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Pääkirjoitus

atakissalla on ollut tapahtumarikas kevät. Olemme olleet monessa mukana.
Suomen Kissaliiton liittokokous oli maaliskuun lopussa. Olimme siellä edustettuna ja osallistumassa asioiden kehittämiseen. Huhtikuussa Satakissa järjesti
Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa Eurajoella kissojen leikkauskampanjan. Eläinlääkäri Sirpa Varajärven taitavissa käsissä leikattiin
päivän aikana kaikkiaan 14 urosta ja 8 naarasta.
Kampanjaan osallistuville kissoille Satakissa lahjoitti taas tuttuun tapaan mikrosirut. Toukokuussa
Satakissa oli mukana Porin Puuvillassa järjestetyssä eläinystävät-tapahtumassa. Suomen Kissaliiton sisäinen FIFe GA asioiden käsittely toteutettiin
tänä vuonna nettiympäristössä. Siellä jokainen
yhdistys sai tuoda esiin oman kantansa asioihin ja
niiden pohjalta koottiin enemmistöpäätös.
Satakissan kevätkokousta vietimme aurinkoisessa Porissa. Osallistujia oli huomattavasti
suurempi määrä kuin vuosi sitten. Usein yhdistysihmisten kuulee puhuvan ongelmasta,
että jäseniä ei saada mukaan kokouksiin.
Satakissalla ei ole samaa ongelmaa. On
hienoa, että Satakissalla on näin kokousaktiivisia jäseniä. Satakissa sai
kokouksessa uuden puheenjohtajan
ja kaksi uutta hallituksen jäsentä.
Allekirjoittanutta ehdotettiin ja
kannatettiin puheenjohtajaksi.
Itselläni oli tulossa sovittuja
isoja muutoksia kissaharrastukseni suhteen toukokuun
loppuun, mutta puheenjohtajuuden myötä ne
menevät nyt toistaiseksi
jäähylle.
Kevätkokouk sessa
hallitus ehdotti sääntömuutosta, jossa sääntöä
päivitetään
nykyaikaisemmaksi. Säätämisen vuoksi asian käsittelyä
ei saatu kokouksessa loppuun, vaan kesäkuun
alussa pidettiin ylimääräinen neljä minuuttia
kestänyt jäsenkokous asian tiimoilta. Kokonaisuutena jäin itse miettimään, että yhdistystoiminnassakin saa olla tarkkana kenen
neuvoihin luottaa ja kenen ei.
Tulorekisteri koskettaa jopa rotukissayhdistyksiä ja se aiheuttaa painetta kaikille
yhdistyksille tällä hetkellä. Suomessa rotukissayhdistykset pyrkivät lisäämään yhteistyötä aiempaa enemmän ja saamaan
yhdenmukaisen toimintamallin koskien tulorekisteriä ja sen tuomia haasteita.
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Satakissa on ollut hyvin edustettuna sekä Scandinavian- että Baltic Winner kilpailussa ja jäsenistö on saanut niissä myös merkittäviä voittoja.
Yksi Satakissalainen kahmi kummankin tittelin
itselleen ja vielä samalla valmistui Junior Winneriksi. Siinä on jo meriittiä kerrakseen! Isot onnen
toivotukset kaikille menestyjille! Satakissan oma
elokuun näyttely lähenee kovaa vauhtia. Olemme
saaneet MUSH:n upeaksi yhteistyökumppaniksi ja
sponsoriksemme. Lappi Hunaja vie kielen mennessään. Kiilto tarjoaa jälleen laadukkaat desinfiointi- ja puhdistusaineet varmistamaan paikkojen
hygieenisyyden. Uusi näyttelypaikka on Raumalla
järven rannalla. Siellä on hyvä näyttelyväen nauttia aurinkoa ottaen ja lähteä illalla viihdyttämään
itseään Rauma Bluesin tahteihin.
Lehdessä on keskiaukeamalla herkkää mieltä
järkyttäviä kuvia. Jos itse häiriinnyt niiden katsomisesta tai koet, että esim. perheessä olevat lapset
eivät saa katsoa niitä, revi kyseiset sivut pois. Ne
on tarkoituksella laitettu keskiaukeamalle, jotta
niiden poistaminen tarvittaessa on helppoa ja
kätevää. Toiset ihmiset haluavat nähdä ja tietää
asioista syvemmin, joten olemme päätyneet tämänkaltaiseen kompromissiin.
Kyse on (varhais)kastraatiota käsittelevästä
kuvasarjasta. Aihe on hyvin ajankohtainen aina,
mutta varsinkin nyt. Kesäkissat valtaavat taas ihmisten sydämet. Niitä on joidenkin mielestä kiva
pitää ulkona vapaana ja syksyn tullen hylätä mökille ajatellen, että kyllä ne yksin pärjää luonnossa. VÄÄRIN! Kissa ei pärjää yksin luonnossa! Muuta
kuin jalostukseen käytettäviä kissoja ei ole mitään
syytä pitää leikkaamattomina. Yöt läpeensä huutavat ja joka paikkaan kuseksivat kollit eivät ole
kenenkään etu, kuten ei myöskään muutaman
kuukauden välein tiineeksi tulevat leikkaamattomat naaraat. Se, että kissa pystyy lisääntymään
useita kertoja vuodessa, ei tarkoita sitä että sen
pitää tehdä niin. Ihmisen vastuulla on varmistaa
lemmikkiensä hyvinvointi. Perusasioihin kuuluu
kissojen leikkaaminen ja se ettei niitä päästetä vapaaksi luontoon villieläinten, autojen ja kissoja vihaavien ihmisten armoille. Aivan liian paljon edelleen nykypäivänäkin kohtaa surullisia tarinoita,
joissa vapaana kulkenutta kissaa on kidutettu tai
kissa on kärsinyt muulla tavoin, kuten paleltumalla kuoliaaksi. Otetaan jokainen tavoitteeksemme
lisätä tietoisuutta kissoista, jotta jonakin päivänä
saavutamme tilanteen, ettei yksikään kissa joudu
luontoon hylätyksi tai viattomana auton alle jääneeksi.
Pidetään läheisistämme huolta.

Jonna

Näyttelymatka
Ruotsin Åhusiin

O

n
perjantaiaamu
huhtikuun 5. päivä. Aamulla kello
kuusi soi herätyskello. Aamutoimien
ja aamupalan jälkeen alkaa auton
pakkaaminen. Kissojen tavarat ovat
pakkausvuorossa
ensimmäisinä.
Ensiksi autoon viedään kahdet rattaat, molemmille kissoille omansa,
hiekkalaatikot molempien kissojen
näyttelyhäkkeihin sekä hotelliin
vielä erikseen yksi hiekkalaatikko.
Sitten aletaan pakata pikkutavaroita
eli leluja, ruokakuppeja, ruokaa; niin
kuiva- kuin märkämuonaakin. Näyttelyhäkkiverhoja ei sovi unohtaa.
Ruotsin näyttelyissä ei yleensä saa
käyttää omaa häkkiä, joten pitää varautua somistamaan näyttelyhäkki

ja tekemään kissojen olo mukavaksi.
Kun kissojen tavarat ovat autossa,
on vuorossa omien matkatavaroiden pakkaus. Matkalaukkuun laitetaan varavaatteita ja muuta tarpeellista. Kylmälaukku on yleensä aina
autossa mukana matkoilla. Sinne saa
mukavasti pakattua mehua ja pientä purtavaa, kuten hedelmiä sekä
jotain suolasta haukattavaa.
Auto on pakattuna ja lähtövalmiina kohti satamaa vain noin puoli
tuntia aikataulusta myöhässä. Tämä
tapahtuu joka kerta kun olemme johonkin lähdössä, ei siis mitään uutta. Onneksi huomasimme matkalla,
että laiva lähteekin luultua aikataulua puolituntia myöhemmin. Eli ei
sittenkään kiirettä.
Kissoista mukana on reissukon-

kari singapura Rosie sekä oman kissalamme ensimmäisen pentueen
pronssinen egyptinmau Awst. Tämä
on Awstin ensimmäinen näyttelymatka. Awst täytti 2.4. neljä kuukautta, joka on ikäraja kissanäyttelyihin. Syy miksi suuntasimme juuri
Ruotsiin näyttelymatkamme, on
varsin yksiselitteinen. Awst on ilmoitettu Scandinavian Winner- kilpailuun ja sinne päästäkseen kissalla,
tässä tapauksessa pennulla, pitää
olla näyttelystä saatu tulos vähintään EX1. Tätä kyseistä voittotulosta lähdimme Ruotsista hakemaan,
koska missään muualla lähistöllä ei
samana viikonloppuna näyttelyä
sattunut olemaan.
Olemme ajoissa perillä Naantalissa, josta Finnlinesin laiva lähtee.
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Pientä odottelua satamassa, koska
autolla matkustettaessa satamassa
pitää olla viimeistään tuntia aikaisemmin. Laivaan ajamme kuudenteen kerrokseen ja alamme purkaa
autoa. Kissojen rattaat ovat vuorossa ensin ja kissat rattaisiin, sitten
vasta muut tarvikkeet. Viemme kissat hyttiin nauttimaan aamupalaa
ja oikaisemaan tassujaan pitkän
ajomatkan jälkeen. Itse lähdemme
myös syömään aamupalaa laivan
ravintolaan. Näillä rahtilaivoilla matkatessa ei ole tarjolla sirkushuveja,
mutta ruuat kuuluvat aina matkan
hintaan. Ruuan jälkeen otamme
nokoset ja odottelemme satamaan
saapumista. Kello on varttia yli kuusi
illalla paikallista aikaa ja laiva saapuu
satamaan. Pääsemme pakkaamaan

autoa ja ajamaan Ruotsin maankamaralle.
Matka jatkuu ajaen Kapellskäristä
kohti etelää ja Åhusia. Ajomatkaa
on edessä noin seitsemän ja puoli
tuntia. Aamun tunteina noin kolmen aikaan muutaman pysähdyksen jälkeen saavumme Åhusiin ja
näyttelypaikalle. Muutaman muun
aikaisen paikallaolijan tapaan parkkeeraamme automme ja alamme
nukkumaan. Kuuden aikaan alkaa
näyttelyjärjestäjiä saapua paikalle.
Ruotsissa näyttelyilmoittautuminen
alkaa aikaisin eli yleensä seitsemän
aikaan.
Emme olleet maksaneet etukäteen näyttelymaksua, koska sen
sai ulkomaiset näytteilleasettajat
maksaa paikanpäällä. Jotenkin oli
aamulla päässyt väsyneenä unohtumaan, että pitää nostaa paikallista
rahaa automaatista. Emme päässeet
ilmoittautumaan, ennen kuin isäntä
lähti käymään kaupungilta hakemassa rahaa. Minä odottelin sillä aikaa kissojen kanssa hallilla. Alkusählinkien jälkeen saamme maksettua
ja ilmoittauduttua näyttelyyn. Näyttelyhäkit ovat valmiiksi numeroituja,

joten etsimme omat paikkamme ja
asetumme aloillemme. Sisustamme
näyttelyhäkit ja annamme kissoille
vessat sekä ruuat että vedet. Rosien
peti on jäänyt epähuomiossa kotiin.
Onneksi paikalla on myyjiä ja saamme ostettua Rosielle vaaleanpunaisen prinsessapedin.
Näyttelyhalli on koirien harjoitteluhalli, jossa harjoitellaan agilityä ja
varmaan muitakin koirajuttuja (en
ole koiraihminen, joten niistä jutuista en tiedä mitään). Hallin lattialla on
ihanan pehmeä ruohomatto. Mikä
on sinänsä hyvä juttu, koska olimme
unohtaneet tuolit kotiin, eikä koko
hallissa ole missään istumapaikkoja.
Halli on peltihalli, jossa oli aamun
tunteina hyvinkin viileää. Päivän aikana halli lämpeni suorastaan hellelukemiin. Onneksi meillä on mukana
lämpimästä tykkäävät rodut, joilla
ei ole paksua turkkia. Lisäksi halli
on todella ahdas. Meillä on kissoille rattaat mukana, mutta on aivan
turha kuvitella niiden kanssa kulkevansa yhtään mihinkään käytävien
ahtauden ja ihmispaljouden takia.
Ulkona on bajamajat vessakäyntejä
varten. Sisällä on yksi sisävessa ja

jonot siihen välillä todella pitkät.
Ravintolaa tai kioskia ei ole paikanpäällä eikä edes lähettyvillä. Ulkona
on pienimuotoista myyntiä, mutta
esimerkiksi teetä siellä ei myydä. Siitä seurasi minulle päänsärkyä, koska
olen tottunut juomaan teetä useaan
otteeseen päivän mittaan. Päänsärkyä ei tietenkään helpottanut päi-
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vän aikana yltyvä helle. Ruokana on
tarjolla hampurilaisia, joita paikalliset tytöt grillasivat, kun vihdoin monen yrittämisen jälkeen saivat grillin
syttymään.
Meillä on koko päivä aikaa odottaa omaa näyttelyvuoroamme, koska yleensä aina sekä singapurat että
maut ovat viimeisiä rotuja tuomarin

pöydällä. Awstin tuomari on Nathalie Smith-Peelen. Tuomari antaa pojalle oikein hyvät arvostelut
ja paljon kehuja. Awst on tuomarin pöydällä oikea elohiiri, leikkien ja tutkien kaikkea pöydällä
olevaa. Hän ei ole hetkeäkään paikallaan. Awst
pääsee myös tuomarin parhaan valintaan, mutta pienenä poikana ei pärjää isommille. Scandinavian Winneriin vaadittava tulos on kuitenkin
saavutettu, eli matka on niiltä osin onnistunut.
Rosien tuomari on Magdalena Kudra. Rosie hurmaa tuomarinsa hyvällä käytöksellään ja on myös
tuomarin paras. Paneelissa Rosie saa yhden äänen, mutta häviää burmaneidille.
Näyttely päättyy noin kuuden aikaan illalla.
Lähdemme ajamaan majapaikkaan, joka sijaitsee
vain muutaman kymmenen kilometrin päässä
Bromöllassa. Tämä on ihastuttava 50-luvun tyyliin sisustettu majoituspaikka. Meidän huone on
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Elvis Presleyn kuvilla sisustettu. Muutkin aikakauden kuuluisuudet olivat saaneet omat huoneensa. Viereinen huone on esimerkiksi Marilyn Monroen tyyliin sisustettu.
Sunnuntaiaamuna herätys on aikaisin, jotta
kerkeämme käymään aamupalalla. Saavumme
näyttelypaikalle juuri muutamaa minuuttia vaille
kahdeksan, joka on määräaika saapua paikalle.
Sunnuntaina Awstin tuomari on Fabio Frambilla
ja Rosien tuomari on Ulrika Eriksson. Molempien
kissojen sunnuntain näyttelytulokset ovat hyvät.
Molemmat käyvät myös tuomarin parhaan valinnoissa, mutta kumpikaan kissa ei pääse paneeliin.
Koska emme pääse paneeliin sunnuntaina,
saamme lähteä kotimatkalle jo kello neljän aikaan iltapäivällä. Käymme nopeasti tutustumassa Åhusin kaupunkiin. Lämpimänä iltapäivänä
valitsemme ihanana pienen kahvilan ja istumme

ulkoilmaterassille nauttimaan teetä ja kahvia sekä
paikallisia leipomuksia. Sen jälkeen matka jatkuu
kohti Öölantia. Käymme tutustumassa saareen
ja vannomme palaavamme jonakin päivänä paremmalla ajalla. Etelä-Ruotsissa on kevät paljon
edempänä kuin meillä Suomessa. Kirsikkapuut
kukkivat ja niityt vihertävät. Suurimmassa osassa
pelloista on kevättyöt jo tehtynä.
Illalla saavumme Kapellskäriin ja majapaikkaan,
joka on tyyliltään bed and breakfast. Paikka on
kaupungissa asuinalueella kaksikerroksinen rivitalokoti, jossa talon oma väki asuu alakerrassa ja
majoittujat yläkerrassa. Aamulla herätessämme
sataa lunta ja maa on valkoinen. Talvi on siis tullut takaisin. Lähdemme kohti satamaa, joka on
noin vartin ajomatkan päässä. Puoli tuntia odottelemme ja pääsemme rekkojen perässä ajamaan
laivaan. Jälleen päästämme kissat hyttiin syö-
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mään ja juomaan ja lähdemme itse ravintolaan
aamiaiselle. Ravintolassa henkilökunta keskustelee tulevasta matkasta. Tuulta on luvattu 27 m/s
ja pohjoisesta, mikä tarkoittaa meidän matkansuunnastamme sivusta. Aikamoista keinuntaa on
siis odotettavissa. Menemme ruokailun jälkeen
kissojen seuraksi hyttiin. Eikä aikaakaan kun laiva
alkaa keinua. Itsellä alkaa mahanpohjasta kouraista pahaenteisesti. Se on pientä siihen verrattuna, kun molemmat kissat alkavat voida pahoin.
Molemmat kissat yökkivät aamupalansa hytin
lattialle. Isäntä siivoaa lattioita ja minä yritän lohduttaa kissaparkoja ja tehdä niiden oloa mahdollisimman mukavaksi. Laiva keinuu niin paljon, että
minun on pakko päästä pois hytistä. Laitamme
kissat yksiin rattaisiin ja lähdemme ravintolaan,
joka on kerrosta alempana kuin hyttimme. Ravintolaan ei olisi saanut viedä eläimiä. Henkilökunta
on kuitenkin hyvin ymmärtäväinen meitä kohtaan, kun kerroimme että kissat ovat merisairaita.
Henkilökunta jopa haluaa tarjota kissoille syötävää ja juotavaa, mutta pahoinvoivalle kissalle ei
kannata tarjoilla mitään ennen kuin merenkäynti
rauhoittuu. Isäntä kärryttelee kissojen kanssa
ravintolaa päästä päähän, kun minä otan mahalääkettä ja yritän selvitä myrskyn aiheuttamasta
pahoinvoinnista. Muutaman tunnin keinutuksen
jälkeen pääsemme saariston suojaan ja myrsky
laantuu. Henkilökunnan piirissä on kiirinyt sana,
että matkassa on rattailla liikkuvia kissoja. Kaikki
haluavat nähdä ne, joten käymme kissojen kanssa
laivan kaupassa näyttäytymässä.
Maanantai-illalla olemme takaisin Naantalissa
ja viimeinen etappi kotimatkasta alkaa varsin talvisissa olosuhteissa. Lähtiessämme oli kevät ja palatessamme on takatalvi. Kaikin puolin matka on
onnistunut ja ajatukset ehkä jo ensi viikonlopun
Scandinavian Winner-kilpailuissa Turussa.

TEKSTI JA KUVAT
PIA VAINIONPÄÄ

HALLITUSESITTELY

Hallituksen jäsen

Case: Inkeri & Aleksi
Kuva: Eeva Kattelus

Ari
Niemi

Kun kaikki ei mene niin kuin toivoisi

O

len kokenut Satakissan toiminnan hyvin mielenkiintoisena
ja tahdoin osaksi tapahtumien sydäntä. Niinpä olen nyt
ensimmäistä kauttani Satakissan hallituksessa. Odotukseni ovat kovat päästä kehittämään yhdistystä ja keskittyä siihen
pääasiaan, eli kissoihin. Perheessäni kasvatetaan pienimuotoisesti
perinteisiä Siperiankissoja ja käymme aktiivisesti näyttelyissä. Vuorotyöt rajoittavat näyttelyssä käymistäni, mikä on mielestäni tavallaan hyväkin. Niin säilyy perspektiivi asioihin. Mielestäni näyttelyt
ovat vain yksi osa elämämme kokonaisuudesta ja pääasia ovat itse
kissat. Näyttelyyn meno on aina ihmisen valinta, ei kissan. Kissan etu
kuuluu ja pitää tulla ensimmäisenä. Tahdon keskittyä yhdistystoiminnassa tuomaan esiin kissojen hyvinvointia ja nostamaan niiden
arvostusta. Paljon on vuosien saatossa saatu tehtyä, mutta paljon on
vielä tehtävää. Toivon ihmisten tietoisuuden lisääntyvän kissojen todellisista tarpeista ja että vanhat virheelliset uskomukset lakkaisivat
pitämästä pintansa. Kissa ei ole petoeläin, joka pystyy selviytymään
villinä ja vapaana luonnossa. Jokainen syksyllä hylätty kesäkissa on
liikaa. Jokainen latoon synnytetty villikissapoikue on liikaa.

Antti-Jussi
Vainionpää
Yhteistyökumppanit ja sponsorit

A

loitin uutena Satakissan hallituksessa. Olen aiemmin miettinyt, että
on varmasti mielenkiintoista ja antoisaa toimia yhdistysaktiivina.
Vaimoa seuratessani olen päässyt hyvin sisälle, millaista hallitustyöskentely on. Kevätkokouksessa tuli hieno tilaisuus päästä mukaan ja
tartuin empimättä avautuneeseen mahdollisuuteen. Vastaan yhdistyksessämme sponsori- ja yhteistyökuvioista.
Kasvatan vaimoni kanssa kissoja FI*Anjupia’s kasvattajanimellä. Rotukissat eivät silti muuta sitä tosiasiaa, että rakkautemme kotikissoihin on edelleen hyvin voimakas. Saimme hiljattain perheeseemme lisävahvistusta rescue-kotikissasta, lyhytkarvaisesta Aavi Benidasta. Eräänä päivänä näimme
Aavi vaavin kuvan löytöeläintalon sivuilla ja se oli menoa se. Pentu oli pakko
saada perheeseemme. Nyt olemme onnellisia, että saimme tarjota hänelle
turvallisen ja rakastavan loppuelämän kodin. On hienoa nähdä, miten luottavainen hän on ihmisiä kohtaan karusta elämänpolun alusta huolimatta.
Meillä on aiempaa kokemusta löytöeläinkodeissa asuvista kissoista, sillä
olemme pelastaneet vuosia sitten kolme pitkäkarvaista kotikissaa. He ovat
olleet kissaharrastuksemme innoittajia.

Vintterin Inkeri Sampontytär, Vintterin Lenita Miinantytär ja Vintterin Aleksi Samponpoika.

V

uoden 2018 alussa otin kasvatusharrastuksessani uuden askeleen hankkiessani
ensimmäisen tuontikissani. Olin koko vuoden 2017 ajan etsiskellyt enemmän ja vähemmän
aktiivisesti sopivaa kasvatuskissaa. Tuttavapiiristä
löytyi myös hyvä ja luotettava sijoituskotivaihtoehto jo ennalta. Vain se juuri sopiva yksilö enää
puuttui.
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Tarjontaa kasvatuskissoista oli internetin ihmeellisessä maailmassa runsaasti, mutta ei se
maailma niin suuri sitten ollutkaan, kun yksilön
taustoja ryhtyi tarkastelemaan. Kasvatustoimintani kantaemon sukutaulusta löytyy muutamia
Keski-Euroopassa sijaitsevia tuotteliaita kissaloita. Samoja kissayksilöitä esiintyi uudehkon kasvattajan silmille yllättävän monien myynnissä
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olevien eri kissojen sukutauluissa. Monipuolista ja
elinvoimaista geenipoolia tavoittelevalle kasvattajalle tilanne vaikutti välillä jopa turhauttavalta.
Juuri se oikea kissa lopulta kuitenkin löytyi
ja päätös varausmaksun maksamisesta syntyi
nopeasti. Parin kuukauden kuluttua lensin noutamaan kissan Alankomaista ja kävin paikanpäällä tutustumassa myös pennun vanhempiin,

kasvuoloihin ja kasvattajaan.
Kanelinaamio siamilainen kissa sai ei-niin-omaperäisen kutsumanimen Kaneli. Odotukseni tältä
tuontikissalta olivat korkealla niin kasvatuksellisesti kuin näyttelyharrastuksenkin suhteen. Kaikki
sujuikin aluksi hyvin ja myös näyttelymenestystä
saavutettiin. Pian kuitenkin huomasin, että Kaneli
stressaantuu näyttelymatkoista ja reagoi siihen
vatsallaan. Muutoin normaalisti toimiva vatsa
meni näyttelyreissujen aikana tai heti jälkeen ripulille. Näyttelyistä päätettiin pitää vähintäänkin
reilusti taukoa ja katsoa, mihin tilanne kehittyy.
Kanelista oltiin tehty erilaisia terveystestejä
sen muutettua Suomeen ja myös sydän- ja munuaisultraukset tehtiin kaiken varalta. Ripulin
esiintyessä toistuvasti oltiin jo aloittamassa ulostenäytteiden keräämistä lisätutkimuksia varten
ja kissan kanssa käytiin eläinlääkärilläkin, mutta
siinä vaiheessa vatsa toimi jälleen jo normaalisti ja tutkimukset jäivät. Giardia -pikatesti tehtiin
eläinlääkärin vastaanotolla ja se oli negatiivinen.
Sijoituskodin ja minun tulkintani tilanteesta oli
stressivatsa, joka pysyi hyvin kurissa kissan viettäessä normaalia lemmikin kotielämää ja sen syödessä pääasiassa omaa tuttua kuivaruokaansa.
Johtopäätöksemme oli kuitenkin väärä, mutta se
ei valitettavasti käynyt ilmi vielä tässä vaiheessa.

Vauvoja!
Kotiinlähdön aika onnistuneen sektion jälkeen. Pennut kulkivat emosta erillään, koska
lääketokkurainen emo käsitteli pentuja liian rajusti

Kaneli astutettiin loppukesästä omalla kasvatillani, Vintterin Sampolla. Tiineys sujui hyvin ja syn-

nytys käynnistyi ajallaan. Synnytys ei kuitenkaan
edennyt, jonka vuoksi hakeuduimme päivystykseen. Ultraäänitutkimuksessa havaittiin kaksi
pentua ja niiden sykkeet todettiin normaaleiksi.
Kanelille annettiin kalsiumia, glukoosia ja oksitosiinia, jonka seurauksena supistukset alkoivat jälleen tihenemään. Usean tunnin kuluttua toinen
pennuista syntyi normaalisti alakautta. Kello oli jo
pyörähtänyt ympäri eikä toista pentua kuulunut.
Tarkemmat tutkimukset paljastivat, että pentu
oli ajautunut asentoon, josta se ei päässyt syntymään normaalisti. Pentu sektioitiin onnistuneesti.
Uusi kissaperhe pääsi tämän jälkeen kotiin reilun
15 tunnin päivystysreissulta.
Lääkehuuruinen emo yritti ensimmäisen vuorokauden ajan siirrellä kovakouraisesti pentuja
suussaan ilman päämäärää. Tilanne vaati kokoaikaista ihmisen valvontaa, estämistä ja ohjausta.
Suurimpien lääkemäärien poistuttua emon elimistöstä, se kuitenkin rauhoittui ja alkoi hoitaErityisesti Inkerin kasvu on ollut ongelmien ajan ikätasoon nähden viivästynyttä. Kun ruoka alkoi
maan ja imettämään pentuja normaalisti.
omatoimisesti maittamaan, kasvoi vatsa kovin eri tahdissa vartalon muiden osien kanssa. Aleksin
kasvu on ollut koko ajan tasaisempaa

Sitten tapahtui jotain

Pentujen ensimmäiset elinviikot sujuivat hyvin.
100 gramman painoisina syntyneet pennut kasvoivat kohisten aina neliviikkoisiksi asti, jolloin
aloitettiin hiljalleen maistattamaan pennuilla
myös kiinteää ruokaa. Viidennellä elinviikolla sitten tapahtui jotain. Sijoituskodilta tuli viesti, että
kaikki ei ole hyvin. Emo oli ilmeisesti lopettanut
imettämisen ja pennut olivat menneet huonoon
kuntoon. Pakkasin mukaani keinoruokintavälineitä ja lähdin paikanpäälle.
Nähtyäni pennut tajusin, että on välittömästi
lähdettävä päivystykseen. Erityisesti toinen pennuista oli pahasti kuivunut ja sen hännän tyvi oli
turvonnut ja kivulias. Takapää oli myös runsaassa
ripulissa.
Päivystyksessä pennut nesteytettiin keittosuolaliuoksella ja tulehtuneeseen häntään määrättiin
antibioottikuuri. Pentujen tila ei päivän mittaan
kohentunut, jonka vuoksi hakeuduin niiden kanssa vielä samana iltana uudelleen päivystykseen
ja pyysin nesteyttämään keittosuolalla, johon on
lisätty glukoosia. Vinkin tähän sain kokeneemmilta rotukissakasvattajilta, joiden kanssa olin päivän
mittaan ehtinyt keskustelemaan tilanteesta.

Ongelmat pitkittyvät

Ensimmäiset neljä elinviikkoa emo ja pennut elelivät idyllistä kissaperheen arkea. Sitten ongelmat alkoivat.
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Edellä kuvatusta lähtötilanteesta alkoi rotukissakasvattajan painajainen. Seuraavien viikkojen
aikana lähtötilanteesta elettiin pentujen kanssa
useimmiten niin sanotusti tunti kerrallaan. Pentujen selviämisestä seuraavaan päivään ei ollut mitään takeita. Antibioottikuuri auttoi hännän tulehdukseen, mutta aiheutti pennulla totaalisen syömättömyyden. Myös toinen pentu aloitti jossakin
vaiheessa syömälakon ja tässä vaiheessa pennut
siirtyivät emonsa kanssa sijoituskodista omaan
kotiini erillisiin tiloihin talouteni muista kissoista.
Emo ei juuri imettänyt pentuja ja niitä piti pakkoruokkia kolmen tunnin välein ympäri vuorokauden. Pennut ripuloivat voimakkaasti ja kuivuivat
Aleksi on luonteeltaan mainio tättähäärä. Ripuloivien pentujen hoitoa ja hygieenian ylläpitoa ovat
helposti. Välillä pentuja nesteytettiin päivystyk- auttaneet pyyhittävät kiipelypuiden tasot sekä irrotettavat ja konepestävät tekstiilit
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Kuva: Eeva Kattelus

pennut alkoivat kuitenkin oirehtia oksentamalla
ja ripuloimalla. Aleksi meni huonoon kuntoon ja
hännän tyvi tulehtui ja turposi jälleen vesiripulin
aiheuttamasta poltteesta, vaikka pyrin pitämään
runsaalla huuhtelulla takapään siistinä. Inkeri ei
rokotuksen jälkeen viikkoon kasvanut juuri grammaakaan, mutta paino ei myöskään tippunut.
Ihme kyllä, molemmat söivät melkein normaalisti
kuitenkin itse. Siitäkin huolimatta, että Aleksilla
aloitettiin jälleen antibioottikuuri hännän tulehdukseen.

Uutisia

Inkeri on veljeään hieman rauhallisempi luonne, mutta ruokakupilla hän on villinä ja murisee ja
läppää Aleksia päähän, jos veli yrittää etuilla.

sessä päivittäin. Alunperin paremmassa kunnossa olevalla pennulla todettiin myös akuutti anemia, johon tarvittiin välittömästi verensiirto. Veri
otettiin emosta. Myös toisella pennulla todettiin
anemia, mutta tilanne ei vaatinut verensiirtoa ainakaan siinä vaiheessa.
Verensiirto sujui hyvin ja pentu alkoi syömään
itse – jopa ahmien. Myös toisen pennun tilanne
koheni paremmaksi. Saatiin hetki melkein hengähtää. Hetki ei kuitenkaan ollut pitkä, vaan
erilaiset oireilut jatkuivat pian uudelleen. Tässä
vaiheessa eläinlääkärit epäilivät toxoplasmatartuntaa ja pennut sekä emo määrättiin voimakkaalle antibioottikuurille. Sen seurauksena emo
alkoi oksentamaan. Päivystyksessä annettu pahoinvointilääke korjasi tilanteen onneksi nopeasti
ja emon tila normalisoitui.
Pennut aloittivat lääkekuurista täydellisen syömälakon. Pakkoruokinta kolmen tunnin välein
ympäri vuorokauden oli jälleen arkeamme. Emon
toxoplasman vasta-ainetestin tulos oli kuitenkin
negatiivinen, jonka seurauksena viikon kuluttua
aloituksesta lääkitys purettiin ja voinnit alkoivat
kohenemaan. Samoihin aikoihin pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri alkoi epäilemään erilaisia loistartuntoja epämääräisten oirehdintojen
taustasyynä.

Tietoa ja toivoa
Ja sieltä se syy sitten löytyikin: Tritrichomonas
Foetus -alkueläinloistartunta. Kissojen täysipäiväisenä kotihoitajana diagnoosi oli todellinen helpotus – siis siinä mielessä, että vihdoin oli selvillä,
mikä ongelmia aiheuttaa. Epätietoisuus oli ollut

yksi pahimmista vihollisista tilanteessa. Helpotusta ahdistukseen toi myös vertaistuki, jota sain
muutamilta kasvattajilta, joilla on ollut kokemusta kyseisen loistartunnan saaneen kissan hoitamisesta ja kokemukset olivat rohkaisevia.
Kasvattajana alkueläinloistartunta omassa kodissa omilla pennuilla on kuitenkin kaikkea muuta kuin toivottavaa. Toisaalta se antoi pennuille,
jotka olivat saaneet nimet Inkeri ja Aleksi, toivoa,
jota ei olisi ollut, jos kyse olisi esimerkiksi jostakin
synnynnäisestä viasta, esimerkiksi jonkinlaisesta
veren muodostumisen ongelmasta, johon ei ole
parannuskeinoa.

Haasteita hoitosuunnitelmassa
T. Foetus alkueläinloistartunnan hoitosuunnitelma ei kuitenkaan osoittautunut helpoksi. Ensinnäkin lääkettä ei ollut maahantuojalta saatavilla
useisiin viikkoihin diagnoosin saamisesta. Toiseksi pennut olivat liian pieniä voimakkaalle lääkitykselle – lääkkeen haittavaikutuksien riskit voivat
olla moninkertaiset verrattuna aikuisen kissan
lääkitsemiseen. Lääke vaatii myös erityisluvan, sillä sitä ei ole rekisteröity Suomessa eläimille käytettäväksi.
Tietoa lääkkeen saatavuudesta odotellessa alkoivat Inkerin ja Aleksin voinnit tasaantua. Erityisen toimivaksi tukihoidoksi (yli kaksinkertaisella
annostuksella) osoittautui muun muassa luonnollisia prebiootteja sisältävä valmiste, joka ruokkii
suoliston hyötybakteereita. Pennut voitiin 10 viikon ikäisinä jopa rokottaa, sillä yleisvoinnit olivat
kutakuinkin normaalit.
Rokotuksesta seuraavana päivänä molemmat
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Pentujen tullessa reilun 12 viikon ikään, saatiin
uutisia, että lääkettä loisen häätöön on vihdoin
saatavilla. Pennut menivät tutulle erikoiseläinlääkärille tarkistuksiin vakuutuksia ja lääkekuurin
aloitusta varten. Vastaanotolla suunniteltiin, että pyritään saamaan vielä pennut muutaman viikon ajan kasvamaan, jotta lääkekuurin riskit pienentyisivät hieman. Inkerin paino oli sillä hetkellä
edelleen alle kilon, 965 grammaa, Aleksin painon
ollessa ikätasolle normaalimpi: 1,385kg. Suunniteltiin, että mikäli pentujen voinnit pysyvät hyvinä, heidät tehosterokotetaan helmikuun loppupuolella ja lääkekuuri alkueläimen häätämiseksi
aloitetaan maaliskuun aikana. Rokotteeksi valitaan toinen valmiste siltä varalta, että mahdollisesti ensirokotteesta aiheutunut vointien heikkeneminen ei uusiutuisi.
Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, vaan
Aleksin vointi ripulin osalta romahti jälleen äkisti ja pentujen erikoiseläinlääkärin kanssa tehtiin
päätös, että hyöty-riskisuhde on saavuttanut tilanteen, jossa lääkekuuri on parempi aloittaa ja
lääkäri kirjoitti reseptin ja erityislupahakemuksen
pikana käsiteltäväksi Fimeaan.

Lääkkeestä
Lupahakemuksen käsittely vei neljä arkipäivää. Tricho plus 200mg kuuri on kaksiviikkoinen
ja lääkkeen sivuvaikutuksina tunnetaan muun
muassa neurologiset ongelmat. Ihmiselle lääke
on karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava ja lääkkeen käsittely tulee tehdä suojautuneena eikä
kapselia saa avata. Lääkkeen vaikuttava aine on
ronidatsoli ja se on virallisesti ainoa lääkeaine, joka tehoaa Tritrichomonas Foetus alkueläimeen.
Lääkkeenanto sujui hyvin, vaikka kapselit olivat
suurehkoja pennuille. Aloitusviikon aikana Inkeri
sai kaksi kapselia ja Aleksi kolme. Toisen viikon
aikana kapselien määrä pysyi samana, mutta kapseleihin oli annosteltu suurempi määrä lääkettä
pentujen arvioitua painonkehitystä vastaten.
Pari päivää lääkekuurin aloituksesta pennut
alkoivat kasvaa kohisten ja ulosteen koostumus
normalisoitui. Seurasin tilannetta kuitenkin hyvin
pelonsekaisin tuntein, sillä läkkeen haittavaikutuksia olisi saattanut alkaa esiintyä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Pentujen painot kehittyivät kahden

Tricho plus lääke on erityislupavalmiste, jonka
käyttöön tulee hakea lupa Fimealta. Lääke
toimitetaan Yliopiston apteekkiin, jossa se
annostellaan reseptissä mainitun eläimen
painon mukaisesti kapseleihin. Lääkeaine on
neurotoksinen eläimelle ja karsinogeeninen ihmiselle. Lääkettä tulee käsitellä suojautuneena
ja hengityssuojan käyttäminen lääkettä saavien
kissojen ulosteita siivotessa on suositeltavaa

viikon lääkekuurin aikana niin paljon, että toiselle
viikolle annostellut lääkemäärät jäivät alhaisiksi.
Annosten nosto kesken kuurin osoittautui kuitenkin vaikeaksi, sillä lääkeaineen lisäys olisi vaatinut
uuden erityislupakäsittelyn, jonka seurauksena
meneillään oleva kuuri olisi pitänyt keskeyttää.
Eläinlääkärin kanssa päädyttiin ratkaisuun, että
kuuri jatketaan loppuun ja uusitaan tarvittaessa.

Koettelemusten jälkeen
Kuurin uusimisen tarvetta ei kuitenkaan ilmennyt. Pennut ovat voineet lääkekuurin aloituksen
jälkeen normaalisti ja kaikki loisen aiheuttamat
oireet ovat hävinneet. Myöskään lääkityksen aiheuttamia sivuvaikutuksia ei ole ilmennyt.
Kuurin päättymisestä odotettiin kuukausi testien ottamiseksi, jotta voidaan varmistua loisen
poistumisesta. Tulokset niin pennuilla kuin talouteni muillakin kissoilla olivat negatiiviset. Tällä
hetkellä pennut elävät ikätasoilleen normaalia,
onnellista ja aktiivista, kissanpentujen elämää ja
ovat myös täysin normaalin kokoisia ikäisikseen.
Kokemus on ollut kokonaisvaltaisesti erittäin

kuluttavat, mutta se kaikki vaikuttaa todella kannattaneen. Kokemuksen myötä opin myös paljon
uutta niin kissojen mahdollisista sairauksista kuin
niiden hoidostakin. Jos nyt voisin valita, vaihtaisin silti todellakin kokemuksen pois, mutta vastaavassa tilanteessa tulevaisuudessa taistelisin
kyllä jatkossakin.
TEKSTI JA KUVAT:
TERO VINTERBÄCK

INKERIN JA ALEKSIN CASE
NUMEROINA
• Eläinlääkärikäyntejä 19 kpl
-joista päivystyskäyntejä 17 kpl
• Hoitokulut 4107,88 e
• Vakuutus on korvannut 2439,10 e
• Vakuutuksen hinta 125,30 e/vuosi

Avaralle klinikallemme
on aremmankin
tassujalan helppo tulla
Teitä palvelevat tutut eläinlääkärimme
Ella Kankaanpää, Pauliina Marttila, Tessa

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

Porin Eläinlääkäripalvelu Oy
Herralahdenraitti 5, 28360 Pori

www.porinelainlaakaripalvelu.fi
porinelainlaakaripalvelu
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K

UROKSEN

(varhais)kastraatio

aikki jalostukseen käyttämättömät urokset kannattaa kastroida,
eli poistaa kivekset. Se on pieni
toimenpide, joka parantaa kissan elämänlaatua huomattavasti. Leikattu uros ei pysty saamaan jälkeläisiä.
Se keskittyy omistajaansa usein syvemmin
kuin leikkaamaton, koska se ei elä jatkuvasti hirveän hormonimyrskyn keskellä. Se on
läsnä enemmän, eikä yritä yleensä karata
ulos. Se ei merkkaa reviiriään pahanhajuisella virtsallaan ja halua puolustaa sitä verissä
päin muita kissoja vastaan. Kastroituna se ei
myöskään mourua yötä päivää.
Kastraatio suositellaan tehtävän ennen
sukukypsyyttä, noin neljän kuukauden ikäiselle kissalle. Kokeneemmat eläinlääkärit

suorittavat myös varhaiskastrointeja hyvin
nuorille pennuille eli jopa noin 8–14 viikon
ikäisinä. Suosituspainona pidetään 1 kg, sitä
vähemmän painavia ei yleensä vielä kastroida. Nykytutkimusten mukaan taidolla suoritettu nuoren uroksen kastrointi on turvallinen toimenpide.
Hyvin harvoin leikkauksesta ilmenee
komplikaatioita. Kissa toipuu pienen ihoviillon kautta tehdystä toimenpiteestä nopeasti ja se harvemmin osoittaa leikkausalueelle
edes mitään kiinnostusta ensi pesunsa jälkeen.
Kastraation haittapuoli on, että uroksen
energiantarve vähenee paljon. Tällöin pitää
ruokavaliota vähentää ja muuttaa sekä seurata, ettei kissa ala lihota. Kissan virtsaputki

kapenee kastraation vuoksi ja se altistaa
virtsatietukoksille. Näitä ongelmia pystyy
välttämään, kun huolehtii hyvälaatuisesta
ravinnosta ja kissan liikuttamisesta esimerkiksi leikittämällä sitä riittävästi. Liikunta on
pääsääntöisesti toimiva ratkaisu näihin kumpaankin lieveilmiöön.

TEKSTI JA KUVAT:
JONNA SIVONEN
Kuvien varhaiskastroitu urospentu:
FI*BlackDevil’s The Call Of The Confrontation

1.
Kissa pidetään syömättä 10-12 h ennen toimenpidettä. Poikkeuksena pennun varhaiskastraatio, jossa paasto ei saa olla
näin pitkä hypoglykemiariskin vuoksi. Eläinlääkäri kuuntelee
aluksi kissan sydämen ja tekee esitutkimuksen. Kissa punnitaan ja kaiken ollessa kunnossa annetaan rauhoite lihakseen
injektiona eli neulalla. Odotetaan rauhoiteaineen vaikutuksen
alkamista, jonka jälkeen kissan silmiin laitetaan kostutusgeeli.
Toisinaan kissa saattaa oksentaa rauhoiteaineen saannin jälkeen. Varsinkin, jos paasto ennen leikkausta ei ole onnistunut.

2.
Kissa siirretään esivalmistelupöydälle ja laitetaan happimaski
kissan kasvojen eteen. Pääsääntöisesti kastraatio tehdään ilman iv-suoniyhteyttä. Joissain tapauksissa kuitenkin eläinlääkäri voi päätyä laittamaan kissan nesteytykseen.

17

6.
Kives leikataan irti solmun edestä

3.
Karvat ajetaan pois kivespussien leikkausalueelta. Trimmerin puuttuessa karvat voi myös perinteisellä tavalla nyppiä pois. Karvojen poistotapa
riippuu toimenpidettä tekevästä eläinlääkäristä.
Leikkausalue pestään ja desinfioidaan, jonka jälkeen anestesia injektio pistetään lihakseen. Leikkaus on yleensä niin nopea toimenpide, että leikkauksen aikana ei tarvitse lisätä unta ylläpitäviä
aineita. Toimintatavat vaihtelevat toimenpidettä
tekevän eläinlääkärin ja käytössä olevien laitteiden mukaan.

Siemennuora laitetaan takaisin kivespussin sisälle.
Kivespussi jätetään pääsääntöisesti ompelematta
kiinni. Jos kudos vuotaa tai kives on ollut poikkeuksellisen suuri, voidaan laittaa myös tikki sulkemaan
kivespussin.

7.
8.

4.
Esivalmistelut on nyt tehty ja kissa siirretään
leikkaussaliin. Leikkausalue desinfioidaan vielä uudelleen ja pistetään paikallispuudute injektio kivesten viiltoalueelle. Leikkausalueen
päälle laitetaan steriili sininen leikkausliina.
Kaikki eläinlääkärit eivät kuitenkaan käytä leikkausliinaa. Kivespussin ihoon tehdään pieni
viilto skalpellilla ja kives puristetaan ulos pussista.

9.

5.

Irti leikatut kivekset, kulkuset, killuttimet. Miksi niitä kukin
haluaa kutsua. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Joka tapauksessa niiden alkuperäisellä kantajalla on leikkauksesta lähtien huomattavasti mukavampi ja huolettomampi
elämä kuin ennen operaatiota. Ylimääräinen kollittelu ja
hormonimyrsky rauhoittuu kissalla muutamassa viikossa
leikkauksen jälkeen. Kastraatio on aina palvelus kissalle.

Kiveksen taakse sidotaan solmu itse
sulavalla tikkilangalla. Näin suljetaan
verisuonet ja siemennuora sekä estetään verenvuoto.
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Kuvassa tyhjät kivespussit. Kipulääke injektio pistetään kissalle lihakseen ja kissa siirretään tarkkailuun
heräilemään lämpötyynyn päälle vedottomaan paikkaan. Kun kissa on kunnolla herännyt, on se valmis
lähtemään kotiin. Jos kissa osoittaa kotona liikaa kiinnostusta leikkausalueelle, sillä voi käyttää kauluria
muutaman päivän.
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Kuva: Tessa

Kuvat: Sari Valtanen ja Elina Peltonen

Aava
FI*SoulSibster’s AmuseMe
SIB f 09
Kasvattaja ja omistaja: Henna Kartano
Vielä ”vihreän” kasvattajan sydän oli pakahtua onnesta elokuisena näyttelyviikonloppuna, kun tämä pieni
kilpparityttö puhdisti palkintopöydät ollen molempina päivinä Best in Show -pentu! Aava oli Satakissan
vuoden kissa 2018 kilpailussa kategorian II nuorten
kolmonen.
Aava on ensimmäinen oma kasvattini ja siksi(kin) tietysti hyvin erityinen.
Aavalle löytyi mitä parhain sijoituskoti, missä hänellä
on sekä koira- että kissakavereita. Aava viettää kissanpäiviään muun muassa lempiharrastuksensa, ulkoilun, parissa. Haluankin osoittaa suuret kiitokset omistautuneelle sijoituskodille Aavan hyvästä hoidosta
ja valmisteluista näyttelyreissuille. Aavaa voi seurata
myös Instagramissa: @aavathesiberiancat.
Kiitokset,
Henna Kartano

Pallit Veks!
6.4.2019
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Eläinlääkäri Sirpa Varajärvi.
Kampanjassa oli mukana
Satakissa ry ja Satakunnan
Eläinsuojeluyhdistys ry.
Satakissa lahjoitti kampanjaan osallistuneille kissoille
mikrosirut.
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TUOMARIN PARAS
FI*Anjupia’s Aberystwyth Anwell Awst
EMS: MAU n 24
Omistajat: Pia ja Antti-Jussi Vainionpää
Kasvattajat: Pia ja Antti-Jussi Vainionpää
Kuva: Merja Lainio

Scandinavian Winner
voittajat
SCANDINAVIAN WINNER
SW Apocalyptica Zorro
EMS: OSH n 03
Omistaja: Sari Hilli
Kasvattaja: Ruediger Mueller
Kuva: Jonna Sivonen

TUOMARIN JA VÄRIN PARAS
QGC GIC FI*Chamberlain Double
Trouble DVM
EMS: MCO d 03 22
Omistaja: Maarit Palmén
Kasvattaja: Maarit Palmén
Kuva: Tessa

TUOMARIN JA VÄRIN PARAS
IC FI*Tunturikissan Saga
EMS: SIB n 09 24
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Marjo Lamsijärvi
Kuva: Tessa

TUOMARIN PARAS
Zanetta Farussi Chrysolite
EMS: OSH f 24
Omistaja: Jonna Sivonen
Kasvattaja: Anastasiya Meshechko
Kuva: Jonna Sivonen
22
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Kissat valitsivat sopivat
nukkumapaikat hotellihuoneesta.

Rentoja näyttelykatteja.

Scandinavian

Winner
näyttely Turussa
T

urun Rotukissayhdistyksen järjestämä
Scandinavian Winner näyttely pidettiin 13.-14.4.2019 Turun messukes-

kuksessa. Näyttely oli kaksipäiväinen.
Lauantaina olivat kissojen arvostelut
kaikissa kategorioissa sekä tuomarin parhaan valinnat. Sunnuntaina oli näyttelyn päättävän jokaisen kategorian paneelin eli Scandinavian Winner
voittajakissojen valinnan aika. Kaikkien kissojen
tuli osallistua näyttelyyn kummaksikin päiväksi,
vaikka eivät olisikaan loppukilpailuun päässeet.

Niinpä itsekin vietin kissojeni kanssa messukeskuksessa kaksi näyttelypäivää.

Kissat hotellissa

Hotel Wiklund, jossa oli tarjolla lemmikkihuoneita.
Hotellissa oli oikein hyvä palvelu ja siitä jäi positiivinen fiilis, niin kissojen kuin omistajankin puolesta.
Kissanäyttelyviikonlopusta voi tehdä myös muka-

Kun lähtee ulkopaikkakunnalle kahden päivän
näyttelyyn, tärkeää on järjestää kissoille sopiva
majoituspaikka. Tässäkin tapauksessa Porista Turkuun tullessa, valitsin mieluusti majoituksen Turusta paikan päältä. Mielestäni nykyisin on melko
paljon majoitusvaihtoehtoja, jotka sopivat lemmikeille. Oma valintani oli tällä kertaa Turun Sokos

van kotimaan ”lomamatkan” kissojen kanssa. Olen
huomannut, että kissanäyttelyharrastus on saanut
käymään useissa eri paikoissa kotimaassa, joissa en
olisi muuten käynyt. Myös eri hotellit ovat tulleet
tutuksi.
Omille kissoilleni hotellissa majoittuminen on
mukavaa vaihtelua arkeen. Olenkin huomannut
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aina hotelliin tultaessa molempien kissojen rentoutuvan samaan tapaan kuin itsekin rankan matkustus- tai näyttelypäivän jälkeen. Hotelliin otan
mukaan kaiken tarvittavan kissoja varten, tutut lelut, ruoat ja hiekkalaatikon. Olen huomannut, että
kotonani asuukin oikeita matkustelijakissoja!

Ensimmäinen näyttelypäivä
Näyttelypäivän alku alkoi auton pakkaamisella ja
lähdöllä kohti Turkua. Tällä kertaa pääsin lähtemään ilman suurempaa kiirettä ja kaikki sujui kuten pitikin. Matka Turkuun sujui joutuisasti. Kissat
nukkuivat koko matkan, tietämättä määrän päästä. Messukeskukselle päästyäni, otin kissat autosta.
Pääsin ensimmäistä kertaa testaamaan uutta kissoille tarkoitettua kuljetuskärryäni, mikä paljastuikin melko käteväksi kapistukseksi. Mahtavaa!
Ilmoittautumisen ja eläinlääkärintarkastuksen
jälkeen lähdin etsimään kissoilleni häkkipaikkaa
näyttelyhallista. Ilmoittautuminen oli nopeaa, eikä
meidän tarvinnut jonottaa yhtään. Vau! Saattoihan
se johtua siitäkin, että tulimme paikan päälle vasta
kymmenen pintaan. Silloin suurin osa ihmisistä ja
kissoista oli jo saapunut näyttelypaikalle. Paikkoja
ei ollut hallissa merkitty, vaan ne sai päättää itse.
Tietenkin eri roduille oli omat paikkansa, johon kissat tuli sijoittaa. Saimme kivan rauhallisen paikan
hallista. Kaikkialla oli ihanan tilavaa, mistä tulee
erityiset plussat järjestäjille. Yleensä näyttelytilat

ovat ahtaita, mutta messukeskuksessa näyttely oli
järjestetty koko suurta tilaa käyttäen. Ainoa ongelma, minkä itse näyttelytilassa havaitsin, oli se, että
tilassa oli melko kylmä… tai ehkä vaatteeni olivat
liian ohuet? Kissoilla ei näyttänyt olevan mitään
ongelmaa minkään suhteen tehdessään oloaan
mukavaksi häkissään.
Kun olimme asettautuneet ”taloksi”, oli aika
mennä seuraamaan näyttelynaloitusseremoniaa.
Seremoniassa käytiin läpi Scandinavian Winner
näyttelyiden historiaa ja Turun näyttelyn järjestämistä sekä järjestäjiä. Myös tuomarit esiteltiin.
Seremonian lopussa oli myös musiikkiesitys, missä esitettiin mm. teemaan sopivasti Pink Panther
Theme.
Sitten oli arvostelujen aika. Kissani olivat eri
tuomareilla. Sinikilpikonna brittityttöni tuomari oli
Anna Wilczek ja silvertipped brittipoikani tuomarina toimi Ad de Bruijn. Molemmat tuomarit olivat
minulle entuudestaan tuntemattomia, sillä kissani
eivät heidän arvostelussaan ennen ole olleet. Ensimmäisenä arvosteluvuorossa oli brittityttöni,
joka sai Wilczekiltä hieman ristiriitaiset arvostelut.
Tiedossa oli, että kissani tulee luultavasti saamaan
arvostelua sen ruumiin rakenteesta kasvuiän vuoksi. Tuomari tästä mainitsikin. Kehuja tuli kissani ilmeestä ja päänrakenteesta.
Brittipoikani arvosteluvuoro tuli hyvin pian tämän jälkeen. Bruijn ei puhunut arvostelun aikana
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juuri mitään, tunnusteli ja katseli kissaani kuitenkin
melko pitkään. Arvostelun jälkeen kissani pääsi
värinparhaan valintaan, missä olimmekin aika vahvoilla. Tässä kohtaa Bruijn kertoi kissani vahvuuksista ja heikkouksista verrattuna muihin neljään
arvosteltavaan kissaan. Oman kissani turkki oli
todella hyvä tekstuuriltaan ja kuvioinnilta, mutta
tällä kertaa toisen kissan silmien pyöreys koitui
tappioksemme. Olen kuitenkin todella ylpeä kissani suorituksesta näyttelyssä. Varsinkin siitä, että
olen huomannut kissani näyttelyjännityksessä jo
selkeää parannusta.
Näyttelyssä kyse on pienistä yksityiskohdista, jotka muodostavat kissassa kokonaisuuden.
Sitä tuomari vertaa rotustandardiin. Joskus kyse
on pienistä yksityiskohdista ja joskus tuomarin
omasta mieltymyksestä johonkin tiettyyn kissaan. Toisen kissani tuomarin parhaan arvostelussa oli mukana kolme muuta kissaa omani lisäksi.
Wilczek katseli kissoja hetken aikaa ja sanoi, että
tällä kertaa tuomarin parhaan kissan kriteerinä oli
kokonaisvaltainen tasapainoisuus, jota ei löytynyt
muilta arvosteltavilta kissoilta. Oma kissani ei siis
voittanut tällä kertaa tasapainoisuuden puuttuessa. Näyttelyissä tärkeää on ymmärtää se, mitä
tuomarit haluavat kissoilta. Tällöin voit myös arvioida omaa kissaasi verrattuna muihin kilpailijoihin
ja tunnistaa ne asiat, jotka ovat oman kissasi vahvuuksia ja heikkouksia.

Ruusukkeiden väriloistoa.

TEKSTI JA KUVAT:
SILJA LAIHO

Skye

Kuva: Chrissi

Arvostelut kestivät pitkälle iltapäivään. Sillä
välin oli aika kierrellä myyntikojuja ja keskustella
tuttujen ja tuntemattomien kissaihmisten kanssa.
Näyttelyissä tulee myös tutustuttua muihin kissarotuihin ja niiden kasvattajiin. Mikäli on rotukissan
hankinnan kannalla, hyvä tapa tutustua kissarotuihin ja kasvattajiin on tulla kissanäyttelyyn. Mikäli

Toisen näyttelypäivän aamuna, hieman huonosti
nukutun yön jälkeen, heräämiseen auttoi hotellin
aamupala. Kissat saivat oman aamupalansa huoneeseen, me ihmiset taas kävelimme ravintolaan.
Luksusta eikö! Sitten oli taas aika matkata kohti
messukeskusta. Tämä päivä tiesi sitä, että omilla
kissoillani olisi ”melkein” vapaapäivä, ilman arvosteluja. Se taas tarkoitti kissojen mukaan muutaman
tunnin nokosia ja kotimatkan odottelua.
Tämän päivän agendana oli muiden tuomarin

Kuva: Tessa

Toinen näyttelypäivä

parhaiksi valittujen kissojen arvostelujen katselu.
Erityisesti kiinnosti tietenkin 3 kategorian kissojen arvostelut ja tietyn rodun eli brittiläisten menestys. Kyllä sieltä muutama brittikin sai tuomarin
parhaana menestystä sekä Scandinavian Winner
tittelin. Muiden kategorioiden arvosteluja tuli
myös seurattua sivusilmällä. Myös Satakissalaisten
kissoille tuli menestystä näyttelyssä, joten onnittelut omistajille ja kissoille.
Jossakin vaiheessa päivää kissojen arvostelusetelit lauantailta tulivat noudettavaksi, joten hain
myös omien kissojeni setelit. Ja tietenkin ruusukkeet, jotka ovat Turokin kissanäyttelyissä aina hienot. Jokainen kissa sai myös muistoksi näyttelystä
Scandinavian Winner näyttelyruusukkeen. Toinen
kissani valmistui samana päivänä Grand International Premieriksi ja toinen sai sertin omasta luokastaan. Joten aivan hienosti suoriuduttiin taas
tästäkin näyttelystä. Viimeinen päivä sisälsi kuitenkin pääasiassa odottelua. Odottelua siitä, milloin
pääsee lähtemään kotiin. Päivä oli odotettua lyhyempi, joten se helpotti paljon kotimatkan suunnittelua. Vähän reissussa rähjääntyneet ja väsyneet
kissat sekä omistaja pääsivät lopulta kotimatkalle
ja kohti uusia näyttelyreissuja.

Kuva: Pauli Araneva

oma kissa ei ole näyttelyssä, voi muuten vain tulla
keskustelemaan kissaihmisten kanssa ja tekemään
ostoksia.
Tällä kertaa omalla ostoslistallani oli kissankuivaruoka, jota minulla on tapana näyttelyistä ostaa.
Iso säkki ruokaa riittää kolmelle kissalleni pitkäksi
aikaa. Yksi paheistani kissanäyttelyissä on ostaa
kissoille uusia leluja, vaikka niitä on nykyäänkin
joka puolella kotiani. Nyt matkaani lähti vain yksi
pikkuinen käsityönä tehty kissanminttuhiiri.
Näyttelypäivän päätteeksi pakattiin taas kissat kärryyn ja lähdettiin kohti yösijaamme Turun
keskustaan. Hotellissa olikin mukava viettää iltaa
rankan päivän jälkeen, omassa rauhassa kissojen
kera. Koti-ikävä ei päässyt vaivaamaan kissoja eikä
omistajaa, tosin yölliset kaupungin äänet vaivasivat ainakin omistajan unta.

GIP Asianleopardcat Honey
BEN n 24 33
Kasvattaja: Johanna Schulze
Omistaja: Christina Hercher
Skye on kaunis himalayanaamio lumibengali tyttö, jonka
hain Saksasta 05/2017. Halusin ehdottomasti bengalin, jolla
on siniset silmät ja siksi seal lynx spotted oli ainoa vaihtoehto. En ollut löytänyt sopivia kasvattajia Suomesta, joten päätin hakea omasta kotimaastani Saksasta. Haku ja kotiuttaminen menivät todella hienosti ja Skye rakasti laumani kolmea
koiraa jo yhden päivän jälkeen. Varsinkin pienin koira Hope
oli pian hänen paras ystävänsä.
Luonteeltaan Skye on todella helppo bengali. Hän antaa jopa pestä hampaita kaksi kertaa päivässä. Hän nukkuu vieressä ja on todella kiltti, sosiaallinen ja reipas ja kaikessa mukana kuin koira. Näyttelyihin matkustaminen junalla, autolla
sekä lentokoneella on aina yhtä helppoa ja Skye ei stressaa
mistään. Välillä bengalin kovaääninen keskustelu vähän hermostuttaa, mutta siihenkin tottuu ;)
Hän on silti aivan rakas ja maailman ihanin bengali.
Chrissi
Kuva: Liisa Karling
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Baltic Winner
voittajat
BALTIC WINNER
SW Apocalyptica Zorro
EMS: OSH n 03
Omistaja: Sari Hilli
Kasvattaja: Ruediger Mueller
Kuva: Tessa

BALTIC WINNER
NSW BW Sissi
EMS: HCS
Omistaja: Raija Paajanen
Kuva: Tessa

TUOMARIN PARAS
GIP SC FI*Kissamummon Keijun SyysLoisto
EMS: BML ns 11 31
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Jonna Sivonen
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VÄRIN PARAS
FI*DollyCats The Pride JW
EMS: RAG n 03
Omistaja: Emilia Hakanen
Kasvattaja: Susanna Saine
Kuva: Emilia Hakanen
29

P

akkaamista, kissojen pesua
ja huoltoa ennen matkaa.
Matkaan lähti Sarilta kaksi
burmillaa: Iisakki ja Kössi ja minulta
kaksi ragdollia: Paavo ja Uuno.
Lähdimme 17.5. aamuyöllä kohti
Helsinkiä. Laiva lähti länsi-satamasta 7:30 kohti Tallinnaa. Satamasta
ajoimme Latvian Riikaan. Pysähdyimme muutaman kerran matkalla.
Liikenteessä oli hieman kulttuurieroja Suomeen verrattuna, mutta
osasimme hyvin perille.
Viikkoa ennen matkaamme tiedotettiin, että Riikassa on myös maratonkilpailu samana viikonloppuna
kuin näyttelykin. Katsoimme Sarin
kanssa, että asuntomme on juuri siinä lähtö- ja maalialueella. Huolemme oli parkkipaikka ja näyttelyyn
pääseminen.
Sari oli varannut meille Booking.
comin kautta asunnon. Tämä huoneisto osoittautui oikein mukavaksi
ja kodikkaaksi. Myös kissojen kannalta, koska huoneet olivat suuria.
Perjantaina saimme kivasti auton
parkkiin kadun varteen. Taloyhtiön

pihaan emme mahtuneet. Kävimme
oluella ja syömässä. Kaupasta haimme aamupalatarvikkeita ja juomista.
Matkaväsymystä oli ilmassa, joten
menimme perjantaina ajoissa nukkumaan.
Lauantaina oli oikein kaunis
aamu. Lähdimme hyvissä ajoin
näyttelypaikalle, koska maratonjärjestäjät alkoivat sulkea katuja. Mietimme kovasti takaisintuloa ja sitä
väen määrää. Olimme tosiaan näyttelypaikalla ensimmäisten joukossa
reippaasti ennen alkamista. Sisään
päästyämme ilmoittauduimme. Järjestäjältä saimme ihanat kultaiset
pussukat, joissa oli sisällä suklaakolikoita. Sen jälkeen eläinlääkäri tarkasti kissamme.
Tämän jälkeen vuorossa oli häkkipaikan hakua ja tavaroiden purkamista; niiden jälkeen lähinnä odottelua.
Suomesta osallistui 113 kissaa
näyttelyyn.
Näyttelypäivän saldo:
GIP & SC FI*Kissamummon Keijun
SyysLoisto, BML ns 11 31, EX1, CAPS,

NOM ”Kössi”
SC FI*Jewels Choice Silver Ice JW,
BML ns 11 31, KM “Iisakki”
GIC FI*Celestial’s La Primo De
Pancho, RAG a 04, CACS “Paavo”
FI*DollyCats The Pride JW, RAG n
03, EX1 BIV “Uuno”
Lauantaina näyttelyn jälkeen
jouduimme jättämään auton aika
pitkälle asunnolta. Kaikki kujat ja tiet
olivat suljettuina.
Kävimme syömässä isommalla
porukalla ravintola Porto Finossa.
Siellä oli maukasta ruokaa ja juomaa.
Sunnuntaiaamuna olimme autolla jumissa vanhassa kaupungissa.
Liikennejärjestelyt olivat erikoiset.
Meillä kesti 10 min sijaan noin 45
min päästä näyttelypaikalle mutkien ja tiesulkujen vuoksi. Olimme
kyllä ajoissa liikkeellä juuri tämän
vuoksi.
Näyttelypäivä vierähti ihastellen
hienoja paneelikissoja ja yhdistyksen järjestämää ohjelmaa.
Suomeen saatiin 9 Baltic Winner
voittajaa. Italiaan meni voittoja toiseksi eniten: 5 voittoa.
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Sunnuntaina kävimme porukalla
syömässä pizzat II Patiossa. Maanantaina aamulla pakkailimme tavaroita
ja hiljakseen lähdimme kotimatkalle. Poikkesimme ostoskeskukseen
ostamaan hieman tuliaisia. Tietenkin Latvian ja Viron rajalla pysähdyimme ostamaan hieman kesäksi
juomia. Laiva lähti Tallinnasta Helsinkiin 19:30 ja siitä jatkoimme sitten
kotia kohti.
Kissat jaksoivat tosi kivasti matkustaa. Helsinki-koti väli oli heille jo
hieman pitkästyttävää, joten pitihän
sitä kuorossa laulaa lähes koko matka.
Kiva reissu, saimme nauttia hienoista helleilmoista. Ruoka ja juoma
olivat hyvää. Näyttely oli isossa avarassa hallissa, joten tilaa oli valtaisat
määrät. Halli oli viileä, vaikka ulkona
olikin 29 astetta ja täysi auringonpaiste.

Kuva: Jonna Sivonen

Baltic Winner
catshow 2019

TEKSTI:
EMILIA HAKANEN JA SARI VALTANEN
KUVAT:
SARI VALTANEN JA EMILIA HAKANEN
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Valmistuneet

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

Jäsenedut

2019

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

GIP

Eläinhoitola
Pikuliina

Niittyniementie 17
Merikarvia
Ayser’s Wild Tabby
EXO n 22
Valmistui Grand International Premior:ksi
Ery-Syd:ssä 9.6.2019
Omistaja: Raili Maaranen
Kasvattaja: Maarit Lindholm-Teräväinen
Kuva: Marika Lahti

BW SW Apocalyptica Zorro
EMS: OSH n 03
Valmistui Junior Winner:ksi
CFCA Latviassa 19.5.2019
Omistaja: Sari Hilli
Kasvattaja: Ruediger Mueller
Kuva: Jonna Sivonen

JW

Huom!
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!

JW

FI*DollyCats The Pride

ELAINTARVIKELIIKE

EMS: RAG n 03
Valmistui Junior Winner:ksi
Pohkis:ssa 10.3.2019
Omistaja: Emilia Hakanen
Kasvattaja: Susanna Saine
Kuva: Taija Heikkilä

Porin Murre Oy

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

GIC
Tassucat Pori
Uusikoivistontie
42 Pori

Tassucat Ulvila
Kauppakeskus Hansa
Friitalantie 18, Ulvila

-5% ruoat
-10% tarvikkeet

FI*Celestial’s
La Primo De Pancho

IC
FI*Shanemin Freyja Forvitinn Hratt
EMS: MAU n 24
Valmistui International Championiksi
Tallinnassa 9.6.2019
Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Saila Anolin
Kuva: Tessa
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EMS: RAG a 04
Valmistui Grand International
Champion:ksi
Pohkis:ssa 10.3.2019
Omistaja: Emilia Hakanen
Kasvattaja: Annukka Rintakumpu
Kuva: Taija Heikkilä
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Silloin kun haluat kissallesi hyvää..
KnockOut Nomination arvostelujärjestys kummassakin näyttelyssä!
Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivinä
Kotikissat palkitaan kummassakin karvan pituudessa
Ilmoittautumisaika: 1.5.2019 - 30.6.2019
Näyttelypaikka: Juhlatalo Ooperi, Vanha Turuntie 56, 26820 Rauma
Eläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.00 - 10.00, sunnuntaina 7.00 - 9.00
Arvostelu alkaa: lauantaina klo 10.30, sunnuntaina klo 9.30
Näyttely päättyy: lauantaina klo 17.00 ja sunnuntaina klo 16.00
Avoinna yleisölle: lauantaina 10.00 - 15.00, sunnuntaina 9.00 - 14.00
Aikaisempi poistumislupa myönnetään kissoille, jotka eivät ole nominoituja
Valokuvaaja Tessa on paikalla kumpanakin päivänä

:
Joëlle Monney Pillonel, CH (AR)
Lena Venclikova, CZ (B, 2, 3, 4)
Laura Scholten, NL (B, 2, 3, 4)
Marcin Biernaczyk, PL (3, 4)
Anne Paloluoma, FI (1, 2, 3, C)
Vladimir Isakov, BY (AR)
Boris Lupan, RU (1, 2, 3, C)

Kestotarjous

Ever clean 19,90€

ltk
Lisäksi joka viides laatikko ilmaiseksi, kun
liityt www.bonuskortti.com

Lauantaina valitaan näyttelyn Best Of Best!

Hauskoja pesiä,
raapimakalusteita, leluja,
lahja- ja sisustustuotteita!

Näyttelyissä noudatetaan Suomen Kissaliitto ry:n ja FIFen sääntöjä. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä
tarvittavat todistukset Kissaliiton kotisivuilta. Sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle tuleville
kissoille. Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä on pe 26.7.2019. Rekisterikirja / rokotustodistus on esitettävä ilmoittautumisen
yhteydessä. Eläinlääkäritarkastus toteutetaan pistokokein. Kuitenkin niin, että mahdollisimman moni kissa käy tarkastuksessa.
Sienitestit
otetaan
sääntöjen
mukaan.
Omistajat
voivat
itse
esitellä
kissat
tuomareille.
Omistajat tuovat itse näyttelyhäkit. Häkin min. koko 50 x 50 x 50 cm. Yksi pöytäpaikka yhdelle kissalle. Näyttelyn järjestäjä
tarjoaa vain pöytäpaikan (65 x 65 cm), EI häkkiä. Häkki on mahdollista vuokrata hintaan 6 € / päivä tai 10 € / viikonloppu. Tyhjää
pöytä- tai lattiatilaa on mahdollista ostaa oman häkin viereen. Paikkoja rajoitetusti, sitovat varaukset näyttelypäälliköltä.

Erikoishinta kahdelle päivälle 1.-31.5.2019 ilmoittautuville
 2 päivää yhteensä: 70 € kissa, Satakissan jäsen 64 € kissa
Näyttelymaksut, luokat 1-17:
 37 € kissa / arvostelu
 Satakissan jäsen 34 € kissa / arvostelu
 Ei-FIFe – kissa 50 € kissa / arvostelu
 Tarkistusluokka 15 € arvostelun yhteydessä, erikseen
37/34 €.
 Veteraaniluokka 10 € arvostelun yhteydessä, erikseen
37/34 €.
 Kasvattaja- ja siitosluokka ovat maksuttomia kissan
osallistuessa muuhun luokkaan. Pelkkä kasvattaja- tai
siitosluokka 37/34 €.
 Kaverikissa 10 € (ei omaa häkkipaikkaa)
 Lisätila oman paikan vierestä 25 € (rajoitettu määrä)
 Näyttelyluettelo 3 € ilmoittautumisen yhteydessä ja 5 €
paikan päältä ostettuna (pieni rajoitettu määrä)
 Tee oma ilmoittautuminen joka luokkaan erikseen!
 Kaikki ruusukkeet ovat maksuttomia
 Pidätämme oikeuden muutoksiin

Näyttelypäällikkö, lisätilat, myyntipaikat ja mainokset: Jonna
Sivonen judges.satakissa@gmail.com
Näyttelysihteerit: Pia Hassell, p. +358 41 503 6421
(yhteydenotot
puhelimitse
vain
klo
18
jälkeen)
pia.hassell@gmail.com ja Piia Anolin-Niemi
Hyvinvointi- ja hygieniavastaava: Sari Valtanen
Raha-asiat (näyttelymaksujen palautukset ym): Marjo
Klankki, p. +358 44 541 0071 satakissa.rahat@gmail.com
Ruusukkeet ja palkinnot: Piia Anolin-Niemi ja Pia Vainionpää
satakissa.sihteeri@gmail.com
Pääassistentti: Jarno Mustonen, assistenttihakemukset
jarmus1972@gmail.com Assistenteille tarjotaan lounas ja
maksetaan korvaus 25 €.
Ilmoittautumiset:
Ensisijaisesti
OmaKissan
kautta
https://omakissa.kissaliitto.fi/
(maksetaan
OmaKissan
ohjeiden mukaan) tai paperilomakkeella postitse suoraan
näyttelysihteerille: Pia Hassell, Koivuhaantie 4 B 5, 33480
Ylöjärvi, jolloin näyttelymaksu maksetaan Satakissan tilille
FI28 5700 8120 3340 03, käyttäen viitettä 3065. Karsinta
tapahtuu maksupäivän mukaan. Ilmoittautuminen on sitova.

Hotelleja Raumalla: Hotel Raumanlinna p. +358 2 832 21

Näyttelyihin otetaan n. 300 kissaa / päivä

Maukkaat lihaisat
Eurooppalaiset kuiva ja
märkäruoat!

Kauppakeskus Hansa Ulvila. Avoinna Ma-Pe klo:11:00-17:00 La 11:00-14:00
www.tassucat.com

Lähettäjä:

Piia Anolin-Niemi
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori

Mau!

Hyödynnä kissamainen
etukuponkimme ja ilostuta
lemmikkiäsi laadukkaalla
valikoimallamme!

Tällä etusetelillä yhdestä
kissanruuasta, -hiekasta,
-tarvikkeesta tai -lelusta

-30 %

Esitä kuponki kassalle tullessasi. Etu voimassa 31.12.2019 asti Porin Kodin Terrassa.

Kodin Terra Pori
Tikkulantie 4, 28100 Pori, p. 029 009 6351 | Ma-pe 7–21, la 7–18, su 10–18 | www.kodinterra.fi

s-kanava.fi/satakunta. Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

