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O

Pääkirjoitus

len todella pahoillani, että saatte lehden myöhässä. Olen ollut kevään hyvin
kipeä ja kykenemätön työstämään
lehteä valmiiksi. Useat henkilöt ovat
ottaneetkin minuun yhteyttä ja kaivanneet lehteä.
On hienoa huomata, että lehteä oikeasti odotetaan. Silloin tietää tehneensä asioita oikein. Olen
päätoimittaja-aikanani pitänyt äärettömän tärkeänä, että lehti ilmestyy silloin, kun sen on ilmoitettu ilmestyvän. Koko viime vuosi siinä onnistuttiin
paremmin kuin hyvin: Satakissa-lehti ilmestyi joka
kerta säntillisesti silloin kun piti. Tämän vuoden kevät on ollut kuitenkin hyvin poikkeuksellinen.
Aiemmat päätoimittajat ovat häiriötilanteessa
ratkaisseet lehden ilmestymisen pitkittymisen niin,
että ovat tehneet yhdistetyn lehden kahdesta numerosta. Tällöin lehtiä ei ole ilmestynyt luvattua
neljää, vaan pelkästään kolme. Se on mielestäni
jäseniä, mainostajia ja yhteistyökumppaneita
kohtaan väärin. Jos on luvattu, että neljä numeroa ilmestyy, silloin neljä numeroa myös pitää
ilmestyä. Siitä johtuen tämän vuoden loput
lehdet tulevat tiiviimmässä tahdissa kuin
yleensä.
Viime vuoden lehdessä oli mainos, että
tässä julkaisussa tulee olemaan käännösartikkeli silmien väreistä. Kyseinen
artikkeli oli kuitenkin juuri hiljattain
myös Kissa-lehdessä. Sen vuoksi
sitä ei julkaista vielä tässä numerossa. Kokonaisuus on ikävä,
koska kyseisen englanninkielisen tekstin kääntäminen oli
todella työläs.
Hallitus päätti keväällä
pitää kevätkokouksen
21.5.2020. Maassamme
vallinneiden poikkeusolojen vuoksi emme voineet kokousta kyseisenä
aikana järjestää. 1.5.2020
tuli voimaan poikkeuslaki, joka menee yhdistyksien omien sääntöjen ja asiaa koskevien aiempien lakien yli. Yhdistykset mm. saavat pitää
kokouksensa myöhennettynä, 30.9.2020 mennessä. Sama määräaika koskee yhdistyslain
20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen
ylimääräistä kokousta (Tarkoittaa esimerkiksi
1/10-osa jäsenistön vaatimaa ylimääräistä jäsenkokousta, joka muutoin olisi järjestettävä
viipymättä).
Satakissassa tuulee taas. Hallituksesta erosi jäseniä, mutta vielä ei tehty edes ennätystä
kyseisessä asiassa. Satakissan historiassa on
ollut enemmän sääntö kuin poikkeus, ettei
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yhtään vuotta päästä ilman eroamisia. Satakissan
sääntöihin jopa otettiin vuonna 2016 poikkeuksellinen sääntökohta, joka estää eronneen hallituslaisen olevan ehdolla seuraavan vuoden hallitukseen.
Sellaistakin on siis tapahtunut. Ei siis mitään uutta
taivaan alla. Tämä kokonaisuus kertoo sen, ettei
hallitustyöskentely ole aina ruusuilla tanssimista.
Joskus on henkilökemioissa ongelmia tai ihmiset
tulkitsevat yhdistys- ja kirjanpitolakia eri tavalla,
joku on saattanut tulla mukaan pitämään hauskaa, mutta ei ole valmis tekemään asioita luottamustehtävänsä eteen. Sitähän hallitustyöskentely
on – luottamustehtävä. Jäsenistö on valinnut meidät pitämään huolta yhdistyksen asioista, omaisuudesta ja ennen kaikkea varoista. Jokaisen hallitukseen lähtijän tulisi muistaa, että siihen toimeen
sisältyy vastuu ja velvollisuus.
Luottamustehtäviin sisältyy myös riemu ja onnellisuuden tunne: Satakissalla oli vuodenvaihteessa
suurin jäsenmäärä ikinä! Lisäksi ensimmäistä kertaa koko historiassa meillä oli käytettävissä Kissaliiton liittokokouksessa kolme ääntä (Nämä äänet
muodostuvat jäsenistä, jotka ovat antaneet äänensä Satakissalle). Satakissa on nyt kasvanut pienestä
yhdistyksestä samoihin mittapuihin suurimman
osan Suomen rotukissayhdistyksien kanssa. Se on
upea asia!
Suomen Kissaliiton liittokokous järjestettiin Korona-viruksen vuoksi sähköisessä ympäristössä.
Järjestely oli todella toimiva ja keräsi suurta kiitosta.
Kissaliitto otti ison harppauksen toteuttaessaan kokouksen edelläkävijän tavoin. Toiminta osoitti, että
asiat saadaan toimimaan, kunhan vain tahtotilaa
riittää.
Satakissan Vuoden Kissat 2019 palkittiin Satakissan kevätnäyttelyssä. Heistä löytyy esittelyt ja kuva
tästä lehdestä. Näyttelystä kerromme seuraavassa
lehdessä. Viikonloppu oli upea ja todella onnistunut. Suuri kiitos kaikille sponsoreillemme, mainostajillemme, yhteistyökumppaneillemme ja muille
asianosaisille!
Kissankulma ry tekee upeaa työtä eläinten eteen.
Pääsemme tutustumaan heidän toimintaansa lähemmin tässä lehdessä. Toivoisin jokaisen lukevan
heidän kertomuksensa ajatuksella. On hienoa, että
heidän kaltaisiaan ihmisiä löytyy. Heidän sydämensä on puhdasta kultaa. Jokainen voi auttaa:
toiset enemmän, toiset vähemmän. Pääasia, että
autamme.
Mennään positiivisella ajatuksella eteenpäin ja
keskitytään ympärillämme olevaan kauneuteen.
Meillä jokaisella on mahdollisuus onneen ja kokea uuden elämämme ensimmäinen päivä!

Jonna

Rotuvisa

8) Mikä kissarotu on kuvassa?
a) Exotic
b) Persialainen
c) Brittiläinen lyhytkarva

Oikeat tulokset löytyy sivulta 25
9) Olen maanosamme alkuperäinen kissarotu ja olenkin jo
kauan sitten sekoittunut muihin kissarotuihin kulkukissana
ollessani. Ulkonäöltäni olen oikea peruskissa ja lyhyelle turkilleni on kymmeniä eri värejä.
a) Brittiläinen lyhytkarva
b) Eurooppalainen
c) Snowshoe

1) Olen yksi vanhimmista kissaroduista ja legendan mukaan
rotumme edustajat ovat eläneet vuosisatoja sitten burmalaisessa temppelissä munkkien seurassa. Turkkini on puolipitkä
ja minulla on aina valkoiset tassut. Minut tunnistaa myös
naamioväristä sekä sinisistä silmistä.
a) Ragdoll
b) Turkkilainen van
c) Pyhä Birma

10) Tarun mukaan sain lyhyen häntäni kun asetuin nukkumaan liian lähelle tulta ja lähdin juoksemaan kaupungin läpi.
Kaupungissa useita rakennuksia paloi, josta keisari asetti
rangaistukseksi sen, että kaikilta kissoilta tuli leikata häntä.
Rotuni tunnusmerkkinä onkin 10-12cm pitkä töpöhäntä, jossa on mutkia. Olen keskikokoinen, puhdaslinjainen ja lyhyt
turkkinen kissa.
a) Cymric
b) Manx
c) Japanin Bobtail

7) Tunnetuin legenda kertoo rotuni syntyneen pesukarhun
ja kissan risteymästä. Olemme suuria ja voimakkaita kissoja.
Korviemme päästä löytyy ”ilvestupsut” ja silmistämme tulee
löytyä ”pöllönkatse”.
a) Norjalainen metsäkissa
b) Neva Masquerade
c) Maine Coon

Visan tekijä: Silja Laiho
Lähteet: Kissaliitto ja mtv.fi

Avaralle klinikallemme
on aremmankin
tassujalan helppo tulla

2) Mikä kissarotu on kuvassa?
a) Persialainen
b) Brittiläinen lyhytkarva
c) Burmilla

3) Juurieni oletetaan olevan lähtöisin Venäjän Siperiasta, jossa ankara ilmasto on pakottanut sinne tuodut kissat kehittymään täysin omaksi rodukseen. Rotuani on myös pidetty
kaikkien pitkäkarvaisten kissojen kantamuotona.
a) Maine Coon
b) Norjalainen metsäkissa
c) Siperian kissa

5) Mikä kissarotu on kuvassa?
a) Balineesi
b) Siamilainen
c) Itämainen lyhytkarva

Teitä palvelevat tutut eläinlääkärimme
Ella Kankaanpää, Pauliina Marttila, Tessa

Stenroos ja Heidi Koskinen. Lämpimästi tervetuloa.
Ajanvaraukset: (02) 632 55 11 Nettiajanvaraukset www.porinelainlaakaripalvelu.fi

6) Rotuni on kotoisin Venäjältä. Tunnusmerkkinä on rotuni karvattomuus, mikä aiheutuu dominoivasta geenistä.
Selkeimmät erot muihin karvattomiin rotuihin ovat löydettävissä rodun päästä sekä vartalosta. Rodullani on muita
vankempi luusto sekä lyhyemmät jalat.
a) Sfinx
b) Don Sfinx
c) Cornish Rex

4) Olen siamilaisen ja abessinialaisen risteyksestä alkunsa
saanut kissarotu. Minulle ominaista on turkin kuviointi, joka
voi olla täplikäs tai tabby (Myös yksivärisiä ja naamioita
syntyy ajoittain). Turkkini on lyhyt ja ruumiinrakenteeni on
atleettinen.
a) Ocicat
b) Bengali
c) Egyptin Mau
6
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Hallitus 2020
Kuva: Atte Jäsberg

Jonna Sivonen
Puheenjohtaja, näyttelypäällikkö, tuomariemäntä,
tuomarioppilaat (students), näyttelysihteeri, tiedotus,
Webmaster, Satakissa-lehden päätoimittaja
kasvattaja, rotuinani itämaiset lyhytkarvat ja siamilaiset. Olen aiempina
vuosina käynyt aktiivisesti näyttelyissä, mutta vuoden 2019 alussa
läheiseni sairastuttua päätin tietoisesti vähentää reissaamistani ja olla
enemmän läsnä perheelleni. Mielestäni näyttelyt ovat vain pieni osa
kissan kanssa yhdessä tekemisestä.
Minut tekevät surulliseksi ihmiset,
jotka selvästi elävät vain kissansa
näyttelymenestyksen kautta ja kissa on heille ”esine”, jonka kanssa he
pääsevät itse loistamaan. Kissa on
mielestäni perheenjäsen. En ole ikinä voinut sietää ajatusta, että ”kissa
on vain eläin”. Usealle ihmiselle kissa
on se ainoa perheenjäsen, asia joka
pitää elämänkipinän sykkivänä.
Olin tänä keväänä Satakissan
näyttelyissä taas näyttelypäällikkönä ja tuomariemäntänä. Vastasin
myös näyttelyiden sponsoreista,
myyjistä ja mainoksista. Kehitin
vuonna 2017 KnockOut Nomination arvostelujärjestyksen ja sen toimivuudesta olen ollut hyvin ylpeä.
Tuomarit ja näytteilleasettajat ovat
pitäneet siitä ja sitä on käytetty
myös ulkomailla. Vuoden 2019 keväällä meillä oli KnockOut Double
Trouble näyttely ja tänä vuonna pyrin kehittämään KnockOut Drive-In
näyttelyn. Pidän uusien asioiden
ideoimisesta ja toteuttamisesta.
Toivon, että jäsenet osallistuisivat
aktiivisesti yhdistyksen toimintaan

Pia
Vainionpää

Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, materiaalivastaava

O

lemme aktiivisia kissaharrastajia. Meillä on kasvattajanimi Anjupia’s. Kasvatamme siperiankissoja sekä kahta harvinaisempaa rotua: pronssista egyptinmauta ja singapuraa.
Käymme myös aktiivisesti kissanäyttelyssä niin Suomessa kuin ulkomail-

ja tekemiseen. Aktiivisia oikeasti
tekeviä ihmisiä on yhdistyksissä
aina liian vähän. Ei tarvitse osata ja
hallita asioita valmiiksi, vaan uudet
ihmiset perehdytetään mukaan toimintaan. Ei tarvita muuta kuin intoa
ja sitoutumista noudattaa yhdistystoiminnan perustana olevia lakeja
ja säännöksiä sekä ennen kaikkea
ymmärrystä, että yhdistystoiminta
perustuu pääasiassa talkootöihin.
Hallituksessa toimimisesta ei saa

palkkaa, yhdistys ja sen omaisuus
on jäsenien, kaikista kirjanpidollisista toimista pitää olla laillinen tosite
ja kenenkään ei ole määrä yrittää
korjata omaa taloudellista tilannettaan yhdistyksen varoilla. Nämä kun
sisäistää, pääsee jo pitkälle.
Yhdistystoiminta oikeanlaisessa
seurassa on oikeasti mukavaa ajanvietettä. Tervetuloa mukaan!
Jonna

Piia
Ari Niemi
Anolin-Niemi
Pia Hassell
Vuoden Kissa-kilpailu

Sihteeri, tiedotus, jäsensihteeri, materiaalivastaava, pentuneuvoja, näyttelysihteeri

Koulutusvastaava, ulkomaanilmoittautumiset,
näyttelysihteeri
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Kuva: Johanna Vuoltee

O

len Satakissan puheenjohtaja. Lisäksi toimin Satakissa-lehden päätoimittajana
nyt toista vuotta peräkkäin. Aiempaa kokemusta päätoimittajan roolista minulla on rotuyhdistyksessäni,
jossa toimin hallitustehtävien lisäksi myös lehtemme päätoimittajana
kaksi vuotta.
Minulla on hieno ja innostunut
lehtitiimi tekemässä lehteä. Olen hyvin onnellisessa asemassa, että saan
luotsata näin hienoa lehteä eteenpäin. Viime vuonna lehtemme koki
ison muutoksen heti vuoden ensimmäisen lehden muodossa. Aiempi
mustavalkoinen A5-lehti muuttui
A4-kokoiseksi täysväriseksi painokseksi, joka onkin koko yhdistyksen
lippulaiva.
Oma mielenkiintoni ja intohimoni
on kertoa ihmisille asiat niin kuin ne
ovat, eikä harrastaa poliittista silmänkääntötemppua. Puhun asioista
niiden oikeilla nimillä. Suurin osa ihmisistä toivoo tällaista tiedonantoa.
Mukaan mahtuu tietysti ihmisiä,
jotka eivät voi sietää minua kyseisen
ominaisuuteni vuoksi. Viime vuoden
tapaan tulen kirjoittamaan myös
ikävistä ja negatiivisista asioista. Allekirjoittamani kirjoitukseni nyt ja
tulevaisuudessa kuvastavat minun
omaa henkilökohtaista näkemystäni
asioista, eivätkä ne edusta Satakissan kantaa.
Olen Suomen Kissaliiton alainen

Antti-Jussi
Vainionpää

Yhteistyökumppanit, sponsorit ja mainokset

la. Meistä on mukava tavata näyttelyissä samanhenkisiä ystäviä ympäri
Suomea ja Eurooppaa.
Olemme Satakissan jäseniä ja toimimme Satakissan hallituksessa, koska
on ilo toimia yhdistyksessä, jossa on mukavia ihmisiä ympärillä.

Jarno Mustonen
Pääassistentti

O

len Jarno Mustonen, ensimmäistä vuotta SataKissan
hallituksessa. Aikaisempaa
kokemusta näistä hommista löytyy,
sillä olen ollut Turokin toiminnassa
aktiivisena mukana jo useamman
vuoden. Hallituspaikan lisäksi toimin
Satakissan-näyttelyissä pääassistenttina, joten näyttelyissä minut löytää
todennäköisimmin pyörimässä arvostelupaikkojen läheisyydessä.
Kotoa meiltä löytyy viisi Norjalaista
metsäkissaa, kaksi kastraatti urosta,
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yksi kastraatti naaras ja kaksi leikkaamatonta naarasta. Näyttelyissä käymme nykyään suht harvakseltaan ja
kasvatustoimintammekin on pientä.
Vapaa-ajalla harrastan urheilua,
esim. lenkkeilyä ja koripalloa. Koripallo varsinkin on se suurin intohimoni
noista urheilulajeista, sitä kun olen
melkoisesti pelannutkin kuten joku
ehkä voi pituudestani jo päätelläkin.
Ei muuta kun tulkaa rohkeasti juttelemaan ja varsinkin jos assarointi
kiinnostaa, niin olkaahan yhteydessä.

Hallitus 2020

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen
eläintuhkaamo avattu Helsinkiin,
Viikkiin.
Pieneläintuhkaamossa voi tuhkata kaikki alle satakiloiset
pieneläimet. PET Helsinki tarjoaa luotettavaa ja hienotunteista tuhkauspalvelua lemmikin omistajille.
Asiakkaat voivat valita Viikissä lemmikilleen uurnan ja halutessaan erilaisia muistoesineitä. Tiloissamme sijaitsee myös
kodikas ja kaunis lääkärin vastaanottohuone, jossa voidaan
suorittaa halutessanne lemmikkinne eutanasia tai terveydentilan arviointi.
Meille voitte itse tuoda lemmikkinne tuhkaamista varten ilman
ajanvarausta ja tarvittaessa haemme myös kotoa tai eläinlääkäriasemalta, jonka kanssa meillä on yhteistyösopimus.

Päivi Mustonen

Pääkaupunkiseudun eläintuhkaamon kodikas vastaanotto
ja myymälä sijaitsevat Helsingin Viikissä Yliopistollisen
eläinsairaalan vieressä. Itse Krematorio on Tattarisuon
alueella.

Ensiapu-, hygienia- ja hyvinvointivastaava

O

len Päivi Mustonen, ensimmäistä vuotta SataKissan
hallituksessa. Toimin myös
toisen yhdistyksen eli Turokin puheenjohtajana. Hallituspaikan lisäksi
toimin Satakissan näyttelyissä hygienia- ja hyvinvointi-vastaavana sekä

ensiapuvastaavana.
Kotoamme asustelevat ihanat mössykät löytyvätkin jo puolisoni Jarnon
esittelystä. Jokainen heistä on oma
ihana persoonansa ja meille he ovat
ensisijaisesti rakastettuja lemmikkejä.
Näyttelyissä nähdään!

Satakissa ry:n
Ylimääräinen
jäsenkokouskutsu

Satakissa ry kiittää kaikkia
näyttelysponsoreitaan
ja tukijoitaan hienosta
yhteistyöstä!

Paikka : Rauman Kauppatori,
Isokirkkokatu 9, 26100 Rauma
Aika: Tiistai 30.6.2020 klo 17:00
Koronaviruksen vuoksi kokous pidetään
ulkona torilla, joten pukeutuminen sään
mukaan
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. Valitaan viisi hallituksen jäsentä eronneiden tilalle: kaksi jäsentä vuoden 2020
loppuun ja kolme jäsentä vuoden 2021
loppuun
6. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!

KORPELA PAPER
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Euroopan yksi johtavimmista krematoriolaitteiden valmistajista, Addfield Environmental Systems Ltd on toimittanut
meille uusinta ja puhtainta tekniikkaa edustavat polttouunit.
Eläintuhkaamo PET Oy
010 336 9253
040 900 9999
info@pethelsinki.com

Vastaanotto ja muistoesinemyymälä
Koetilantie 1
00790 HELSINKI
Viikki / YO Eläinsairaalan vieressä

Avoinna:
Ma - Pe 10.00 - 19.00
La 10.00 - 14.00
Su Suljettu

Lehtiryhmä

Lehtiryhmä

Emilia
Hakanen

Riikka
Virtanen

M

oikka kaikille!
Olen Emilia Hakanen ja toimin Satakissa-lehdessä pienimuotoisesti mukana kehittämässä kivaa luettavaa jäsenille. Kuulun itse myös
Satakissaan jäsenenä. Minulla on kotona Ragdolleja.
Näyttelyissä olen aktiivisesti käynyt kissojen kanssa ja
nyt koronan tullen on tullut iso kolo viikonloppuihin.
Toivottavasti taas pian pääsemme turvallisesti näyttelyihin ja saa nähdä ihania kissahenkisiä ystäviä.
Nyt pitää nauttia kauniista ilmasta ja luonnosta.
Hyvää kesää kaikille jäsenille!
Emilia

K

issaharrastukseni on peräisin 90-luvun alusta, jolloin
päätin hakea itselleni kissanpennun. Perheeseeni kuuluvat aviomies, poika ja kissoja.
Satakissaan tutustuin vuonna -92 esittelynäyttelyn kautta.
Jäseneksi liityin vasta vuosia myöhemmin. Muutama vuosi sitten innostuin toiminnasta aktiivisemmin. Tällä hetkellä kuulun
lehtitoimikuntaan. Muihinkin Satakissan juttuihin olen hieman
sotkeutunut, mitä nyt aika antaa myöden.
Kasvattajanimeä minulla ei ole, enkä nyt ainakaan lähivuosina ole kissojen kasvattamista harkinnut. Kissojen terveysasioihin olen aika paljon perehtynyt ihan oman mielenkiinnon
vuoksi. Monet tuttavat ottavatkin minuun yhteyttä, mikäli
heillä ilmenee kissan kanssa ongelmia.

Silja Laiho

M

oikka satakissalaiset!
Minun nimeni on Silja Laiho ja olen
pian 25-vuotias nuori nainen Porista.
Olen koulutukseltani Filosofian maisteri. Opiskelin Porin yliopistokeskuksessa kulttuurituotantoa
ja maisemantutkimusta ja valmistuin kesällä 2019.
Opiskelujeni jälkeen olen työskennellyt esimerkiksi promoottorina sekä hetken aikaa Pori Jazzilla, ennen tätä koronatilannetta. Voisi sanoa, että
korona pakotti lomailemaan nyt jonkin aikaa töiden suhteen. Mutta uusia tuulia kohti!
Vapaa-aikani vietän ystävieni ja erilaisten aktiviteettien parissa, esimerkiksi kuntosalilla ja lenkkeillen. Liikkuessa saa haastaa itseään ja hyvän,
onnistuneen treenin jälkeen on täynnä hyvää
energiaa. Liikunnan lisäksi käyn tallilla, sillä minulla on kaksi omaa hevosta, joiden kanssa puuhailuun menee suuri osa vapaa-ajastani. Hevosharrastus on ollut mukana arjessani koko elämäni
ajan, välillä vähemmän ja nyt kokonaisvaltaisesti.
Muiden harrastusten lisäksi tietenkin tärkeimpänä, omaa sydäntäni lähellä ovat kissat. Perheessämme on aina ollut kissoja ja rakkaus kissoja
kohtaan tulee jo varhaislapsuudesta. Eläimet ovat
aina olleet todella tärkeitä minulle. Siinä vaiheessa, kun muutin pois kotoa, tarkoituksena ei ollut
hankkia mitään eläimiä, mutta kuinkas kävikään!
Tällä hetkellä arkeani ihastuttamassa ovat rakkaat
kissani: Nipsu, Myy, Lemmy ja Mörkö. Ensimmäise-

nä saapui mustavalkoinen maatiaiskissani Mörkö.
Jossain vaiheessa aloin pohtia, että Mörkö tarvitsee kissakaverin. Lopulta päädyin käymään Satakissan kissanäyttelyssä Yyterin virkistyshotellissa
ja rakastuin miesystäväni kanssa tiettyyn kissarotuun. Se oli brittiläinen lyhytkarva. Eikä aikaakaan,
kun meillä olikin jo kaksi tämän rodun edustajaa
kotonamme: silver tipped poika Nipsu ja sinikilpikonna tyttö Myy. Viimeisimpänä kissalaumaan on
liittynyt viime syksynä musta exotic persilaispoika
Lemmy. Kissakasvattajaksi en kuitenkaan vielä ole
ryhtymässä, joten meidän perheessämme asustelee vain kastraattikissoja. Ehkä tulevaisuudessa!
Rotukissojen hankinnan myötä, ajankohtaiseksi tuli liittyä Satakissan jäseneksi ja liityin heti
mukaan toimintaan. Tämä mahdollisti esimerkiksi
sen, että sain vielä yhden harrastuksen itselleni
muiden lisäksi. Tämä harrastus on kissanäyttelyt. Käyn rotukissojeni kanssa näyttelyissä aina
muutaman kuukauden välein, melko aktiivisesti
siis. Kissanäyttelyissä parasta on nähdä muita
kissanomistajia ja kasvattajia ja jännittää oman
kissan menestyksen puolesta. Kissanäyttelyiden
mukana elämääni on tullut paljon uusia ihmisiä
kissamaailmasta ja olen päässyt reissaamaan niin
Suomessa kuin naapurimaissakin.
Satakissan kautta olen päässyt myös mukaan
yhdistyksen toimintaan, aiemmin erilaisten tapahtumien kautta, joihin olen kissojeni kanssa
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Katri Turto

O

osallistunut ja nykyisin lisäksi tämän Satakissa-lehden teon kautta. Lehden teossa olen ollut
mukana nyt hieman yli vuoden ajan, toivon mukaan vielä pidemmänkin aikaa. Hauskinta on kirjoittaa juttuja esimerkiksi omista kokemuksista
kissoihin liittyen, sillä niissä jutuissa saa kirjoittaa
luovasti. Kiinnostavinta on päästä kirjoittamaan
itselle mielenkiintoisia ja monipuolisia juttuja ja
oppia uusia asioita lehden teosta.

len aloittanut rotukissaharrastuksen 90-luvun loppupuolella, jolloin sain elämääni ensimmäisen
kissan, ocicatin nimeltä Milou. Hänen perässään muutti toinen oci, Tintti, ja hänen kasvattajansa toiveesta kävimme kokeilemassa
näyttelyitä Turokin jäseninä. Näyttelykärpänen ei purrut, mutta joku palo kissalliseen
harrastukseen jäi.
Kissat vanhenivat ja 14 ja 18 vuotiaina
heistä oli aika luopua. Tulipa opittua että
kissan palvelijan pesti voi olla hyvinkin pitkä!
Keväällä 2015 heräsi haave saada kissallisen elämän kylkiäisinä uudestaan kissamainen harrastus. Ihmislapsen kanssa väännettiin rodusta pitkään ja kompromissiksi
minun haluamalleni lyhytkarvalle ja lapsen
haluamalle pitkäkarvakissalle löytyi ratkaisu neloskategoriasta. Vanhoista piireistä

löytyi tuttu kasvattajakin ja hänelle vinkkasin halusta ryhtyä sijoituskodiksi. Lopulta
liki vuoden odottelun jälkeen helmikuussa
2016 luoksemme muutti balineesityttö Sansa ja veljensä Diego, itämainen pitkäkarva
kastraattiuros. Sansa sai pennut ja minä sain
hienon kokemuksen onnistuneesta pentueen hoidosta. Lapsista jäi luokseni asumaan
Tytti-tyttönen ja lopulta minun haaveeni lyhytkarvaisesta kissasta toteutui kun lauma
kasvoi vielä siamilaistytöllä nimeltä Huhu.
Satakissaan olen liittynyt vuonna 2016
ja melko heti tartuin ilmoitukseen, että
yhdistys tarvitsee tekijöitä ja aluksi teinkin
mainoksia ja muita painotuotteita. Lopulta
myös Satakissa-lehden taitto siirtyi minun
tehtäväkseni. Yhdistystoiminnassa on hienoa huomata miten eri alojen osaajat ja
erilaiset persoonat voivat tuoda mukanaan
omia taitojaan ja vahvuuksiaan.
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O
Jokainen Elämä
on Arvokas

lemme Hämeenkyrössä pääpaikkaansa pitävä eläinsuojeluyhdistys, joka
toimii myös alueensa löytöeläintoimijana. Löytöeläinten
lisäksi otamme vastaan kodinvaihtajia sekä
populaatiokissoja. Kissat ovat hoidossa kissalassamme ja sijaiskodeissamme ja etsivät
luovutuskuntoisiksi päästyään uusia elämänsä koteja meidän kauttamme.
Meillä on työtä enemmän kuin käsiä,
koska ihmisiä, jotka eivät arvosta kissoja, on
liikaa. Jos jokainen kissa syntyisi toivottuna
ja suunniteltuna, eläisi turvallista elämää,
saisi tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon,
saisi pitää kotinsa ja omat ihmisensä koko
elämänsä ajan, eläinsuojelutoimijoita ei
tarvittaisi. Löytöeläintoimijoita tarvittaisiin
toki, koska huolellisuudesta huolimatta
joku vikkelä tyyppi pääsisi aina karkuun,
mutta täydellisessä maailmassa jokaisella
karkulaisella olisi rekisteröity mikrosiru ja
käynti löytöeläintalossa jäisi lyhyeksi. Tässä maailmassa, missä elämme, suuri osa
kissanpennuista syntyy ”vahingossa” leikkaamattomille vapaana kulkeville emoille.
Liian moni aikuinen kissa liikkuu vapaasti
ulkona vaarallisella alueella, liian harvalla kissalla on tunnistesiru ja liian harvaa
edes katoamisen jälkeen kaivataan. Tämän
vuoksi löytöeläintalot – ne, jotka ottavat
karanneita lemmikkejä vastaan ja säilyttävät lakisääteisen 15 vuorokautta – ovat
täynnä. Tämän vuoksi myös eläinsuojeluyhdistykset, jotka ottavat vastaan kodittomia, ylimääräisiä, ei-kenenkään kissoja ja 15
päivän säilytysajan ylittäneitä kissoja, ovat
myös täynnä. Tämän vuoksi meillä on liikaa
työtä ja liian vähän resursseja.

Elämää kissalassa ja sijaiskodeissa
Kissankulmassa on nyt noin 60 kissaa, yksittäisiä koiria ja pupuja, sekä sekalainen
kokoelma luonnonvaraisia eläimiä. Kissat
asuvat kissalassa ja sijaiskodeissa, joita yhdistyksellämme on tällä hetkellä kymmenkunta. Hämeenkyrön kissalassa on erillinen
löytöeläinpuoli, johon saapuvat luonnosta talteen otetut löytöeläimet, siis oletetut
karkulaiset. Lakisääteisen 15 vuorokauden
kuluttua eläimet, joiden omistajaa ei löydy,
siirtyvät yhdistyksen haltuun. Ne jatkavat
tällöin elämäänsä joko kissalassa tai sijaiskodeissa. Mikäli kissa ei ole vaatinut akuuttia lääkärihoitoa löytöläpäivien aikana,
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kohtaa se viimeistään yhdistyksen kirjanpidon alle siirryttyään eläinlääkärin ja pääsee
terveystarkastukseen, sterilisaatioon tai
kastraatioon, rokotukseen, sirutukseen ja
fiv/felv – testaukseen. Loishäätö aloitetaan
luonnollisesti hyvin varhaisessa vaiheessa.
Moni kissoista saapuu meille laihana, huonolla ravinnolla olleena ja vaatii usein myös
muita eläinlääkärin hoitoja, kuten hammasremontteja, tarkempia verinäytetutkimuksia, ultrausta tai röntgentutkimuksia.
Kun kissan karanteeni on ohi ja kissa on
käynyt eläinlääkärissä, saanut rokotukset
ajan tasalle, on leikattu ja saanut negatiivisen tuloksen fiv/felv – testeistä, siirtyy kissa
joko kissalan pirtin puolelle, jossa sillä on
lajitovereita tai johonkin sijaiskotiin, joita
on eri puolille Suomea.
Kissalassa hoitajien päivät kuluvat siivoten, kissoja ruokkien ja lääkiten sekä
kissojen terveydentilaa tarkkaillen. Kissalassa käy myös vapaaehtoisia hoitajia, jotka haluavat antaa työpanoksensa kissojen
auttamiseen konkreettisella tavalla. Auto
on aktiivisessa hyötykäytössä, oli kyse sitten luonnonvaraisen eläimen hakemisesta
hoitoon, kissan kuljettamisesta sijaiskotiin
tai eläinlääkärikäynnistä. Lisäksi haetaan
lahjoitustavaroita, vertaillaan eläinlääkäriasemien tarjouksia, vastataan jatkuvasti
puhelimeen, sähköposteihin ja Facebookin
viesteihin koskien pulassa olevia luonnonvaraisia eläimiä, talteen otettavia kissoja
tai uutta kotiaan etsiviä kissoja. Kun päivän pakolliset hoitotyöt on tehty, ehditään
ehkä keskittyä kirjanpitoon, laskutukseen,
ruoka- ja tarviketilauksiin, toiminnan suunnitteluun tai kissatilojen remontointiin.
Sijaiskoti sen sijaan on tavallinen koti,
jolla on halua ja perusosaamista toimia kissojen puolimatkan majatalona, ennen kuin
kissa pääsee omaan loppuelämän kotiinsa.
Sijaiskodeissamme asuu kussakin vaihteleva määrä kissoja, joissakin yksi, joissakin
kolme, joissakin isompi lauma. Eniten sijaiskotipaikkamme täyttyvät tiineistä emoista,
juuri synnyttäneistä emoista pentuineen
tai aroista kissoista, jotka ovat sijaiskodissa kesyyntymässä ja tottumassa ihmiseen.
Kissamme asuvat sijaiskodissa kuten omatkin lemmikit, mutta ovat tilapäisasukkaita
ja etsivät uutta kotia sijaiskodin kautta
sitten, kun kissa alkaa olla siihen valmis.
Sijaiskodeissamme kissat voivat olla viikon,
kuukauden, puoli vuotta tai vuoden – ihan
kissasta riippuen. Yhdistyksemme maksaa
kissojen eläinlääkärikulut ja auttaa tarvittaessa hiekka- ja ruokakuluissa, mutta
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Otsikkoon kirjoitettu
arvo on Kissankulma
ry:n kivijalka. Jokainen
elämä on arvokas.
Tämä ohjenuora on
johtanut yhdistyksemme
perustamiseen ja
kehittymiseen sellaiseksi,
kuin se nyt on.

ja ja mahdollisimman oikein asetettua hintaa.
Tuotteen olisi hyvä olla myös helposti ja nopeasti valmistettava, amatööritaidoilla tehtävissä ja silti kivan näköinen. Ei ihan helppo yhtälö.
Raaka-aineita saa paljon ilmaiseksi; lahjoituksina ja kaveripiiristä ker(j)äämällä. Ihmisten
anteliaisuus yllättää usein positiivisesti, joskus
jopa hiukan liiankin positiivisesti. Kun huomasimme, että vanhoista farkuista saa monenlaista, pyysimme niitä ja meillä on nyt niitä muutama varastohyllymetri. Puuvillakangastakin
huutelimme jossain vaiheessa; saimme hulppean varaston kierrätettyjä pussilakanoita, pöytäliinoja, verhoja ja ihan uusiakin jäännöspaloja.
Sama toistui, kun huutelimme Kinder-munien
sisuksia rapinahiiriä varten; meillä on niitä nyt
saavillinen! Olemme saaneet lahjoituksena
materiaalia laidasta laitaan; luomuhöyheniä
huiskiin, tyynyjä täytevanuksi, tapettikirjoja
korttimateriaaliksi, kaakelilaattoja keramiikka-askarteluun, helmiä korumateriaaliksi ja
vaikka mitä muuta. Lähes kaikelle on käyttötarkoitus löytynyt, jokunen laatikollinen vielä
odottaa idealampun syttymistä.

muuten hoidosta vastaa sijaiskoti.

Mietteitä Kissankulman myyntipöydän takaa
Moni yhdistys – Kissankulma niiden joukossa –
hankkii osan toimintansa rahoituksesta myynnillä. Mitä me sitten myymme? Elämysmatkoja kissataloon tai loukutuskeikalle – emme vielä ainakaan, vaikka mieli tekisi. Valistusluentoja ja asennekasvatusta vastuuttomille eläinten omistajille
– emme niitäkään, koska niiden tarpeessa olevat
eivät niitä ostaisi. Erilaisia kannatustuotteita – kyllä. Kerromme seuraavassa vähän siitä, mitä kaikkea tapahtuu, ennen kuin iloisenkirjava myyntipöytämme on pystyssä vaikkapa kissanäyttelyssänne.

Tuote syntyy: Ideasta myytäväksi
Tuotteen ideointi lähtee usein käytännöstä; ”Kissani tykkää näköjään painia vanhan pehmonallen kanssa. Mitäpä, jos suunnittelisin sille ihan
oman painilelun?” Muoto on tietysti rotta, koko
on suunnilleen rotta, tähän asti kaikki selvää. Materiaalin pitää kestää kynsiä ja hampaita, useiden
kokeilujen jälkeen päädytään kierrätysfarkkuun.
Irtoavia osia ei saa olla, mutta silti rotan pitää
näyttää kivalta; ommellaan korvat ja häntä tiukasti saumojen väliin. Entä jos muoto ei riitä houkutteeksi kaupunkilaiskissalle? Lisätään täytteen
joukkoon kuivattua kissanminttua. Testiryhmä
villiintyy, on valmistunut uusi tuote, mintturotta.
Idea voi lähteä myös materiaalista: ”Farkuista jäi
käyttämättä yläosat, mitähän niistä voisi tehdä?”
Taskut näyttävät melkein valmiilta kännykkälau-

kulta. Jos ompelisi kaksi yhteen, lisäisi hihnan ja
jonkin kivan koristeen ja kutsuisi kännypussukaksi. Pientä teollisuusvakoilua ja kehitystä; hihnan
kiinnitys, vetoketjukokeiluja, vai olisiko sittenkin
läppä? Muutama koekappale ja tuote on pöytävalmis, on syntynyt kännypussi, aka perstaskunen.
Joskus saamme valmiin tuoteidean asiakkaalta:
”Tarvitsisin pienen korttipussukan, voisi olla sellainen vähän kovitettu ja avaimelle rengas. Jostain
kivasta kissakankaasta.” Otetaan haaste vastaan.
Tähän pitää olla uusi kangas, ei saa muuten siistiä,
siispä kangaskauppaan. Kovike voisi olla kaksipuolista liimaharsoa, sillä voisi kiinnittää päällyskankaan ja vuorin toisiinsa. Avainrenkaita löytyy
varastosta. Testaillaan mitoitusta nipulla kortteja.
Muutaman yrityksen ja erehdyksen (kangas pitää
asetella niin, että kissat ovat sekä etu- että takakappaleella oikein päin, avaimenkiinnitysnauha
pitää jättää sauman väliin, saumat pitää ommella
tietyssä järjestyksessä jne.) jälkeen ensimmäiset
prototyypit ovat valmiita ja asiakaskin on melkein
tyytyväinen; vain kankaan väri on väärä. Onneksi
muutama muu ihastuu ja mallikappaleet menevät
kaupaksi.
Hyvä kannatustuote on visuaalisesti houkutteleva, käytettävä, kestävä, turvallinen, eettinen,
monistettava, tuottava, helposti postitettava ja
tietysti oikean hintainen. Mielellään myös muiden tuotteista erottuva, johonkin ajankohtaiseen trendiin sopiva ja mahdollisimman monen
mieleen. Helppoa? Ei aina. Joskus käy niin, että
keksimme mielestämme ihan huippuidean, väkerrämme niitä noin sata kappaletta, eikä kukaan
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muu innostu. Toisinaan tuote, josta olemme itse
vähän epävarmoja, myykin yllättävän hyvin.

Tuotanto: talkoot ja virtuaalitiimit
Protovaiheen jälkeen osa tuotteista pääsee vakiovalikoimaan ja niitä sitten pitäisi saada syntymään paljon. Kuka ne sitten tekee? No me. Meillä
on muutama ompeleva tiimiläinen, jokunen korunäpertäjä ja korttiaskartelija. Ei kovin montaa,
joten lisäkäsiparitkin olisivat tervetulleita. Uusien
tulokkaiden mukana tulee usein uusia ideoitakin.
Ennen koronarajoituksia pidimme paljon talkoita, kokoonnuimme yhteen paikkaan joko ompelukoneiden tai askartelutarvikkeiden kanssa ja
vietimme päivän – joskus koko viikonlopun – askarrellen. Tuloksena oli parhaimmillaan toistasataa rottaa tai myyntitelineellinen kortteja. Talkoot
olivat meille myös Tyky-toimintaa, tilaisuus tuulettaa omia ajatuksia, tavata kavereita ja luonnollisesti napostella jotain hyvää askartelun lomassa.
Nyt rajoitusaikana askartelutiimi on hajasijoitettuna ja pitää yhteyttä WhatsAppilla, jakaen kuvia
ja ideoita. Haasteena on tässä tilanteessa logistiikka; materiaalivarasto on Hämeenkyrössä ja
askartelijat siellä täällä Tampereella, Nokialla ja
Hattulassa ja tietysti valmiit tuotteetkin pitää saada oikeaan paikkaan.

Kannattavuus: rahaahan tässä yritetään tehdä
Koska tavoitteena on kerätä ruokarahaa hädänalaisille, pyritään kannatustuotteilla mahdollisimman hyvään tuottoon. Se tarkoittaa käytännössä
mahdollisimman pieniä hankinta/raaka-ainekulu-

Kaikkea ei kuitenkaan saa ihan ilmaiseksi; korujen metalliosat, riipukset, avainrenkaat, papukaijalukot ja helmet ovat tilauslistan kärjessä ja
korutarvikekauppojen poistomyynnit, korutarvikekirppikset ja ”kiinankaupat” parhaita apajia.
Koruaskartelijat ostavat itse omat tarvikkeensa,
joten tämäkään kuluerä ei syö yhdistyksen kassaa. Tuotantokustannuksiin ei lasketa myöskään
ompeluharrastajan uutta konetta, lahjoitustenkerääjän bensakuluja, eikä koruaskarteluun varta vasten hankittuja lähilaseja.
Tuotteiden hinnan määrittelykään ei ole ihan
helppo nakki. Pitää tasapainoilla maksimihinnan ja maksimimenekin kanssa ja aina välillä
perustella asiakkaille sitä, mikä on filosofia kannatustuotteen takana: ostaja maksaa siitä vapaaehtoisesti hiukan tai paljon enemmän, kuin
mitä sen materiaali/valmistus/muut kustannukset ovat. Kyse ei ole hyväntekeväisyydestä sitä
ostajan kissaa kohtaan, joka mintturotan saa,
vaan niitä kissoja kohtaan, jotka vielä odottavat
omaa kotia.

Myynti: lopultakin rahaksi
Viime vuodenvaihteeseen asti meillä ei ollut
kivijalkakauppaa, joten kaikki myynti tapahtui erilaisissa tapahtumissa; kissanäyttelyissä,
markkinoilla, lemmikkitarvikeliikkeissä tai ihan
vaan torilla. Alkuvuodesta avasimme Kyröskosken torin kupeeseen Vihtorinkulman; yhdistetyn kerhotilan ja kannatustuotekaupan – ja jouduimme melkein saman tien sen sulkemaan asiakkailta koronan iskiessä. Sama tauti poisti kalenterista kaikki myyntitapahtumatkin. Tämän
kevään olemme sitten koittaneet opetella Facebookissa myymistä ja siinäpä onkin haasteensa.
Paras paikka kannatustuotemyynnille on sellainen tapahtuma, jossa on paljon kissaihmisiä
liikkeellä, ja mielellään vielä ostofiiliksellä. Sano-
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mattakin lienee selvää, että yksi tuollainen paikka on kissanäyttelyhalli. Toinen kullanarvoinen
tilaisuus on joulumarkkina-aika, jolloin useampien ihmisten hyvä tahto ulottuu myös kissoihin.
Myyntipöydän takana on helppo hymyillä, kun
toisella puolella on toimintaamme arvostavia ja
eläinrakkaita asiakkaita. Hiukan haasteellisempia
paikkoja ovat kauppakeskukset tai torit, joissa liikkuu vähemmän kissamyönteistä porukkaa. Joskus
vaaditaan lehmän hermoja ja kilpikonnan nahkaa,
kun ihan liian monetta kertaa joku pysähtyy valistamaan meitä siitä, ”kuinka meillä maalla kissaongelmat hoidellaan” tai että ”meidän pitäisi auttaa
lapsia tai vanhuksia, eikä tuhlata aikaa kissoihin”.
On me sitä nettikauppaakin tässä opittu, kun
on ollut pakko. Haasteellisinta on saada tuotteet
houkutteleviksi, kun niitä ei pääse hypistelemään.
Kuva ei tässä tapauksessa todellakaan kerro
enempää kuin tuhat sanaa. Nettikaupassa jää pois
se elintärkeä henkilökohtainen kontakti, millä
kiinnostuneelle ihmiselle myydään vähän useampi tuote tai puhutaan hänet mukaan toimintaan.
Toisaalta on nettimyynnillä hyvätkin puolensa;
olemme huomanneet, että erilaiset huutokaupat
saavat ihmiset innostumaan. Teemallisilla huutokaupoilla tuntuu saavan parhaan tuloksen.
Postimyynnin työllistävin osa on logistiikka.
Tuotteiden keräily mahdollisesti eri paikoista,
pakkaaminen, postittaminen, maksujen tarkastaminen, kirjeenvaihto tilaajien kanssa.

Kannatustuotemyynnin hauskuus ja
realismi
Sen iloisenkirjavan myyntipöydän kasaamiseen
vaaditaan vielä paljon muutakin. Myyntipaikasta on sovittava, vapaaehtoiset myyjät usutettava
paikalle, tavarat on kuljetettava paikanpäälle, laitettava näyttävästi esille, hintalaputettava, kassakin pitää muistaa ottaa mukaan. Kun pöytä on
valmis ja myyjillä on kissankorvat päässä, suurin
työ on tehty.
Askartelu on kivaa ja kaikkein hauskinta on,
kun voi tehdä sitä mistä tykkää ja saada samalla
hyvää aikaan. Tässähän se on pähkinänkuoressa.
Siinä missä kissojen hoitajat ruokkivat, hoitavat,
kuljettavat, loukuttavat ja kotiuttavat lähes vuorokauden ympäri, me askartelijat käytämme kaiken
liikenevän aikamme tämän harrastuksen parissa.
Kissankulman myyntipöydässä on vuosien varrella ollut kymmeniä erilaisia tuotteita ja niiden
tekemiseen on käytetty satoja tunteja. Ja ne ovat
tuottaneet meille tuhansia euroja. Hyvän myyntipäivän jälkeen – vaikkapa siellä kissanäyttelyssä –
on nautinto laskea kassa. Satasia kassaan, hienoa!
Realismi iskee siinä vaiheessa, kun samana iltana yksi kissa käy päivystyskäynnillä ja kuluttaa
koko potin. Yhden kollin kastrointi maksaa noin
15 mintturottaa. Rokotuksen kodittomalle saa
kuudella rotalla. Kissoja meillä käy vuodessa noin
200, joten aika monta mintturottaa on myytävä.
Montako sinä haluaisit ostaa?
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Riemun kiljahduksia, sydämessä
läikähtävää rakkautta ja katkeria
kyyneliä
Kissankulman toiminta mahdollistuu vain vapaehtoisten toimijoiden avulla. Meidän joukkoomme
kuuluu kannatustuotteiden tehtailijoita, myyntipöydän takana hymyileviä myyntitykkejä, kissoja
kotonaan hoitavia sijaiskoteja, nettisivuja päivittäviä someaktiiveja, kuljetuksissa auttavia roudareita, kissalan hoitorinkiläisiä, luonnonvaraisten
eläinten hoitajia ja monia muita. Usein roolit ovat
päällekkäisiä ja samat ihmiset toimivat useissa eri
tehtävissä. Toiminta kovan alkuelämän kokeneiden eläinten kanssa on täynnä tunteita – oli toimijan positio sitten mikä tahansa. Tässä toiminnassa
eletään usein vahvojen tunteiden viidakossa.
Osa kissoistamme on kesyjä, mutta suurin osa
vähemmän tai enemmän arkoja, mikä tuottaa toki
omat vivahteensa kissojen käsittelyyn; varsinkin,
jos kissaa täytyy lääkitä. Huonolla ravinnolla pitkään olleet kissat saattavat olla pitkään huonossa
kunnossa ja vaatia pidempään suolistoystävällistä
erityisruokaa ja erilaisia ravintolisiä saadakseen
elimistönsä toiminnan tasapainoon. Arat, käsittelyyn tottumattomat emot haastavat hoitajansa
osaamisen, mielikuvituksen ja mielenterveyden
toisinaan äärirajoille; varsinkin silloin, kun vastasyntyneet pennut eivät ala kasvaa kunnolla ja
niitä joudutaan punnitsemaan, tukiruokkimaan ja
mahdollisesti lääkitsemään useita kertoja päivässä. Näin tapahtuu usein tilanteissa, jossa huonolla
ravinnolla ollut, sisäloisia pullollaan oleva, luon-

nosta talteen otettu emo synnyttää pennut, jotka
saavat emoltaan jo syntymässä erilaisia luonnossa
liikkuville kissoille tyypillisiä viruksia ja ovat jo synnyttyään rähmäisiä ja nuhaisia. Toisinaan tiineiden
emojen synnytyksessä aiheutuu komplikaatiota
tai pennut syntyvät kuolleina tai vajavaisesti kehittyneinä.
On hetkiä, jolloin me näiden kovan alkuelämän
saaneiden kissojen kanssa toimivat hihkumme
riemusta, kun se todella arka kissa viimein uskaltautuu nuuhkaisemaan hoitajansa kättä tai uskaltautuu piilostaan leikkimään – tai ylipäätään jättää
lyömättä tilanteessa, jossa olisi mahdollisuus. On
hetkiä, jolloin kiintymys kissaan kasvaa niin suureksi, että arkana sähinäpallona tullut kissa päätyy
jäämään pysyväksi asukkaaksi sijaiskotiinsa. Tai
joka uuteen kotiin lähtiessään vieräyttää poskelle
kyyneleen jos toisenkin – ilosta, että kissa saa uuden mahdollisuuden ja samalla haikeudesta, kun
yhteinen aika päättyy.
On hetkiä, jolloin kissan sairastaminen ja sitä
seuraava murhe ja ahdistus vääntää hoitajansa
sisuskalut rullalle ja painaa rintaa, kun ei tiedä,
paraneeko pieni ystävä, tai mitä voisi tehdä enemmän toisen auttamiseksi. On hetkiä, jolloin väsymys painaa kehon kasaan, kun kissalan iltatoimet
ehditään täyden päivän jälkeen tekemään toisinaan vasta myöhään yöllä tietäen, että kissalan
ulkopuolisen elämän päätyö kutsuu taas aamulla
aikaisin. Tai kun sijaiskodeissa ruokitaan emottomia pentuja pipetillä muutaman tunnin välein
läpi yön silmät ristissä. On hetkiä, jolloin itketään
karvaita kyyneleitä, kun eläinlääkärissä joudutaan
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tekemään päätös liian kipeän kissan päästämiseksi pois tai kun se viikkoja vierihoidossa ruokittu,
emoton pentu ei hoidosta huolimatta jaksanutkaan elää. Ne ovat hetkiä, jolloin maailma on hetken musta, kunnes taas jatketaan entistä kovemmalla tarmolla.
On hetkiä, jolloin hihkutaan riemusta, kun arempi, pitkään kotia etsinyt kissa saa oman kodin, pitkään loukutuksessa ollut, huonokuntoinen, mutta
sitkeästi loukkua väistellyt kissa viimein saadaan
kiinni ja hoitoon tai pidempään sairastanut kissa
todetaan eläinlääkärin kontrollikäynnillä viimein
terveeksi. On hetkiä, jolloin päällimmäinen tunne
on kiitollisuus. Kiitollisuuden tunne syntyy toimintaamme tukevien ihmisten raha- tai ruokalahjoituksista, onnistuneista kannatustuotemyyntitapahtumista, kissojen uusista kodeista ja monella
tavalla mukana olevista vapaaehtoisistamme. Se
syntyy hetkistä, jolloin saamme kuulumisia uusista kodeista ja hetkistä, joissa tulee hairahduttua
muistojen maailmaan ja vertailtua kipeänä, laihana ja sairaana tulleen kissan kuvaa siihen kuvaan,
mitä kissa on uuden mahdollisuuden saatuaan
kotiinlähdön kynnyksellä. Kiitollisuus elää siinä
hetkessä, kun silittää uuteen kotiin lähtevää kissaa
hyvästiksi, sulkee kuljetusboksin oven ja toivottaa
kissalle onnea uuteen kotiin. Tätä hetkeä varten
me tätä kaikkea teemme – sitä varten, että jokaisella elämällä on merkitys ja jokaisella kissalla
mahdollisuus huonoista lähtökohdista huolimatta
parempaan, terveeseen, onnelliseen ja yltäkylläiseen elämään, huolenpitoon ja rakkauteen.
Omaan kotiin. ❤

Fedjan
tarina
Fedja
Fedja oli eläinsuojelupentu, joka saapui Kissankulmaan eläinlääkärin
kautta kolmen päivän ikäisenä, valitettavan kovia kokeneena pentuna.
Pennulle päätettiin eläinlääkärin tekemän arvion myötä antaa mahdollisuus. Villasukassa asunutta pientä kissavauvaa ruokittiin ja lääkittiin läpi
vuorokauden kahden tunnin välein ja se kävi jatkuvasti eläinlääkärin
tarkastuksissa. Valitettavasti, kaikesta yrityksestä huolimatta, pennun
ensimmäisinä elinpäivinään saamat vauriot olivat sen verran mittavia,
että pentu nukutettiin ikiuneen kymmenen päivän ikäisenä.
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kissa on

lihansyöjä!
Kaikki kissaeläimet ovat kehittyneet saalistamalla ja
syömällä pieniä proteiinipitoisia saaliita – raakana.
Kissa on lihansyöjä! Tämä
mielessä olemme MUSHilla
kehittäneet kissojen raa’an
täysravinnon. MUSH Vaisto
Cat- sarja on huolella koostettu tuoreista, kotimaisista
raaka-aineista ja valmistetaan
omalla tehtaallamme Pietarsaaressa
Myyntipäällikkö Paulan Taika-kissa

cat & kitten
UUSI PAKKAUS!
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Kissankulman Selviytyjät
Eir

Eir löytyi helmikuussa erään talon
pihasta villiintyneenä puolivuotiaana pentuna syömässä linnunsiemeniä lintulaudan alta. Sitkeän
loukutuksen tuloksena kissa saatiin kiinni ja talteen. Pian sijaiskotiin päästyään kissan elimistö
kovan alkuelämän saldona petti
ja jatkuvien eläinlääkärikäyntien
ohella kissaa ruokittiin ja lääkittiin
yötä päivää ruokintaletkun kautta. Usean viikon hoidon jälkeen
kissa alkoi toipua ja voimistua.
Kissa muutti maaliskuussa omaan
kotiinsa - niiden ihmisten luokse,
jotka kissan alkujaan pihastaan
loukuttivat. Pentu on kesyyntynyt muutamassa kuukaudessa
elämää rakastavaksi reippaaksi
nuoreksi kissaksi.

Lilli

Freyjan ja
Enyan pentueet
Isosta populaatiosta talteen otetut emot, Freyja ja Enya, synnyttivät muutaman päivän erolla yhteensä kahdeksan pentua, joista yksi jouduttiin lopettamaan mittavien kehityshäiriöiden vuoksi. Emoista toinen, Freyja, sairastui
vakavasti vain muutamaa päivää synnytyksen jälkeen ja joutui läpikäymään
ison ja kalliin leikkauksen tehohoitoineen ja viikon eristyksissä olon toipumisineen. Enya oli synnyttänyt samana aamuna, kun Freyja joutui leikkaukseen ja otti myös Freyjan pennut hoidettavakseen. Enya imetti viikon ajan
seitsemää pentua, saaden tosin tukiruokinta-apua ihmiseltä. Freyja toipui
ja emot jatkoivat pentujen hoitamista yhdessä. Pennut lähestyvät luovutusikää ja niille kaikille sekä aroille emoille on uudet, hyvät kodit odottamassa.

Kissankulmaan saapuu paljon kodinvaihtajia. Syyt ovat moninaisia,
joskus ymmärrettäviä, joskus valitettavasti vähemmän ymmärrettäviä. Toisinaan syynä on allergia, toisinaan vauva, koira tai taloudelliset syyt. Joskus syynä on ajanpuute, kissaan kyllästyminen tai se,
ettei kissa mahdu muuttokuormaan. Lilli on 15-vuotias kissarouva,
joka oli elänyt iäkkään omistajansa kanssa. Omistajan menehtymisen myötä kissa jäi ulos, mutta onneksi valveutuneet omaiset ottivat yhteyttä Kissankulmaan ja pyysivät apua. Kissankulma loukutti
kissaa useita päiviä, ennen kuin Lilli saatiin turvaan. Kissa kävi eläinlääkärin perusteellisissa tarkastuksissa ja todettiin harvinaisen terveeksi vahvaksi daamiksi. Lilli muutti myöhemmin uuteen kotiinsa,
92-vuotiaan rouvan ystäväksi.
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SATAKISSA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantai 30.11.2019 klo: 15:30
Paikka: Ravintola Buena Vista, Kanalinranta 5, 26100 Rauma
Paikalla 19 äänivaltaista jäsentä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jonna Sivonen avasi kokouksen klo. 15:30
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Jonna Sivonen
Sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri Piia Anolin-Niemi
Pöytäkirjantarkastajat ovat Riikka Virtanen ja Pia Vainionpää
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ilman lisäyksiä
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Toimintasuunnitelma
		
• Kuultiin toimintasuunnitelma ja hyväksytään sellaisenaan
Tulo ja menoarvio
		
• Kuultiin tulo- ja menoarvio ja hyväksyttiin ne ilman lisäyksiä
		
• Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan
			
- Varsinainen jäsen Kissa-lehdellä 20,00 €
			
-Varsinainen jäsen ilman Kissa-lehteä 12,50 €
			
- Kasvattajan maksama jäsenyys 15,00 €
			
- Perhejäsen 5,00 €
		
• Päätettiin poistaa kasvattajan palvelumaksu
6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 7. mukaisesti
Puheenjohtaja 2020
		
• Ehdotettiin Jonna Sivosta. Hänet valittiin tehtävään
Muut hallituksen kaksivuotiset jäsenet
		
• Ehdotettiin Pia Hasselia, Päivi Mustosta, Jarno Mustosta ja Sirkka Reinikkaa.
		
Muita ehdokkaita ei ollut, joten heidät valittiin kaksivuotisiksi hallituksen jäseniksi
Pia Hassellin, Jarno Mustosen ja Päivi Mustosen toimikausi alkaa heti ja Sirkka Reinikan 1.1.2020

				

PÖYTÄKIRJA

SATAKISSA RY:N
YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 22.12.2019
Paikka: ABC-Tikkula, Tikkulantie 2,28120 Pori
Aika: Sunnuntai 22.12.2019 klo:14:00
Paikalla oli yhdeksän Satakissa ry:n äänivaltaista jäsentä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:14:00
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantakastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Jonna Sivonen
Sihteeriksi valittiin Piia Anolin-Niemi
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Valtanen ja Anne - Marie Uoma
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elina Peltonen pyysi paperista jäsenlistaa. mutta jäsenlista oli vain sähköisessämuodossa.
Sovimme että vastaisuudessa pidämme jäsenkokouksissa paperisen jäsenlistan mukanamme.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin
5. Valitaan vuodelle 2020 varatoiminnantarkastaja
Ehdotettiin Susanna Sipilää varatoiminnantarkastajaksi
o Susanna Sipilä valittiin varatoiminnantarkastajaksi
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 14:16
Jonna Sivonen
Puheenjohtaja

Piia Anolin-Niemi
Sihteeri

Sari Valtanen
Pöytäkirjantarkastaja

Anne-Marie Uoma
Pöytäkirjantarkastaja

7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
Varsinaisena toiminnantarkastajana toimii Mari Jokiranta ja varatoiminnantarkastajana Petri Reinikka
8. Valitaan liittokokousedustajat vuodelle 2020 ja heidän varahenkilönsä
Liittokokousedustajina toimii koko hallitus
9. Päätetään jäsenkampanjoista
01.10- 31.12.2019 liittynyt jäsen saa vuoden 2020 jäsenmaksun samaan hintaan
01.10–31.12.2020 liittynyt jäsen saa vuoden 2021 jäsenmaksun samaan hintaan
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:06
Jonna Sivonen
Puheenjohtaja

Piia Anolin-Niemi
Sihteeri

Riikka Virtanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pia Vainionpää
Pöytäkirjantarkastaja
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Rotuvisa

Oikeat tulokset
1) c
2) b
3) c
4) a
5) c
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6) b
7) c
8) a
9) b
10) c

Urokset
1. NW SC & GRC FI*Siriuksen TritonCurl JW, ACS n 22, 651,3, Satu Hämäläinen
2. GIC Curland Unique, ACL b 22, 611,15, Satu Hämäläinen
3. BW SC FI*Escape’s Little Cedric JW, MCO n 09 22, 570,91, Kirsi Veikkola
Naaraat
1. SC & GRC Sugar Curl Marshmellow of Siriuksen, ACL f 03 21 33, 650,89,
Satu Hämäläinen
2. SC & GRC Siriuksen OpalCurl, ACL n 03 24, 571,06, Satu Hämäläinen
3. GIC FI*Chamberlain Forever Diamond, MCO n 22, 557,55, Maarit Palmén
Kastraattiurokset
1. SP FI*Escape›s Little Sky, MCO n 22, 650,5, Kristiina Lindfors
2. SP FI*Chamberlain Ghost of Wind, MCO n 09 22, 600,59, Saijamari
Sillanpää
3. GIP FI*Chamberlain Montana Sky, MCO ns 22, 590,92, Marianne Vainio-Ketola ja Maarit Palmèn
Kastraattinaaraat
1. GIP IC FI*Pörkarvan OpethEnniosDotter, NFO n 22, 570,54, Pia ja Johanna Vuoltee
2. GIP CH FI*Debals Janette, NFO f 09 24, 531,16, Pia ja Johanna Vuoltee
3. IP IC FI*Tunturikissan Saga, SIB n 09 24, 522,59, Piia Anolin-Niemi
Nuoret
1. FI*Siriuksen AlfaCurl JW, ACL n 03 22, 390,46, Satu Hämäläinen
2. CH FI*Escape’s Phoebe JW, MCO fs 03 22, 390,34, Kristiina Lindfors
3. IT*Norr Venn’s Eric Clapton JW, NFO d 02 21 62, 370,44, Satu Hämäläinen
Veteraanit
1. GIP IC FI*Pörkarvan OpethEnniosDotter, NFO n 22, 75,11, Pia ja Johanna
Vuoltee

Kategoria IV

Urokset
1. SW BW IC Apocalyptica Zorro JW, OSH n 03, 576,76, Sari Hilli
2. SC FI*BlackDevil’s Drift Of The SunRice JW, OSH e var, 557,75, Jonna
Sivonen
3. SC FI*BlackDevil›s The Sound Of Silence JW, OSH n var, 540,52, Jonna
Sivonen
Naaraat
1. SC FI*BlackDevil›s Mystic Always & Forever JW DSM, OSH h, 631,18,
Jonna Sivonen
2. SC FI*BlackDevil›s Frosty Northern Lights, OSH f var, 534,64, Jonna
Sivonen
3. SC Baccara Eastern Nymph DM, SIA n, 511,28, Jonna Sivonen
Kastraattiurokset
1. SP FI*BlackDevil’s Exotic Forever & Ever DVM, OSH d 24, 547,35, Jonna
Sivonen
2. IP GIC FI*Claypond’s Farceur, CRX o, 511,41, Sanna Männistö
3. SP FI*BlackDevil›s Whistle Of The FireCracker, OSH e var, 511,22, Jonna
Sivonen
Kastraattinaaraat
1. SP SC FI*BlackDevil›s White Viper, SIA b var, 427,2, Jonna Sivonen
Nuoret
1. SW BW IC Apocalyptica Zorro JW, OSH n 03, 390,29, Sari Hilli
2. FI*BlackDevil›s HardCore TroubleMaker, OSH a, 330,25, Jonna Sivonen
3. FI*BlackDevil›s Only God Can Judge Me, OSH n, 320,33, Jonna Sivonen
Veteraanit
1. SP IC Changes Ziggy Stardust, CRX n, 70,16, Sanna Männistö
Siitosurokset
1. IP SC HU*Okonor Rozsdás, OSH d 24, 359,9999, Jonna Sivonen
2. GIP SC FI*BlackDevil’s RedBull, OSH d 24 var, 321,3332, Jonna Sivonen
3. SC FI*BlackDevil’s The Sound Of Silence JW, OSH n var, 195,3333, Jonna
Sivonen

Siitosurokset
1. SC CascadeMtn Dream Maker DVM, MCO n 22, 345,6665, Maarit Palmén

Siitosnaaraat
1. SC FI*BlackDevil›s Dark Schakaliina DM, OSH f var, 329,9999, Jonna
Sivonen
2. SC Baccara Eastern Nymph DM, SIA n, 326,6665, Jonna Sivonen
3. CH FI*JellonCats Carmen, OSH a, 195,3333, Jonna Sivonen

Siitosnaaraat
1. IP IC FI*Tunturikissan Saga, SIB n 09 24, 289,6666, Piia Anolin-Niemi

Kasvattajat
1. FI*BlackDevil’s, 354,00, Jonna Sivonen

Kasvattajat
1. FI*Chamberlain, 344,6, Maarit Palmén
2. FI*Siriuksen, 318,6, Satu Hämäläinen

Kotikissa

HCS
1. BW NSW Sissi DSM HCS f 23 90,19, Raija Reininranta
2. Kissa Pesonen HCS n 21 50,12, Riitta Sainio
3. Aavi Benida HCS 45,04, Pia Vainionpää
HCL
1. Santtu HCL f 23 90,1, Raija Reininranta
2. Sepe HCL a 09 55,12, Riitta Sainio

GIC Ayser’s ZZ Top, EXO n 22

Omistaja: Maarit Lindholm-Teräväinen & Minna Markela

Ayser’s ZZ TOP eli kodikkaammin ”Topi” saapui elämäämme tuomaan iloa, joulukuussa 2018 yhdeksän kuukauden
ikäisenä. Topin kasvattaja Maarit etsi kissalle sijoituskotia,
jossa olisi kiinnostusta myös näyttelyissä käymiseen.
Miten ihanaa oli yli 20 v kissaharrastustauon jälkeen saada Topi sijoitukseen meille! Näyttelyissä innostuimme heti
käymään, vaikka sanottiinkin, että kolli ei ole vielä valmis.
Kesän aikana Topi kehittyi hurjasti. Elokuussa Satakissan
näyttelystä tuli ensimmäinen BIS ja myös BOB1!! Loppuvuoden näyttelyissä tuli BIS voittoja niin mukavasti, että
kissaliitossa Topi nappasi kolmannen sijan.
Topi on jo nyt ikäisekseen raamikas kollipoika ja täytti helmikuussa vasta kaksi vuotta. Jälkeläisiä ei vielä ole, mutta
tarkoitus on tämän vuoden aikana päästä tyttöjä liehittelemään ja toivottavasti tänä vuonna vielä nähdään Ayser’s
pentuja, joiden isänä Topi on. Minulla on tarkoitus myös
jossain vaiheessa käyttää Topia omaan kasvatukseen ja
saada kauniita pentuja meidän sydäntenmurskaajasta.
Tämä hurmaava karvapallero on todellakin paikkansa
täyttänyt ja jokaisen perheenjäsenen sydämessä ollut Topin kokoinen aukko on täyttynyt. Topi on leikkisä, lempeä
kurnuttelija, kova juttelemaan. Poikani Valtteri (13v.) vei
Topin sydämen kokonaan; jopa niin rakastunut Topi on,
että välillä yritetään kiivetä pojan niskaan! Olenkin saanut todeta, miten Valtterin varjokin on muuttunut pieneksi, karvaiseksi ja maukuvaksi; Topi nimittäin vaeltaa pojan
perässä joka paikkaan ja asuu pääasiassa samassa huoneessa vallaten yöllä tyynyn ja kainalon. Valtteri kulkee
mukana näyttelyissä. Jos ei pääse, on pojilla toisiaan kova
ikävä! Tämä parivaljakko on erottamaton!
Mahtava paluu takaisin rakkaan harrastuksen pariin näin
kauniin Topi kissan kanssa.
Kiitos Maarit, että uskalsit luottaa meihin.
Näyttelyissä törmäillään!
Terkuin Minna, Valtteri ja Topi-exotic

Naaras

Kategoria II

Nuoret
1. FI*Anjupia’s Aberystwyth Anwell Awst, MAU n 24, 330,29, Pia ja Antti-Jussi Vainionpää

IT TEFNOC NEDLOG

Veteraanit
1. SC FIN*Globel’s Agneta Madonna DVM SBI n 65,04 Pirjo Laurila
2. FI*Aamukasteen Generation-X EXO n 22 45,04 Maarit Lindholm-Teräväinen

Kastraattiurokset
1. SP SC FI*Kissamummon Keijun SyysLoisto, BML ns 11 31, 498,16, Sari
Valtanen
2. SP FI*Gimmie’s Home Town Hero, BSH o 21 33, 485,00, Aila Heinilä

Kategoria I

Uros

Nuoret
1. FI*BlackRain’s Quaint Kid JW RAG d 04 390,36 Emilia Hakanen
2. CH FI*DollyCats The Pride JW RAG n 03 390,33 Emilia Hakanen
3. IC Ayser’s Last Word JW PER n 390,33 Maarit Lindholm-Teräväinen

Naaraat
1. GIC FI*Chai-lai Romantic Rosie JW, SIN, 630,48, Pia ja Antti-Jussi vainionpää

VECTOR BACKGROUND

Kastraattiurokset
1. GIP CH Ayser’s Wild Tabby EXO n 22 var 498,04 Raili Maaranen

Urokset
1. SC Jewels Choice Silver Ice JW, BML ns 11 31, 650,54, Sari Valtanen
2. GIC SE*Hayawani’s Ammon, MAU ns 24, 496,29, Antti-Jussi Vainionpää

Kuva: Marika Lahti

Naaraat
1. SW SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi JW DVM SBI b 651,25 Minna Hermans
2. IC Ayser’s Last Word JW PER n 630,62 Maarit Lindholm-Teräväinen
3. BW SC FI*Whispers Oxana EXO g 03 23 var 570,97 Johanna Vuoltee

Kategoria III

GOLDEN CONFETTI

Urokset
1. GIC Ayser’s ZZ Top EXO n 22 650,44 Maarit Lindholm-Teräväinen &
Minna Markela
2. SC FI*Celestial’s La Primo de Pancho RAG a 04 610,74 Emilia Hakanen
3. CH FI*DollyCats The Pride JW RAG n 03 484,08 Emilia Hakanen

DNUORGKCAB ROTCEV

SATAKISSAN VUODEN KISSAT 2019

Kategoria I

SW NW SC FI*Chirybiry’s My Darling Ipi
JW DVM, SBI b
Omistaja: Minna Hermans
Uskomaton vuosi 2019 ja uskomaton kissa!! Toisen kerran peräkkäin vuoden kissa –titteli!!!!!!! 18 näyttelyä kotimaassa ja 1 ulkomailla: 15 x Best in Show –tulosta ja
yksi BOB-1, 17 x NOM ja 6 x Värin paras. Kaiken kruunasi
Scandinavian Winner –titteli Turussa ja lopuksi vielä National Winner –titteli!
Tästä on vaikea enää laittaa paremmaksi.
Ipi kiittää kanssakilpailijoita ja ihailijoitaan sekä toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta 2020.
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Omistaja: Emilia Hakanen
Kategorian 1. Paras nuori oli meidän Leo (FI*BlackRain’s
Quaint Kid JW). Hän on punainen mitted ja hän on syntynyt huhtikuussa 2019. Leo leijona muutti meille Huittisista FI*BlackRain’s kissalasta Taijalta. Leolla on rakkaus
luonne, Leo on sylikissa. Minulla on kotona kissoja ja he
ovat lähelläni, mutta Leo puskee vaikka läpi harmaan kiven, jotta pääsee syliin :D
Leo on näyttelyurallaan vielä nuorissa ja kohta me siirrytään isojen poikien joukkoon. Leon näyttelymenestys on
ollut todella menestyksekästä ja matka jatkuu…

Omistaja ja kasvattaja: Pirjo Laurila

Mitkään sanat eivät riitä kertomaan...
Donna on jälleen paras veteraani jo neljännen kerran putkeen ja vielä tässä iässä! Kanssakilpailijat olivat lähes puolta
nuorempia ja Donnassa jo ikä näkyy. Lisäksi näyttelyt ovat jääneet vähiin, sillä
mummo on viettänyt eläkepäiviään välillä. Menestystä on silti riittänyt. Eräskin tuomari oli pahoillaan, kun ei ollut
seniorille antaa mitään muuta kuin TP
ja VP. Tuomarit ovat monesti olleet epäuskoisia kissan iästä ja hämmästyneinä
ihmetelleet hänen hyvää lihaskuntoa,
turkkia, kontrastia, silmien väriä, ym.
Ainoa moite joskus on ollut, että hän ei
pidä silmiään enempi auki. Hän kun ottaa aina niin rennosti ja nauttien kaikki
näyttelyt. Donna suorastaan rakastaa
näyttelyitä, trimmauksia, hotelleissa yöpymisiä. Siksi vielä kuljetaan... Diiva kun
on! Tärkeintä ei suinkaan ole näyttelymenestys.
Tuomarit kiittelevät, kun olen tuonut
hänet näyttelyihin ja kuvaavat häntä kännykällään. Kerran myös kuultiin
juhlallinen serenadi: Sinun silmiesi tähden... ja annettiin kissan kaulaan TP-mitali.
Minulle on ilo ja kunnia saada tuoda
Donna näyttelyihin. Hän kun niin nauttii olla huomion keskipisteenä. Tuomarin pöydällä Donna ottaa kuningatarmaisen asenteen ja on hiljaa arvokkaasti paikoillaan. Toisinaan hän diivailee ja

Veteraani

SC FIN*Globel’s Agneta Madonna DVM, SBI n

hän myös tuntee arvonsa. Mikäli tuomarilla on kiinnostava lelu, niin sillä
leikitään. Kotona näyttelyjen jälkeen
sitten onkin vauhti päällä, juostaan
spurttirinkiä metrin ilmakiitona niin
että siinä on nuoremmat helisemässä.
Viimein jo kirjoitin, että mitkään sanat
ei riitä kuvailemaan tätä meidän ”Duracell -kissaa” eikä sitä kuinka onnellinen olen hänestä. Joten tässä nyt vielä
osittain toistuu viimevuotinen tekstini.
Luonteeltaan Donna on suorastaan aivan liian kiltti, kaikkien kanssa on aina
toimeen tultu. Muut kissani kunnioittavat häntä. Näyttelyissäkin hän tuntuu vain pitävän mitä enemmän riepotellaan ilmassa. Toisinaan on kuultu
kommentteja, että ei tämä ole kissa ollenkaan.
Donna on nyt jo yli 15-vuotias (Synt.
5.11.2004). Suru ja luopumisen tuska
on jo nyt suuri, vääjäämättä se tulee
eteen. Toivottavasti ei kuitenkaan vielä
vuosiin. Monet perheemme hienoimmat hetket on koettu Donnan kanssa.
Hetkeäkään en ole todennut oloani yksinäiseksi. Joka päivä hän kömpii kehräten syliini nukkumaan ja öisin tyynyni
yläpuolelle. Kun olen sairas, hän hoitaa
kaikin tavoin, miten nyt kissa vain voi.
Minua on kohdannut suuri onni saada
omistaa näin ihana persoonallisuus.
Hän antaa voimaa selvitä kaiken maailman turhista murheista. Donna edus-
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taa elämäni suurinta ystävyyttä, luottamusta, aitoa iloa, pyyteetöntä varauksetonta rakkautta. Hän antaa jo pelkällä
läsnäolollaan niin sanoinkuvaamattoman paljon.
Onnittelut myös muille vuoden kissoille!
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta
Teille kaikille ja mukavia näyttelyitä!
Terveisin Donna & Pirjo

Kuva: Tessa

Eläinlääkärit:
Jussi Kangas
Eetu Kangas

Kategoria I

FI*BlackRain’s Quaint Kid JW, RAG d 04

IT TEFNOC NEDLOG

Hei! Olen GIP CH Ayser’s Wild Tabby (EXO n 22), kotoisammin Viljo. Olen hyvin leikkisä ja pentumainen ja
omistajani toivookin, että säilyn samanlaisena ihanana kehrääjänä tulevaisuudessakin. Olemme käyneet
näyttelyissä ja päässeet matkustamaan jopa ulkomaille. Kotona olen varsinainen vesipeto ja minut usein
löytääkin sieltä, missä on märkää. Lavuaari on ihan
lempipaikkani, joskaan minä en sitä näe lavuaarina.
Minulle se on ihana posliininen kylpyamme, jossa saan
viettää varsinaista laatuaikaa. Aina parempi, jos hanasta saa tippumaan vettä. Olo on silloin kuin tropiikissa.
Kavereina minulla on Englanninbulldoggi Viivi ja rotukaverini Santra. Kun en loikoile yksityisessä kylpylässäni, heidän kanssaan aika ei todellakaan tule pitkäksi.
Minulla on upea ulkotarha, jossa tykkään viettää aikaani. Kuljen ylväästi tarhassani näyttäen kaikille, kuka
on alueen Kingi. Voiko olla mitään rentouttavampaa
kuin seurata ohi kiitäviä lintuja ja pörrinkäisiä. Toisinaan ne herättävät minussa alkukantaisen saalistajan
ja pinkaisen niiden perään, vaikka en aitausta pidemmälle pääsekään. Se ei haittaa minua. Aina kuitenkin
edellisen mielenkiintoisen asian jälkeen tulee uusitilalle. Jännittävän päivän jälkeen on aika mennä omistajani syliin ja hänen kainaloonsa on ihana käpertyä
nukkumaan.
Kyllä elämä on ihanaa!
Terveisin, Viljo ja Raili Maaranen

Nuori

VECTOR BA

GOLDEN

Omistaja: Raili Maaranen

DNUORGKCAB ROTCEV

Kastraattiuros

Kuva: Hannu Palonen

GIP CH Ayser’s Wild Tabby, EXO n 22

Kuva: Taija Heikkilä

Kategoria I

SC & amp; GRC Sugar Curl
Marshmellow of Siriuksen,
ACL f 03 21 33
Omistaja: Satu Hämäläinen
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Kastraattiuros
GIP IC FI*Pörkarvan OpethEnniosDotter ”Diiva”, NFO n 22
Omistaja: Pia ja Johanna Vuoltee

Kuva: Maarit Palmén

Marshmellow on kotioloissa Marsu tai Marsh,
seurallinen kaikkeen osallistuva 3-vuotias kilpikonnatabbynaamio bicolour Amerikan curl pitkäkarva. Marsh sai viime vuonna komeat 11 Best
In Show voittoa! Sen vanhemmat ovat CH Sugar
Curl Blue Thunder ja CH Tabby-Orchid Elsa of
Sugar Curl, Elsan isoisä on SC Siriuksen AxlCurl.
Luonteeltaan Marsh on tyypilllinen curl: Aina
vastassa vieraita, puskee ja hakee huomiota kaikin tavoin, mutta hän on myös melkoinen diiva.
Näyttelyissä hän on utelias ja kiinnostuneena
seuraa mitä siellä tapahtuu ja nauttii huomiosta.
Juuri vietimme Marshin ja Tritonin häitä. Meistä ja Marshin thaimaalaisista kasvattajista oli
selvää, että Marshin puoliso on Triton; ovathan
ne niin monta näyttelyreissua yhdessä tehneet!
Kun laitoin heidät yhteen, oli ihana nähdä, kuinka he menivät nätisti nuuskimaan toistensa neniä – pusuttelivat heti ilman yhtään sihinää tai
pihinää. Rakkautta oli ilmassa! Nyt jännätään ja
toivotaan parasta.

Moi kaikille!
Olen Sky, viralliselta nimeltäni FI*Escape’s Little Sky ja olen syntynyt
6.9.2017 Escape’s kissalassa Hiltusen Jaanalla Vaasan Merikaarrossa. Meitä rakkauspentuja oli yhteensä 10. Isäni on ”Zimo Tsiisusnieminen”, väriltään ds 03 22 ja äitini on Proxy, väriltään n 22.
Olen luonteeltani leikkisä ja kiinnostun kaikenlaisista asioista, varsinkin
kaikesta uudesta. Vanha kunnon kauppakassikin on tosi kiva paikka istuskella :)
Minulla on myös kunnia olla Suomen Kissaliiton 2. kategorian toiseksi paras kastraattiuros 2019. Mutta miten tässä näin on käynyt?
Muutin joulukuussa 2017 Lempäälään palvelijoilleni Kristiinalle ja Pasille sekä seuraksi kahdelle maatiaiskissa-kaverille. Näyttelyurani alkoi heti
täytettyäni 4kuukautta.
Viihdyn näyttelyreissuilla oikein hyvin, pidän matkustamisesta eikä pidemmätkään matkat kyllästytä. Tähän asti pisin matkani on ollut näyttelymatka Baltic Winneriin Latvian Riikaan.
Olen sijoittunut näyttelyissä hyvin ja onkin ollut ilo kisailla kovatasoisten
kilpakumppaneiden kanssa koko vuosi 2019.
Kiitän palvelijoitani Kristiinaa ja Pasia hyvästä ruuasta, mukavista näyttelymatkoista, kivasta kodista ja pesuista + föönäämisistä, vaikka en aina
niistä pidäkään sekä kasvattajaani Hiltusen Jaanaa ja unohtamatta tietenkään näyttelyissä minua kantaneita kivoja assareita; te olette kantaneet minut voittoon!
Näyttelyissä nähdään ja tulkaahan moikkaamaan!
*Sky*

Kastraattinaaras
ja veteraani

VECTOR BACKGROUND

Kuva: Tessa

Naaras

Omistaja: Satu Hämäläinen
Triton eli Riku on 3-vuotias ruskeatabby lyhytkarvainen Amerikan curl. Sen vanhemmat ovat IP &
amp; SC Siriuksen Ragnar LothbrokCurl DSM ja IC White Star Iskra of Siriuksen. Riku oli kategorian
paras uros viime vuonna 7 kertaa, kaikkiaan Rikulla niitä BISsejä on 24 kpl! Kotioloissa Riku on ihana
kaveri, mitä nyt vähän merkkailee – se toki rajoittaa myös hotelleissa viikonlopun viettoa. Sillä on
vasta yhdet pennut, nyt jännityksellä odotetaan onko häistä Marshmellown kanssa tulossa pentuja.
Terveisiä kaikille kilpakavereille!

Omistaja: Kristiina Lindfors

IT TEFNOC NEDLOG

NW SC & amp; GRC Siriuksen TritonCurl JW, ACS n 22

SP FI*Escape’s Little Sky, MCO n 22

DNUORGKCAB ROTCEV

GOLDEN CONFETTI

Uros

Kategoria II

Kategoria II

Hän on todella nimensä mukaan perheen diiva. Hän
myös tietää sen. Diiva on sellainen “nallemainen”
kissa. Hän on ihanan pehmeä ja pyöreä 😊.  Alun  perin 
Diiva myytiin, mutta erinäisten sattumien johdosta
hän palautui meille. Hyvä niin, koska hän on todella ihana kissa. Hän on jättänyt jälkeensä kaksi aivan
ihanaa “lasta”. Täällä kotona Diiva kulkee perässäni
kuin koira. Kun istahdan johonkin, hän tulee heti
syliin. Hän rakastaa ihmisiä ja osoittaa sen yleensä
kuolaamalla 😊.  Silloin,  kun  on  tosi  ihanaa,  niin  kuola 
tosiaan tippuu leuasta. Hän rakastaa kampaamista,
mikä on hyvä asia, koska hänellä tuota turkkia riittää. Muiden kissojen kanssa hän tulee hyvin juttuun, mutta yksi on ylitse muiden. Netta on täällä
kotona hänen paras kaverinsa.
Näyttelyissä olemme käyneet silloin tällöin. Nyt hieman ahkerammin, kun hän on saavuttanut veteraani-iän. Hän täyttää kesällä 9 vuotta. Hyvin hän on
pärjännyt varsinkin tänä vuonna. Näyttelyistä hän
tykkää käydä, joissa ei tarvitse kovin kauan odottaa
vuoroaan. Vaikka hän kotona rakastaa Nettaa, niin
näyttelyissä hänen arvollaan täytyy olla oma häkki.
Nähdään taas näyttelyissä.
Diiva, Pia ja Johanna
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Omistaja: Piia Anolin-Niemi

Siitosuros

Alfan vanhemmat ovat Ukrainasta tuotu GIC Curland Unique ”Niki” ja SC Siriuksen TianaCurl
(Tritonin pentuesisar). Alfa on molempien ensimmäisestä ja toistaiseksi ainoasta pentueesta.
Ruskeatabby bicolour Alfa keräsi 6 Best In Show-tulosta luokassa 12 eli pentuluokassa, siis nopeassa tahdissa. Se sai JW-tittelinsä samassa näyttelyssä kuin riekkukaverinsa Eric, joka kilpaili
nuorten luokassa (norjalainen metsäkissamme), melkoinen ainutlaatuinen kokemus! Alfa on superseurallinen, loikkaa aina syliin katsomaan televisiota kanssani. Se nauttii näyttelyistä, kehrää
ja touhottaa siellä, myös tuomaripöydällä. Alfa on jo 10:ttä sukupolvea omaa kasvatustani. Se
elää meidän nuorten kollipoikien porukassa, kuten Asti veljensäkin, tytöistähän nämä herrat
on pidettävä erossa, ettei vahinkoja tule. Toki suunnitelmia Alfan (ja Astinkin) morsiamiksi on…

SC & RW SGC CascadeMtn
Dream Maker DVM,
MCO n 22

Olin jo jonkin aikaan halunnut meille tyttökissan ja etsiskelinkin
sopivaa. Olin jo melkein luopunut toivosta, kunnes loppuvuonna
2015 FB:n sivuille ilmestyi todella ihanan nuoren neidon kuva. En
ehtinyt henkeä vetämään, kun jo pistin kasvattajalle viestiä, että
haluan tämän neidin. Kävimme joitain asioita viesteissä läpi ja tapasin omistajan Lahden kissanäyttelyssä. Silloin sovimme tarkemmat yksityiskohdat asiasta. Tammikuussa 2016 lähdin hakemaan
meidän Prinsessaa Keminmaalta kotiin. Matka Porista junalla kohti määränpäätä tuntui kestävän ikuisuuden. Mitä sitä ei tekisi rakkaan perheenjäsenensä vuoksi. Minua jännitti kissan tapaaminen,
vaikka olin saanut monia kuvia Tunturikissan Sagasta. Kuusi tuntia
ehdin neitiin tutustua, ennen kuin piti palata junalla takaisin kotiin. Matka sujui hyvin rauhallisissa merkeissä. Minä ihailin nuorta
neitiä ja Saga taisi olla vähän ihmeissään, mihin oli joutunut.
Kotona meitä oli odottamassa kaksi siperiankissa poikaa: Jatsitytön Blaziken (Oliver) ja FI*ArcticWilds Goofy (Hessu). Pojat ottivat
Sagan hyvin vastaan. Tai sanotaanko niin, että Saga määräsi ja po-

jat tottelivat talon Kuningatarta hänen armolleen sopivalla tavalla. Luonteeltaan Saga on rauhallinen ja tykkää seurata muiden askareita, oli kyse sitten lajitovereistaan tai palvelusväestä.
Saga on ensimmäinen Siperiankissa naaraani. Hänestä alkoi myös
kasvattajaurani. Hän on kahden ensimmäisen FI*Jylhäkallion kissalan pentueen emo. Pennut ovat syntyneet vuosina 2017 ja 2018.
Jälkeläisiä hänellä on 8, joista kaksi on jäänyt kissalaan jatkamaan
sukua. Saga on myös mummu 19 pennulle, joista kasvatuksessa
on kolme. Saga on antanut minulle enemmän kuin olisin koskaan
osannut kuvitella. Hän sai siirtyä kasvatustouhuista lomailemaan
ja jatkaa nyttemmin näyttelyuraansa kastraattina.
Haluan kiittää Marjo Lamsijärveä ihanasta kissasta ja luottamuksesta minuun, että hän antoi Sagan omistukseeni. Lisäksi tietenkin kiitän Sagan upeaa jälkikasvua saavutuksistaan ja heidän
omistajiaan, koska ovat antaneet hyvän kodin lapsille sekä jaksaneet käydä näyttelyissä (FI*Jylhäkallion Blacky, Bernard, Baloo ja
Bianca).

Kasvattaja

VECTOR BACKGROUND

GOLDEN CONFETTI

Nuori
Omistaja: Satu Hämäläinen

IP IC FI*Tunturikissan Saga, SIB n 09 24

DNUORGKCAB ROTCEV

Siriuksen AlfaCurl JW, ACL n 03 22

IT TEFNOC NEDLOG

Siitosnaaras

Kategoria II

FI*Chamberlain

Omistaja: Maarit Palmén

Maarit Palmén
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GIC FI*Chai-lai Romantic Rosie JW, SIN

Hei! Olen Suippis, virallisesti SW BW GIC
Apocalyptica Zorro JW. Tulin Joulukuussa 2018 Saksasta Suomeen kasvattajaltani Rudiger Muelleriltä. Ensiesiintyminen näyttelyssä oli 2019 Maaliskuussa
Kokkolassa. Siitä lähtikin tiivis näyttelyvuosi käyntiin. Vuoden kruunasi nuorten
luokassa saavutetut SW BW ja JW tittelit.
Toukokuussa 2019 siirryttiin kisaamaan
aikuisiin uroksiin ja hienosti ollaan pärjätty ottaen huomioon todella kovan tason. Palvelija on hyvin ylpeä.
Onnea ja menestystä kaikille uuteen
näyttelyvuoteen 2020.
Toivottaa: Suippis ja palvelusväki

SP SC FI*Kissamummon
Keijun SyysLoisto,
BML ns 11 31
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso

PR FI*Anjupia’s Aberystwyth
Anwell Awst, MAU n 24
Omistaja: Pia ja Antti-Jussi Vainionpää
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Naaras

Nuori

Omistaja: Pia ja Antti-Jussi vainionpää

Uros ja nuori

Omistaja: Sari Hilli

VECTOR BACKGROUND

GOLDEN CONFETTI

Kuva: Ideakuva

Kastraattiuros

Omistaja: Sari Valtanen

SW BW GIC Apocalyptica Zorro
JW, OSH n 03

DNUORGKCAB ROTCEV

SC Jewels Choice Silver Ice JW,
BML ns 11 31

Kategoria IV
IT TEFNOC NEDLOG

Naaras

Uros

Kategoria III

SC FI*BlackDevil’s Mystic Always & Forever JW
DSM, OSH h
Omistaja: Jonna Sivonen
SC FI*BlackDevil’s Mystic Always & Forever JW DSM on unelma,
jossa kaikki palaset ovat kohdallaan. Kotona hän on mitä parhain
perheenjäsen, matkoilla rento ja stressaamaton kaikkien kaveri ja
näyttelyssä Diiva, joka rakastaa esiintymistä. Hän on todellinen
Timantti, josta useimmiten voi vain haaveilla.
Mystic on täydellinen näyttelykissa. Hän on ollut tähän mennessä 63 kertaa nominoituna ja 35 kertaa näyttelyn Best In Show.
Lisäksi hän on osallistunut kaksi kertaa värin paras kilpailuun ja
ollut kummallakin kerralla värin paras. Niillä on itselleni iso merkitys, koska vastassa oli laadukkaita itämaisia kasvattavan naisen
kasvatit.
Viime vuonna Mystic ei ollut monenakaan viikonloppuna näyttelyssä mukana, joten sijoittumiset kovatasoisessa kilpailussa
korostaa tuloksien merkitystä. Satakissan vuoden kissa kilpailun
voiton lisäksi hän sijoittui Suomen Kissaliiton vuoden kissa 2019
kisassa sijalle 2. Se on hieno edistys, kaikkina aiempina vuosina
hän on ollut sijoittuneena kyseisessä kisassa sijalle 3. Suurin ja
upein asia kuitenkin Mysticin näyttelyvuodessa oli hänen valmistumisensa Distinguished Show Merit:ksi. Hän on ensimmäinen
FI*BlackDevil’s kissa, joka on saavuttanut kyseisen arvonimen.
Kiitos kaikille asianosaisille upeasta näyttelyvuodesta. Varsinkin
taitaville assistenteille, jotka ovat esittäneet Mysticin kauniisti
paneelissa ja mahdollistaneet nämä upeat tulokset.
FI*BlackDevil’s Jonna
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Kategoria IV

VECTOR BACKGROUND

GOLDEN CONFETTI

Kastraattinaaras
SP SC FI*BlackDevil’s White Viper, SIA b
Omistaja: Jonna Sivonen

SP SC FI*BlackDevil’s White Viper on hieman jenkkityylinen siamilaiskaunotar. Viper omaa aivan uskomattoman upean vartalon ja on todella elegantti. Usein
tuomarit kysyvätkin, miksi ihmeessä olen mennyt leikkauttamaan noin kauniin naaraan. On ollut synti olla tekemättä hänen kanssaan pentuja. Viper:n sisko onkin
menestynyt Suomen Kissaliiton vuoden kissa kisassa
siitosnaaraissa jo useana vuotena todella hyvin.
Viper on näyttelyissä ihana sielunkumppani. Hän on
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opettaja pennuilleni ja näyttelyssä käymättömille kissoilleni. Hänen tasapainoinen olemuksensa rauhoittaa
mahdollisen epävarman matkakumppanin. Tuomaripöydällä ja paneelissa hän kehrää, puskee ja rakastaa
kaikkia. Kotona hän on koko ajan ihollani. Hän liikkuu
jaloissani, kiipeää syliin, tulee suihkuun mukaan, nukkuu peiton alla kainalossani. Hänessä todella korostuu
siamilaisen pyyteetön ihmisrakkaus.
FI*BlackDevil’s Jonna

IT TEFNOC NEDLOG

SP FI*BlackDevil’s Exotic Forever & Ever DVM vietti rentoa näyttelyvuotta 2019. Hän oli vain muutaman viikonlopun tositoimissa. On kunnia, että hän saavutti parhaan kastraattiuroksen
voiton. Scandinavian Winner 2019 kilpailussa hän valmistui
Supreme Preimior:ksi. Muuta mukavaa näyttelyissä olivat hänen värin paras voittonsa, nominoinnit ja Best In Show tuloksensa. Vain seitsemän näyttelyä koko vuonna ja lähes kaikissa oli jotain kivaa extraa normaalin näyttelytuloksen lisäksi.
Exotic on siskonsa Mysticin lailla itselleni hyvin erityinen kissa.
Koskaan ei varmasti tule ketään, joka olisi heidän veroisensa.
Exotic on ollut talvella urheilutermejä käyttäen massakaudella. Joskin treenin osuus on korvaantunut hyvin paljon ravinnon ja levon kanssa ja hankittu massa ei ole varsinaisesti lihasta. Hän on selvästi ottanut elämänasenteekseen, että sulavat
linjat ja elegantti olemus ovat yliarvostettuja ominaisuuksia.
Täten hän nauttii nyt rennosta meiningistä täysin rinnoin –
vai sanoisiko täysin vatsoin… Toiveissa on, että kesäauringon
lämpö saa hänet ryhdistäytymään ja taas arvostamaan elämässä muutakin kuin rapsutuksia, hellyyttä ja täyttä ruokakippoa. Sitä odotellessa…
FI*BlackDevil’s Jonna

IP SC HU*Okonor Rozsdás, OSH d 24
Omistaja: Jonna Sivonen

IP SC HU*Okonor Rozsdás on Satakissan paras siitosuros. Lisäksi hän on myös Suomen Kissaliiton Vuoden Kissa 2019 kisassa ylivoimainen ykkönen, jo kolmannen vuoden peräkkäin. Hänellä oli ensimmäistä kertaa siitosluokka vuonna 2017 ja siitä lähtien hän on ollut joka vuosi
kyseisen kisan voittaja, huikeilla pisteillä!
Rodilla on kaikkiaan vain kaksi pentuetta. Hänen upea luonteensa, hyvä käytöksensä ja kaunis
ulkonäkönsä ovat periytyneet hänen tasaisen kauniille jälkeläisilleen. Hänen jälkeläisissään
on Junior Winnereitä, Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit ja näiden jälkeläisten ansiosta myös heidän emonsa valmistui Distinguished Merit:ksi.
Rodi on upea ja terve kissa, josta olen hyvin kiitollinen. Vaikka hän periytti rakastettavaa luonnettaan ja ulkonäköään jälkeläisilleen, päätin kastroida hänet. En käytä uroksia moneen asutukseen, koska en tahdo osallistua kasvatuksellisesti siitosmatadorien muodostamiseen. Rodi
on kastraattipäivänsä enemmän kuin ansainnut. Nyt hän saa elää pallitonta ja hormonihuoletonta elämää sekä nauttia jälkikasvunsa hyvästä seurasta. Voisi todeta, että hänellä on koittanut varsinaiset leppoisat kissanpäivät.
FI*BlackDevil’s Jonna

SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina DM, OSH f
Omistaja: Jonna Sivonen

Siitosnaaras

Omistaja: Jonna Sivonen

DNUORGKCAB ROTCEV

Kastraattiuros

SP FI*BlackDevil’s Exotic Forever & Ever DVM,
OSH d 24

Siitosuros

Kategoria IV

SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina DM on jo kolmatta kertaa
peräkkäin Satakissan Vuoden Paras Siitosnaaras. Suomen Kissaliiton vuoden kissa 2019 kisassa hän sijoittui sijalle kolme. Näin
upeat tulokset yllättivät minut, koska Schakaliina ei ollut siitosluokassa vuonna 2019 montakaan kertaa.
Schakaliinalla on ollut vain yksi pentue ja jälkeläiset ovat itse
jo aikuisia. Schakaliina hoitaa ja pitää heistä silti mitä parhainta huolta. Hänen vahvan rakkautensa ja emonviettinsä ansiosta
päädyin astuttamaan hänet toisen kerran. Tätä tekstiä kirjoittaessani jaloissani pyörii neljä pientä palleroa, joita Schakaliina paimentaa erehtymättömän äidinvaiston siivin.
Schakaliina on käytökseltään ja huolenpidoltaan paras emo, mitä kasvattajalla ikinä voi olla.
FI*BlackDevil’s Jonna
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Veteraani
VECTOR BACKGROUND

GOLDEN CONFETTI

FI*BlackDevil’s:llä on takana todella upea näyttelyvuosi
2019. Tämä on se hetki, jota en tule enää koskaan ylittämään. Nyt ollaan niin sanotusti huipulla, josta en koe enää
mahdollisuutta parantaa. Olen saavuttanut paljon enemmän kuin olisin koskaan osannut kuvitella.
En ole koskaan ennen käynyt näin vähän näyttelyissä kuin
viime vuonna: Kokonaisuudessaan vain joitakin viikonloppuja. Vuoden saldona on jotain täysin uskomatonta: FI*BlackDevil’s on kategoriassaan Suomen Kissaliiton vuoden
kissa 2019 kilpailun paras kasvattaja ja täten tietysti myös
Satakissan paras kasvattaja. Kaikkia kategorioita katsoen
FI*BlackDevil’s on toiseksi paras kasvattaja koko Suomessa. Tämä kunnia vetää kyllä pienen ihmisen nöyräksi.
Vähäisestä näyttelyissä käymisestä huolimatta vuoteen
2019 mahtui upeita hetkiä. SC FI*BlackDevil’s Mystic
Always & Forever JW DSM saavutti Distinguished Show
Merit arvonimen. Hänen valmistumisena myötä FI*BlackDevil’s sai arvonimien ”värisuoran” täyteen: Nyt on ns.
plakkarissa Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit, Distinguished Merit sekä useita Junior Winnereitä.
Koko kovatasoisen kategorian kasvattajaluokan voitto tarkoittaa, että minulla on ympärilläni ihmisiä, jotka luottavat
minuun ja arvostavat minua. Olen saanut toisilta kasvattajilta hienoja kissoja perheenjäsenikseni sekä kasvattieni omistajista upean FI*BlackDevil’s perheen ympärilleni.
Olen saanut todellisia ystäviä, jotka ovat rinnallani niin yläkuin alamäessäkin; Ystäviä, joiden avulla saan uutta verta
jalostukseeni. Ilman näitä ihania ihmisiä, ei kasvattamiseni
eikä voittonikaan olisi ollut mahdollista. Olen hyvin kiitollinen kaikille, jotka ovat mahdollistaneet kulkuni kohti tätä
merkityksellistä Hetkeä.
Olen kiitollinen myös ihmisistä, jotka puhuvat pahaa ja
yrittävät vaikeuttaa toimintaani tämän harrastuksen paris-

sa. Olen kohdannut kiusaamista ja usein on tuntunut, että
lasten hiekkalaatikkoleikit ovat siirtyneet osalla ihmisistä
mukana aikuisuuteen. En ole koskaan antanut pienisieluisten kateellisten ihmisten lannistaa itseäni. Päinvastoin:
Nousen kerta toisensa jälkeen mielelläni kohti uusia myrskyjä. Jo vanha kansa tiesi, että sääliä saa ilmaiseksi, mutta
kateus pitää ansaita. Näiden ahdasmielisten negatiivisten
ihmisten vuoksi tiedän olevani oikealla tiellä ja tekeväni
merkityksellistä työtä kohti parempaa huomista.
Vankkumattomilla periaatteillani myös kasvatan tasapainoisia rotumääritelmän mukaisia kauniita kissoja. Edelleen
kovaan ääneen julistan sen merkitystä, että kissojen terveydestä ja tautitilanteesta oikeasti täytyy pitää huolta. Se
on jokaisen kissaihmisen vastuu, mutta varsinkin kasvattajien merkitys korostuu asian suhteen. Joka kasvattajan tulee kasvattaa vain terveillä kissoilla. Tauteja omaava kissa
ei ole terve! Minkään kissan ei lähtökohtaisesti kuulu omata mitään tauteja. Täten hoidettavissa olevat taudit tulee
hoitaa aina pois. Jos kissalla on oireileva virusinfektio, tulee se automaattisesti sulkea pois kasvatuksesta. Geenipooli ei kapene sillä merkityksellisesti, mutta sillä saadaan
aikaiseksi huomattavasti terveempi kissakanta. Näistä
asioista julkisesti puhuminen aiheuttaa aina ison vastareaktion. Olen kuitenkin itse aina miettinyt, että se koira
älähtää, johon kalikka kalahtaa.
Jos ihmiset eivät muutu ja kehity, eivät myöskään asiat
muutu eivätkä kehity. Muutos on hidasta, mutta pääasia
on, että sitä tapahtuu. Jo yksi ihminen, joka uskaltaa olla
erilainen ja eri mieltä kuin muu äänessä oleva massa, on
rikkaus vanhaan tapaan toimia. Näiden rohkeiden ihmisten ja positiivisen muutoksen vuoksi uskon, että meillä on
edessä aina vain parempi tulevaisuus.
Mahtavasta vuodesta kiittäen,
FI*BlackDevil’s Jonna

Kuva: Marika Lahti

Jonna Sivonen

DNUORGKCAB ROTCEV

FI*BlackDevil’s

Kategoria IV
SP IC Changes Ziggy
Stardust, CRX n
Omistaja: Sanna Männistö

IT TEFNOC NEDLOG

Kasvattaja

Kategoria IV

Kotikissa

BW NSW BW Sissi DSM,
HCS f 23
Omistaja: Raija Reininranta
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Kodin Terran
kissaesittely

S

TEKSTI JA KUVAT: SILJA LAIHO

atakissa järjesti kissaesittelypäivän Porissa Kodin
Terran myymälässä lemmikkipäiväviikonloppuna
15.2.2020. Myymälässä oli samaan aikaan tarjouksia myös eläinten tarvikkeista ja ruoista. Kissoille tarjouksia oli esimerkiksi kissanhiekoista sekä
ruoista. Esittelyaika oli kello 10-13, mikä oli kissojenkin kannalta mukavan pituinen aika. Vaikkakin suurin osa
kissoista oli tottunut pitkiin päiviin kissanäyttelyissä. Aika meni
nopeasti jutellessa kävijöiden ja muiden esittelijöiden kanssa.
Kissaesittelyiden lisäksi päivän ohjelmassa oli myös Proplan
lemmikinruokien esittelyä. Satakissalaisia oli paikan päällä mukavasti ja kissoja oli esillä ainakin kuutta eri rotua. Esiteltävinä
rotuina olivat: Cornish rex, Devon rex, kotikissa, Norjalainen
metsäkissa, Brittiläinen lyhytkarva ja Exotic persiainen.
Kodin terra oli järjestänyt paikalle kissojen häkkejä varten
tilavat pöydät. Myymälässä oltiin myös ystävällisiä sekä avuliaita. Heti kymmenen jälkeen paikan päälle alkoi kerääntyä myös
kiinnostunutta yleisöä. Lapset olivat innoissaan katselemassa
ja silittelemässä kissoja. Toiset ensimmäistä kertaa elämässään
ja toiset osasivat jo kissarotujakin mainita. Lapsien lisäksi myös
aikuiset olivat kiinnostuneita kissoista. Moni kertoi omistaneensa tai omistavansa kissan ellei useampiakin. Kissoista ja kissojen touhuista kerrottiin tarinoita puolin ja toisin. Myös kissojen
hoidosta sekä roduista kyseltiin. Osa ihasteli kissoja ohi kävellessään, osa taas äänekkäästi huudahtaen: ”Ai kamala kun on suloinen kissa!”. Toisten kasvoille nousi hymy heti kissat nähdessään.
Saattoivat kissat siellä muutamaan kissakuumeenkin tartuttaa,
sehän ei ole vaarallista, eihän? On hienoa nähdä, kuinka eläimet
pystyvät tuomaan iloa niin monelle ihmiselle, vaikka kyse olisi
vain pienestä hetkestä eläimen kanssa.
Päivä meni yhdessä hujauksessa hyvässä seurassa. Kissatkin
olivat rauhallisia. Muutamat koittivat hieman piilotella innokkaalta ihastelijalaumalta, osa taas köllötteli leppoisasti huomion
keskipisteessä. Kuitenkaan havaittavissa ei ollut stressaantumista kissojen osalta ja kaikki meni hyvin koko päivän. Lopuksi
kaikki saivat myymälästä kissoilleen myös pienet palkkiot hyvin
menneestä päivästä. Esittelypäivä oli kaiken kaikkiaan todella
onnistunut ja kaikille osallistuneille taisi jäädä hyvä fiilis päivästä. Kannustan kyllä kaikkia kissanomistajia tulemaan Satakissan
tapahtumiin mukaan, varsinkin tällaiset esittelypäivät ovat mukava tapa tutustua muihin kissanomistajiin ja kissoihin.
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Satakissan Uutiset
Satakissan
jäsenmäärän
kasvu

Satakissalla oli vuoden 2019 lopussa jäseniä
82 kpl enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Se on paras mahdollinen palaute tehdystä työstä ja motivoi jatkamaan
yhdistyksen kehittämistä edelleen.
Kiitos luottamuksestanne ja tuestanne!

Kevätkokous
2020
Koronaviruksen aiheuttaman pandemian
ja Suomen hallituksen tekemän kokoontumiskiellon vuoksi kevätkokousta ei voitu
pitää yhdistyksen säännöissä määrättyjen
aikarajojen puitteissa. Poikkeustilan katsottiin menevän yhdistyslain edelle ja jäsenistön turvallisuuden olevan tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Kokouksen pitäminen
myöhemmin ei aiheuta vahinkoa yhdistykselle eikä sen jäsenistölle. Oikeusministeriö
on linjannut selkeäsanaisen ohjeen, jonka
mukaan myös Satakissan hallitus toimii.
Kevätkokous tullaan pitämään, kun se on
turvallista; Tämän hetken ohjeistuksen mukaan kuitenkin viimeistään 30.9.2020. Virallinen kokouskutsu julkaistaan sääntöjen
mukaan, kun se on ajankohtaista.

Ylimääräinen jäsenkokous
Hallitusjäsenten eroamisten vuoksi Satakissan hallitus on vajaamiehityksellä ja siitä
johtuen olemme kutsuneet koolle ylimääräisen jäsenkokouksen. Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle tiistaina 16.6.2020 ensisijaisesti Omakissan kautta sähköpostilla ja
toissijaisesti postitse, mikäli tiedossamme ei ollut sähköpostiosoitetta. Kevätkokousta
ei voida pitää samaan aikaa, koska kyseisen kokouksen asialistan vahvistamiseen tarvitaan päätäntävaltainen hallitus.

Neljän jäsenen tekemä valitus
Satakissan hallitus on saanut 1.6.2020
neljältä jäseneltään valituksen koskien
pitämätöntä kevätkokousta.
Suora lainaus valituksesta: ”syy: kevätkokouksen kutsun ja jo kokouksen pitämisen laiminlyönti säädettyjen aikamääreiden puitteissa. Korona ei kelpaa syyksi.
Vähintään olisi pitänyt ilmoittaa, että kokous pidetään myöhemmin Korona-tilanteen helpotettua. Näin on usea yhdistys
tehnytkin.”
Satakissan näkemys, joka on toimitettu
myös valituksen tekijöille: Valmiuslain
käyttöönoton myötä aluehallintovirastot
kielsivät yli 10 henkilön kokoontumiset.
Rajoitukset olivat voimassa 31.5. saakka.
Suomen hallituksen ja Aluehallintoviraston vaatimukset menevät yli yhdistyslain
ja tämän vuoksi perusteet kokouksen
ajankohtaa koskevan sääntömääräyksen
ohittamiseen olivat riittävät.
Eduskunta on 30.4. hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asun-

Valmistuneet

to-osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen
rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp). Yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen
kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin,
että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä.
Satakissa on toiminut pandemian aiheuttamassa poikkeustilassa Oikeusministeriön ohjeen, vallitsevien sääntöjen
ja lakien mukaan turvatakseen omalta
osaltaan yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Kotisivuilla on ilmoitettu, ettei
kevätkokousta voida pandemian ja siitä
seuranneen kokoontumiskiellon vuoksi
pitää 31.5.2020 mennessä.
Satakissa on kehottanut valituksen tekijöitä ottamaan yhteyttä Aluehallintovirastoon, jos he kokevat saaneensa kohtuutonta haittaa siitä, että kokousta ei
valmiuslain vuoksi voitu pitää sääntöjen
määräämässä aikarajassa.

Loved by cats.

Approved
by all their
senses.
Tiedämme, että kissoilla on oma tahto
ja ne tietävät mistä pitävät. Ne ovat

a taste for textures

myös hyvin tietoisia siitä mitä haluavat

Hiutaleita, suikaleita ja
mehukkaita palasia

syödä ja mitä eivät syö.
Tätä silmälläpitäen tarjoamme
valikoiman proteiinipitoisia ja maukkaita
aterioita. Reseptit, joissa on käytetty
tuoreita ja mehukkaita ainesosia.
Makuja joita kissasi ei voi vastustaa.
a nose for savoury gravy

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

Pitkään kypsennettyjä
herkullisia proteiineja

SP

Ayser’s Wild Tabby
EXO n 22
Valmistui Supreme Premior:ksi
Pohkis:ssa 8.2.2020
Omistaja: Raili Maaranen
Kasvattaja: Maarit Lindholm-Teräväinen
Kuva: Hannu Palomäki

seuraa meitä

corepetfoodsuomi
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an ear for mealtime
Maukkaita ja
lihaisia kuivaruokia

Lähettäjä:

Jonna Sivonen
Nikulantie 43 as 5
26510 Rauma

Täyden palvelun
eläinlääkäriasema
Avoinna:
Ma – To : 9 – 20
Pe :
9 – 16
Puh 02 641 1660
Hyveläntie 1, 28200 Pori
info@satavet.fi
www.satavet.fi

