmistuneet
Voit lähettää valmistuneen
kissasi kuvan sekä tiedot (kissan
virallinen nimi, EMS-koodi, uusi
titteli, valmistumisnäyttelyn paikka
ja aika, omistaja, kasvattaja
sekä valokuvaaja) osoitteeseen:
satakissa.lehti@gmail.com

FI ArcticWilds Goofy "Hessu-Vilperi"
(SIB ds 09 24) valmistui Lapualla 18.9.2016
Supreme Championiksi.
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Minna ja Arto Turu
Kuva: Hannu Palomäki

IP FI* Kissamummon Pieni Onnen Häivähdys "Ossi" (BML I ns 11 31)
valmistui International Premieriksi Itävallan
Wienissä 29.10.2016
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Tessa

ICH FI*Apachiris Elendil "Lendi" (SIB ny 24)
Valmistui International Championiksi
Turussa 26.11.2016
Omistaja Pia Vainionpää
Kasvattaja Sari Turunen
Kuva Tessa
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Putsattuun

15 kg
Easy Clean
kissan mikrohiekka
(0,66 €/kg)

PetPori, Herralahdenraitti 1, 28360 Pori
Avoinna ark. 10–19, la 10–15 • puh. 050 358 4400
elaintarvike@petpori.fi • www.petpori.fi
Muista kysyä kanta-asiakkuudestamme.
Tarjoukset voimassa, siihen asti kunnes uusi Satakissa-lehti ilmestyy.
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On aika vuoden taas hiljaisuuteen mielen rauhoittua.
Mökin pienen, punaisen
mummo mietteissään.
Vain Misse kisu pienoinen
turvan, joulumielen lämmön tuoden.
Muistot kesän, haaveet
taakse jääneet. Ei hetkessä
tässä, kun yksinäisyys mummon mielen valtaa, lohtua suo.
Satunnainen kulkija illan
hämärässä tuossa. Hetkeksi
seisahtaa, mökin akkunaa
katsoo mietteissään.
Mummo ikkunassa, kissa
vierellään. Kynttilän loisteessa hämärässä.
Nuo kaksi kuin ystävät uskolliset, toinen toiseensa turvautuen.
Sen lämmön katseessa mum-

mon.
Kissaa
katsoessaan, vain kulkija satunnainen,
huomaa sydämeensä kätkien.
Jouluaatossa ymmärrätkö
sinä taian sen. Mummon
rapuille korissa on jätettynä
paketti punainen. Siellä on
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herkkua myös mummon ystävän, Misse kisupienoisen.
Koputus oveen saa mummon
ovelle rientämään. Illan
hämärässä hän silmäkulmastaan näkee häivähdyksen nutun punaisen.
Ilo hiipii yksinäisen
mummon sydämeen.
Se joulun taika hänen
sisimpänsä ja Misse
kisupienoisen valtaa, lämpöön jouluaattoon ystävykset
saattaa.
Uskothan sinä taikaan jouluaaton. Silloin saat itse joulun taian
sydämeesi, lämmön sisimpääsi.
Rauhallista joulua!

Pirjo

Satakissa tiedottaa
Onko sinulla kissoistasi hauskoja
kuvia tai hienoja studiokuvia? Satakissa etsii käyttöönsä kuvia esim.
lehdessä käytettäväksi kuvituskuvina ja mainoskampanjoihinsa. Kuvat
voi toimittaa satakissa.ilmo@gmail.
com.
-------------------------------------Satakissan seuraava kissanäyttelymme on www.yyterinkylpylahotelli.fi 25. ja 26.2. helmikuuta. Talkoot
alkavat jo perjantaina 24.2. ja talkootiedotteita voit seurata kotisivuiltamme, fb-sivultamme, ja lähetämme myös viestiä Omakissa-palvelun
kautta. Talkoissa näet, miten kissanäyttely rakentuu ja miten koko viikonlopun järjestelyt sujuvat. Siellä
tapaat ja tutustut muihin paikallisiin
kissaharrastajiin. Onnistuneesta viikonlopusta saamme kaikki iloisen
mielen!
-------------------------------------Huomio useammassa rotukissayhdistyksessä olevat, muistakaa
käydä valitsemassa ennen vuoden
vaihdetta, mille yhdistykselle äänesi
annat, toivottavasti Satakissalle. ;)
-------------------------------------JÄSENMAKSUT v. 2017 maksetaan vasta 1.1. alkaen ja viimeistään
31.1.2017, jotta jäsenyys yhdistyk-
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sessä jatkuu katkeamatta. Lasku
jäsenmaksusta tulee sähköpostilla
tai kirjeenä, jos et ole ilmoittanut
yhdistykselle sähköpostiosoitettasi.
Tarkemmat tiedot jäsenmaksuista
löytyy myös tästä lehdestä s. 20.
-------------------------------------Kissaliiton fb-sivulla on muutama
tutkimuskysely koskien Tampereella järjestettävää v. 2018 maailman
näyttelyä (vastaukset pysyvät nimettömiä) https://fi.surveymonkey.
com/r/Q7XHN8Q. Tässä vielä toinen kysely koskien arvostelevia
tuomareita. Vastaukset pysyvät nimettöminä ja voit vastata kyselyyn
useamman kerran. Vastaukseen
voit myös kerralla lisätä useamman
tuomarinimen, mikäli toiveet kohdistuvat samaan kategoriaan ja rotuun. Huomaathan, että näyttelyssä
eivät arvostele suomalaiset tuomarit. Kiitos vastauksistanne! https://
fi.surveymonkey.com/r/Q2H32TC
--------------------------------------

World Winner 2016 voittoja Suomeen 3kpl! Kotikissat:CAESAR,
HCS, uros, omistajat: Laine Marja
& Sinikka. WW07 NOORA DSM,
HCL, naaras, omistajat: Laine Kiira
& Sinikka sekä kategorian 4 uros,
SC FI*KHARN-KA YOUR CHOICE
JW DVM DSM, SOM n, omistaja:
Heikanen Jaana. Satakissa onnittelee kaikkia voittajakissoja omistajineen.
Jäsenellä on raportointivelvollisuus kaikista hänelle syntyneistä
pentueista kolmen kuukauden
kuluessa pentueen syntymästä.
Pentueella tarkoitetaan samassa
synnytyksessä samasta emosta
syntynyttä yhden tai useamman
pennun pesuetta (koskee sekä
elävinä että kuolleita/kuolleina syntyneitä pentuja).

tulevaan 3. ja 4. kansainväliseen
kissanäyttelyyn. Näyttelypaikkana kylpylähotelli Yyteri. Näyttelyn
pystytys alkaa perjantaina 24.2.
ja purku sunnuntaina 26.2. Kummassakin tapahtumassa on suurin
tarve talkoolaisille, mutta myös
näyttelyn aikana tarvitaan talkoolaisia erilaisiin tehtäviin. Mikäli tunnet
kutsumusta tai kiinnostusta asiaan
niin ota yhteyttä Amalia Pöllänen
satakissa.ilmo@gmail.com

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

Satakissa painattaa taas uusia
'pennunostajan oppaita'. Kasvattaja mainos oppaaseen maksaa 10€
(rotu, kissalan nimi ja www-osoite),
varaukset halden.coon@dnainternet.net.

HALLITUS TIEDOTTAA
Jäsentapaaminen näyttelyn suunnittelun merkeissä ke 18.1. klo
18.00 Viikkarin Valkama, Juhana
Herttuankatu 17 (käynti sisäpihan
kautta, vas. puoleinen ovi, soita
kampaamon summeria)

------------------------------------Huom kasvattajat!
Nyt on mahdollisuus ostaa (mustavalkoinen) kuvallinen mainostila
helmikuun 2017 näyttelyluettelosta,
1/4 sivua hintaan 25€. Yhteydenotot halden.coon@dnainternet.net.

------------------------------------Jäsenhankintakilpailu kasvattajille
2017
Kasvattajat ovat tärkeässä asemassa pennunostajien saamisessa harrastuksen ja yhdistyksen
piiriin. Käynnistämme kasvattajille
suunnatun jäsenhankintakilpailun
alkamaan 1.1.2017, kilpailu kestää

------------------------------------Talkookutsu 24.–26.2.2017
Satakissa hakee vapaaehtoisia
talkoolaisia erilaisiin tehtäviin
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vuoden loppuun asti.
Kasvattaja joka on liittänyt eniten
pentujen ostajia Satakissan jäseneksi, palkitaan vuoden lopussa.
Kasvattaja saa yhden pisteen
jokaisesta uudesta pentuejäsenestä. Pisteiden laskeminen tapahtuu
automaattisesti, kun kasvattaja
ilmoittaa uuden jäsenen. Jäsenrekisterinpitäjä/rahastonhoitaja
laskee pisteet.
Kilpailun väliaikatietoja on mahdollista lukea Satakissan lehdistä.
------------------------------------Ydistys etsii innovatiivista kotisivujen päivittäjää. Jos intoa, taitoa ja
kiinnostusta riittää niin ota yhteyttä
Emilia Hakanen satakissa.vp@
gmail.com
------------------------------------KISSALIITON LIITTOKOKOUKSESTA
Joitakin 22. lokakuuta pidetyn Kissaliiton Liittokokouksen päätöksiä:
Näyttelysäännöt 3.2 Mikrosiru ehdotettiin muutettavaksi pakolliseksi
kaikille näyttelyyn osallistuville kissoille. Ehdotus hyväksyttiin.
Näyttelysäännöt 1.15 Poistumislupaa koskevaan sääntökohtaan
haluttiin lisätä kohta "Mikäli poistumislupaa on haettu, kissa ei voi
osallistua tuomarin paras valin36

taan". SUROK ehdotti pientä muutosta ehdotukseensa, eli sana haettu korvattaisiin sanalla myönnetty.
Ehdotusta oltiin vastaan ja puolesta,
joten äänestettiin. Tulos puolesta 34
ja vastaan 24. Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.1.2017.
NTK 3: Näyttelysäännöt 1.12 Näyttelymaksun perimismahdollisuutta
haluttiin tarkentaa ja lisätä sääntöön kohta "Jos näyttelymaksua ei
makseta eräpäivään mennessä, on
yhdistyksellä oikeus hylätä näyttelyilmoittautuminen ja periä näyttelymaksu kissan ilmoittaneelta kokonaisuudessaan."
Surok ehdotti, että lisättäisiin vain
"Jos näyttelymaksua ei makseta eräpäivään mennessä, on yhdistyksellä oikeus hylätä näyttelyilmoittautuminen."
Asiasta äänestettiin. NTK ehdotus
sai ääniä 31 ja SUROK ehdotus sai
ääniä 27. NTK alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin. Voimaan heti.
Hallitus: Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 18.4 Sääntökohtaan haluttiin
lisättäväksi: "Positiivisen sienituloksen
tullessa ilmi, henkilöllä on 9 kk aikaa
toimittaa Kissaliitolle kaksi negatiivista
kuukauden välein otettua sienitulosta.
Mikäli 9 kk aikana sientä ei saada hoidettua – eikä negatiivisia tuloksia saada – henkilö ja kaikki hänen positiivisen tuloksen saantihetkellä omistamat
kissat asetetaan täyteen toimintakieltoon. Positiivisen sienituloksen tullessa henkilön tulee välittömästi testata
myös muualla asuvat omistamansa
kissat sienen varalta ja toimittaa testi-

tulokset Kissaliitolle kahden kuukauden kuluessa positiivisen tuloksen
saamisen jälkeen. Mikäli nämä tulokset eivät ole negatiivisia, myös nämä
kissat asetetaan toimintakieltoon.
Testin tulee olla eläinlääkärin ottama ja tuloksessa on oltava maininta
siitä, kissojen mikrosirunumeroista
ja nimistä. Positiivisen sienituloksen
saava henkilö velvoitetaan raportoimaan hoidon tilanteesta Kissaliitolle
säännöllisesti."
SUROK teki ohjeistuksesta selkeytetyn
muutosehdotusversion,
joka oli sisällöltään sama. Hallitus
veti oman ehdotuksensa pois. SUROKin ehdottama esitys hyväksyttiin muutoksella, että sana "henkilö"
muutettiin muotoon henkilön, viimeisessä virkkeessä. Voimaan heti.
RTK 1: Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 3.6 Kissaliiton kansalliseen osaan haluttiin lisättäväksi:
Naaraalla ei saa olla enempää kuin
kolme pentuetta 24 kk:n sisällä. Jäsenellä on raportointivelvollisuus.
RTK 4: Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 2.2.2. Sääntökohtaan
ehdotettiin lisättäväksi: Erillisissäkin
tiloissa on oltava riittävä päivänvalo ja valaistus. Lisäksi on otettava
huomioon eläimen käyttäytymistarpeet, sosiaalinen vuorovaikutus
ihmisten kanssa suoralla kontaktilla, kuulo- ja näköyhteydellä sekä
lajinomaisten
liikuntatarpeiden
täyttäminen. (Muutettiin ehdotusta
poistamalla sanat: muiden eläinten). Lisäksi ehdotettiin lisättäväksi:
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Huomioidaan myös Suomen eläinsuojelulaista pykälät 15-17Sääntömuutos hyväksyttiin muutoksilla. Voimaan heti. Hallitus: Muutosehdotus
rekisteröintihinnastoon .Hallitus esitti
poistettavaksi 10€ kotikissojen mikrosirumaksua. Ehdotus hyväksyttiin ja
voimaan heti.

Jäsenedut 2016

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

PetPori

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

Vet4cat

Jokipohjantie 18, Tampere
-10% laskun toimenpide- sekä
röntgen- ja ultraääniosuudesta

Hy vää ja turvallista joulua
Joulun vaaroja kissoille
Valitettavasti osa joulutraditioistamme ja
-koristeistamme voi olla vaarallisia kissoille. Kodin täyttyessä kynttilöistä, joulukukista, koristeista ja paketeista, lisääntyvät jotkut kissan terveysriskit. Yleisiä
riskejä ovat muun muassa palovammat,
haavat, myrkytys sekä sopimattomien
esineiden nieleminen. Kissanomistajana
sinun ei kuitenkaan tarvitse jäädä paitsi
joulutunnelmasta, mutta sinun täytyy olla
hieman varovaisempi ja koristella koti
kissaystävälliseksi.
Joulukukat, mistelit ja kuusi
Joulun aikaan monet ostavat kotiinsa
jouluisia kukkia ja kasveja, joita kissat
tutkivat ja maistelevat mielellään. Valitettavasti monet joulukasvit ja -kukat ovat
kissoille myrkyllisiä, esimerkiksi jouluruusut, hyasintit ja amaryllikset. Myös
osa leikkokukista on kissalle vaarallisia
ja niiden maistelu voi pahimmassa tapauksessa johtaa kissan menehtymiseen.
Tarkista siis ennen kukkien ostamista listamme kissoille myrkyllisistä kasveista,
jotta osaat ostaa myrkyttömiä kasveja
kotiisi. Jos välttämättä haluat hankkia
kissoille sopimattomia kasveja, varmista, että asetat ne kissan ulottumattomiin.
Kissat juovat mielellään vettä muista
kuin omista astioistaan. Esimerkiksi joulukuusen alla oleva vesiastia on kissalle
houkutteleva juomapaikka. Älä siis lisää
kuusiveteen esimerkiksi lannoitetta. Mistelin ja orjanlaakerin marjat sekä marjakuusen kaarna ovat myrkyllisiä kissoille.
Jos kotonasi on näitä kasveja, sijoita ne
kissan ulottumattomiin ja huolehdi, ettei
niistä putoa marjoja kissan ulottuville.
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Kissat ovat leikkisiä.

Jos kissalla ilmenee myrkytyksen oireita esimerkiksi oksentelua tai ripulointia, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Kissa tulee todennäköisesti viedä eläinlääkäriin.
Ota selvää, missä on lähin joulupyhinä
avoinna oleva eläinklinikka.
Kynttilät
Kynttilät tuovat joulutunnelmaa, mutta
kissanomistajan tulee sinun olla tarkkana polttaessasi niitä. Kissat ovat uteliaita eläimiä ja saattavat kynttilää tutkiessaan polttaa esimerkiksi viiksikarvojaan
tai turkkiaan. Pahimmassa tapauksessa kissalle voi tulla vakavia palovammoja ja kissa on vietävä eläinlääkäriin.
Sytytä kynttilöitä vain huoneeseen,
jossa itse oleskelet ja pystyt vahtimaan
kissaasi. Toinen vaihtoehto on hankkia
lyhtyjä, jolloin kissa ei voi osua liekkiin.
Mieti minne sijoitat lyhdyt, jotta kissasi
ei pääse kaatamaan tai pudottamaan
lyhtyjä ja aiheuttamaan tulipaloa.
Lahjanarut
Lahjapakettien narut ovat houkuttelevia leluja kissalle, mutta kissan ei tulisi
saada pureskella niitä. Narut ovat usein
teräviä ja voivat tehdä haavoja kissan
suuhun. Paras tapa välttyä naruongel-

ja kissa voi saada haavoja tassuihinsa.
Langasta valmistetut koristeet voivat taas
jumittua kissan nieluun tai suolistoon kissan maistellessa niitä. Käytä ainoastaan
muovisia joulupalloja ja koristeita, joita
kissa ei voi särkeä leikkiessään niillä. Ripusta kallisarvoisimmat koristeet kissan
ulottumattomiin ja valitse alimmille oksille
kissalle vaarattomia koristeita.

Kissat uteliaita.

milta on asettaa lahjat kuusen alle vasta jouluaattona, kun kaikki ovat koolla.
Huolehdi, että kaikki narut menevät roskiin pakettien avaamisen jälkeen. Kissat
tutkivat ja maistelevat mielellään myös
kimalletta, lankakeriä, vanua ja muita
koristeita ja niiden valmistusmateriaaleja. Niiden poistaminen kissan vatsasta on usein kivuliasta kissalle ja kallista
omistajille. Älä myöskään jätä pähkinöitä kissan ulottuville, sillä ne voivat jäädä
jumiin kissan suuhun tai nieluun. Hyvä
tapa välttyä ongelmilta on leikkiä kissan
kanssa, jotta kissa ei tylsisty ja ala leikkimään itsekseen sopimattomilla esineillä.
Kissat leikkivät mielellään paperikasseilla. Voit täyttää kassin rypistetyillä lahjapapereilla ja antaa sen kissalle leluksi.
Muista kuitenkin poistaa kantokahvat,
jotta kissa ei jää kiinni niihin.
Joulukoristeet
Joulukuusi ja sen koristeet ovat toinen
houkutteleva kohde kissoille. Olohuoneen parhaalla paikalla sijaitseva kuusi
vaatii kissan mielestä tutkimista, varsinkin, kun siinä riippuu paljon koristeita.
Yleensä vain nuoret kissat kiipeävät kuusen vartta pitkin, mutta kuusen oksilla riippuvat joulupallot ovat vastustamattomia
lähes kaikille kissoille. Lasiset joulupallot
voivat kissan leikkiessä irrota ja särkyä,
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Kissan jouluherkut
Kissaa saa hemmotella jouluna antamalla sille pieniä herkkuja. Voit antaa
kissalle pieniä lihapulla- tai kinkkupaloja,
mutta vain pieniä määriä, jotta kissan
vatsa ei mene sekaisin. Jos annat kissalle possua, kalaa tai kanaa, varmista ettei
herkkupalassa ole pieniä luita tai ruotoja,
sillä ne voivat jumiutua kissan nieluun tai
suolistoon. Jouluruokia valmistaessasi
huolehdi, ettei liesi jää päälle tai uunin
luukku auki, sillä ne voivat aiheuttaa kissalle palohaavoja. Palovammojen hoito
ja esineiden poisto kissan ruoansulatuskanavasta voi johtaa kalliisiin eläinlääkärilaskuihin, varsinkin pyhäpäivinä.
Vieraat
Perheet ja sukulaiset kokoontuvat yhteen jouluna, mikä voi valitettavasti aiheuttaa stressiä varsinkin aroille kissoille.
Tee jostakin huoneesta tai rauhallisesta
nurkasta kissan alue, jossa se saa halutessaan olla rauhassa. Tuo kissan omalle alueelle sen ruoka- ja juomakippo,
nukkumapaikka ja vessa. Kissan oma
paikka voi myös olla esimerkiksi hyllyn
päällä, mistä kissa voi rauhassa tarkkailla kotia ja vieraita. Voit myös antaa kissalle kissanminttua sisältävän lelun.
Kissan vakuutus
Joulupyhien aikaan eläinlääkärikäyn-

nistä voi tulla hyvinkin kallis. Kannattaa
huolehtia hyvissä ajoin ennen joulua,
että kissan vakuutus on kunnossa.
Älä anna kissaa lahjaksi
Lopuksi haluamme muistuttaa, että
kissa on elävä olento ja sitä ei tule antaa joululahjaksi. Kissan hankkiminen
on suuri päätös ja tulevan omistajan
tulee harkita asiaa tarkkaan ja tehdä
päätös itse. Kissanpennut ovat söpöjä, mutta kissalle voi käydä huonosti,
jos lahjan saaja ei halua tai pysty kantamaan lemmikin tuomaa vastuuta.

Hyvää joulua!

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVA BEE THALIN, KARIANNE WIDSELL
LÄHDE AGRIA ELÄINVAKUUTUS

Leikkauskampajanjat
Satakissa järjesti 5.11. Eurajoella eläinlääkäri Sirpa Varajärven kanssa kissojen
leikkauskampanjan. Kissoja päivän aikana leikattiin 12, ja enemmistö oli poikia.
Muutamalle kissalle hoidettiin kissaruttorokotus ajantasalle ja Satakissa lahjoitti
kaikille osallistuneille mikrosirun. Uusi
kampanja on suunniteilla taas keväällä.
Satakissan fb-sivulla voi seurailla myös
muiden tahojen järjestämiä leikkaus- ja
mikrosirutuskampanjoita. Otetaan tavoitteeksi, että tämä kissanhenkivakuutus
olisi jokaisen kissan oikeus ja omistajan
velvollisuus se kissalleen hankkia. Pienin
kampanjaan osallistuja oli valkoinen kotikissatyttö Doris. Hän painoi 2 kiloa, joka
on alin vaadittu paino, että nukutuksen
voi turvallisesti suorittaa. Nukuttaminen
on suurin riski pentukissojen steriloinneissa tai katroinneissa. Tämän kissan
omistajalta tuli teveiset, että leikkaus sujui hyvin ja pentukissa toipui nopeasti. Eli
rohkeasti vain kaikki huolehtimaan nuo40

riltakin kissoilta tämä asia kuntoon jo heti
kissan elämän alussa, ettei tulisi niitä ei
toivottuja pentuja.
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Satakissan hallitus
toivottaa
hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
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Mieto ja
puhdas
maku

#nutrolinlife
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Lähettäjä:

2.

Piia Anolin-Niemi
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori

Kissaharrastajan
ostopaikka!
LEMMIKKIELÄIN ÄT
E LÖYD
MAAILMASTAMM
IKKEET,
EDULLISET TARV
KAIKENRUOAT JA LELUT
TÄVILLE .
KARVAISILLE YS

KODIN TERRA PORI

Tikkulantie 4, 28100 Pori,
p. 029 009 6351

Ma-pe 7–21, la 7–18, su 12-18
www.kodinterra.fi

Puhelun hinta:
lankapuhelimesta
8,35 snt/puh +
6,91 snt/min,
matkapuhelimesta
8,35 snt/puh
+ 16,69 snt/min

