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Pääkirjoitus

esä on ollut lämmin ja kaunis. Kissarakkaamme ovat saaneet nauttia siitä
turvallisesti erilaisissa verkotetuissa
tai muilla tavoin suojatuissa oleskelutiloissa. Kaikki yksilöt eivät kuitenkaan ole olleet
yhtä onnekkaita. Joka vuosi sitä toivoo ihmisten
oppineen ymmärtämään, että kissan paikka on
olla kotona turvassa oman perheensä kanssa, eikä
juoksennella vapaana luonnossa. Joka vuosi sitä
kuitenkin huomaa, että kyseisessä aihealueessa on
vielä paljon tehtävää. Näkyvin merkki tästä asiasta on eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläinkotien
täyttyvät kissapaikat. Niihin löytää tiensä syksyn
tullen niin hylätyt kesäkissat kuin vapauteen synnytetyt pienet kissanpoikaset. Niillä yksilöillä on
onni matkassa, jotka päätyvät kyseisiin paikkoihin
turvaan ja saavat asianmukaista hoitoa ja uuden
kodin. Kuinka iso on se määrä, joka jää luontoon
ja kuolee sinne nälkään, autojen yliajamana, ihmisten kiduttamana tai talven tullen kylmään.
Se määrä on iso.
Satakissalla oli muuttotalkoot kesäkuun
lopulla. Kauniina lauantaiaamuna reippaat
hallituslaiset Pia, Antti-Jussi, Piia, Ari ja allekirjoittanut suuntasivat kuljetuskalustonsa kohti vanhaa varastotilaa. Kyseinen säilytyspaikka oli osoittautunut
mahdottomaksi käyttää koko ajan
pahenevien kiinteistön rakenteellisten ongelmien vuoksi, joten
hallituksen tehoviisikko oli
energiaa täynnä saadakseen
muuton reippaasti hoidettua. Eikä siinä kauaa nokka
tuhissut, kun naurun ja
hyväntuulisen huulenheiton lomassa tavarat
vaihtoivat paikkaansa.
Muuttopäivän illaksi
oli järjestetty Satakissan jäsenille grillijuhlat
Luvialle kauniiseen merenrantamaisemaan.
KalaValtasen Jukka Valtaselle todella iso kiitos
hänen mahdollistamastaan hienosta illasta.
Jukka piti huolen, että ihmisillä oli kaikki hyvin. Hän tarjosi ruokailuun kalat, lämmitti
saunaa ja paljua ja hän ehti myös pitää grillin
tulella mahdollistaen iltagrillailut. Kyseisessä
miehessä on virtaa ja energiaa vaikka muille
jakaa. Jäsenistö oli osallistunut ruoan valmistukseen ja varsinkin jälkiruoka vei kielen
mennessään. Se oli jotain aivan sanoinkuvaamattoman hyvää. Porilaisen Annan leipomon marenki ja Kauvatsalaiset mansikat
tekivät lähtemättömän vaikutuksen mo-
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neen herkkusuuhun.
Kesänäyttelymme vietettiin ensimmäistä kertaa
Rauman kauniissa maisemissa. Viikonloppu oli
enemmän kuin onnistunut. Oli upeaa huomata,
että ympärillemme on muodostunut oikea Satakissa-Perhe. Jokainen teki enemmän kuin voisi
toivoa ja apu yli yhdistysrajojen oli enemmän kuin
sydäntä lämmittävää. Iso kiitos kaikille parhaasta
näyttelyviikonlopusta! Erityiskiitokset sponsoreillemme MUSH:lle, Lappi-Hunajalle, Kiillolle, Veikko
Lehdelle, Rauman Evidensialle, Mustille ja Mirrille,
FI*BlackDevil’s ja FI*Jylhäkallion kissaloille sekä
muille yhteistyökumppaneillemme.
Näyttelyn jälkeen Satakissa on osallistunut
aktiivisesti useisiin tapahtumiin. Olemme mm.
edustaneet Merikarvialla lemmikkitapahtumassa,
kolmena peräkkäisenä päivänä Porin Raviradalla
olleessa maaseutunäyttelyssä ja Porin Kodin Terran lemmikkitapahtumassa. Satakissa halusi kantaa oman kortensa kekoon hyvän asian puolesta ja
palkitsimme Pirokin näyttelyn yhteydessä olleessa
Rescue Cat Show Tampere 2019:ssa parhaimmat
Rescue-kissat seuraavissa erikoisluokissa: Kauneimmat Säihkysilmät, Sympaattisin Symppis ja
Karismaattisin Karvakaveri. Kesän menneisiin tapahtumiin saatte tutustua paremmin seuraavassa,
joulukuussa ilmestyvässä lehdessä. On hyvä saada
lumen ja kylmyyden keskelle lämpimiä muistoja
kesästä. Se antaa lohtua ja toivoa pimeyteen.
Parin viikon kuluttua on Suomen Kissaliiton liittokokous, jonne Satakissa on tehnyt sääntömuutosehdotuksen. Luonnollisesti toivomme, että ehdotus saisi riittävästi kannatusta ja voisimme todeta,
että olemme saaneet omalta osaltamme muutosta
tasapuolisempaan ja reilumpaan toimintatapaan,
verrattuna nykyiseen tilanteeseen.
Kissaliiton hallitukseen ja toimikuntiin on useita
avoimia paikkoja. Oletko miettinyt, että tahtoisit olla osa tuota kissamaailmamme koneistoa,
päätösten sydäntä. Nyt sinulla on siihen mahdollisuus: asettumalla ehdokkaaksi. Parhaimmassa tapauksessa löydät itsesi aktiivisten ihmisten
keskeltä tekemästä sitä tärkeää työtä, joka ohjaa
toimintaamme. Lähde rohkeasti mukaan. Joka organisaatio tarvitsee aika-ajoin uutta verta ja ajattelutapaa keskuuteensa. Muuten asiat eivät jalostu
eteenpäin. Jos toimintatavat eivät olisi yleensä
ottaen kaikkialla päätösmaailmoissa kehittyneet,
eläisimme edelleen keskellä normia, jota poliittisesti ohjaa hyväveliverkostot ja ihmisten henkilökohtaiset kateudet ja kaunat. Sitähän ei kukaan meistä
halua, eihän…
Oikeudenmukaista ja reilua syksyä toivottaen,

Jonna

Satakissa ry:n sääntömääräinen
kevätkokouspöytäkirja

Satakissa ry:n Ylimääräinen
jäsenkokouksenpöytäkirja

Paikka : Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17, Ailav /ruokala, Pori

Paikka: KalaValtanen, osoite: Kuriirintie 10, 28430 Pori

Aika: keskiviikko 15.5.2019 klo 18:00

Aika: lauantai 1.6.2019 klo 14:00

1. kokouksen avaus
		

• Varapuheenjohtaja Jonna Sivonen avasi kokouksen klo: 18.12

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
		

• Puheenjohtaja: Jonna Sivonen

		

• Sihteeri: Piia Anolin-Niemi

		

• Pöytäkirjantarkastajat: Nina Sarekivi-Kaskinen ja Riikka Virtanen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
		

• Paikalla 21 Satakissa ry:n äänivaltaista jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni.

		

• Kokous todettiin laillisesti kokokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
		

• Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
		

• Toimintakertomus: Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Toimintakertomusta muutetaan seuraavan laisesti

			

o Lisätään leikkauskampanjoihin, että Satesy on osallistunut niihin

			

o Lisäksi poistetaan Jäsenilta, joka pidettiin Leineperin ruukilla 15.6.2018 ja siirretään omaksi kohdakseen

		

• Leineperin ruukilla pidettiin jokakesäinen Grilli-ilta 15.6.2018

		

• Hallituksesta oli paikalla Elina ja Sari

		

• Paikalla oli 11 henkilöä Satakissa ry:n jäsentä

		

• Tilinpäätös: Rahastonhoitaja luki-ja selosti tilinpäätöksen

		

• Toiminnantarkastuksen lausunto: Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
		

• Tilinpäätös vahvistetiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Hallitus esittää muutettavaksi Satakissa ry;n sääntöihin seuraavaa muutosta
		

7§. seuraavaa kohtaa: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin,

		

rahastonhoitajan, näyttelypäällikön ja hyvinvointivastaavan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee olla

		

yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja

		

toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.

		

Muutos: Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla Satakissan ry:n jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan

		

varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus valitsee näyttelypäällikön, tuomariemännän ja

		

hyvinvointivastaavan, sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

			

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
		
• Puheenjohtaja: Jonna Sivonen
		
• Sihteeri: Piia Anolin-Niemi
		
• Pöytäkirjantarkastajat: Sanna Männistö ja Sirkka Reinikka jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
		
• Paikalla oli 9, Satakissa ry:n äänivaltaistajäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni.
		
• Kokous todettiin laillisesti kokooonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
		
• Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti
5. Hallitus esittää muutettavaksi Satakissa ry;n sääntöihin seuraavaa muutosta
		
• 7§. seuraavaa kohtaa: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin,
		
rahastonhoitajan, näyttelypäällikön ja hyvinvointivastaavan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee olla yhdistyksen
		
jäseniä. Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden
		
tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.
		
		
		
		
		

• Muutos: Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla Satakissa ry:n jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus valitsee näyttelypäällikön, tuomariemännän ja
hyvinvointivastaavan, sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen muut
toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen
kokouksen päätöksiä.

		

• Satakissa ry:n jäsenet kannattivat sääntömuutosta muutosta

6. Kokouksen päättäminen
		
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:06

o Koska sääntömuutos ehdotuksesta oli jäänyt kaksi viimeistä lausetta pois, niin muutosta ei voitu hyväksyä.

		

• (Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee

		

noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.)

			

o Hallitus valmistelee sääntömuutoksen paremmin ja pidetään ylimääräinen jäsenkokous. Hallitus ilmoittaa

			

jäsenistölle uuden ajan ja paikan.

8. Valitaan puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen, eronneiden tilalle.
		

• Elina Peltonen ilmoitti, että eroaa Satakissa ry:n hallituksesta, tästä päivästä alkaen (15.5.2019).

		

• Puheenjohtajaksi ehdotettiin Jonna Sivosta ja koska muita ehdokkaita ei ollut puheenjohtajaksi, Jonnan Sivonen

		

valittiin puheenjohtajaksi

			

o Koska Jonna Sivonen oli valittu aikaisemmin hallitukseen, vuoden 2020 loppuun, niin hallitukseen vapautui

			

kaksi paikkaa vuoden 2020 loppuun

		

• Vapautuneille paikoille ehdotettiin, Antti-Jussi Vainionpäätä ja Ari Niemeä. Koska muita ehdokkaita ei ollut,

		

niin heidät valittiin hallitukseen vuoden 2020 loppuun

			

o Puheenjohtaja: Jonna Sivonen

			

o Hallitukseen valittiin vuoden 2020 loppuun: Antti-Jussi Vainionpää ja Ari Niemi

9. Kokouksen päättäminen
		

1. kokouksen avaus
		
• Satakissa ry:n Puheenjohtaja Jonna Sivonen avasi kokouksen klo: 14:02

• Puheenjohtaja päätti kokouksen Kello 18:57
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Jäsenedut 2019

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Eläinhoitola
Pikuliina

ELAINTARVIKELIIKE

Niittyniementie 17
Merikarvia

Porin Murre Oy

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

Huom!
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!
7

Tassucat Pori
Uusikoivistontie
42 Pori

Tassucat Ulvila
Kauppakeskus Hansa
Friitalantie 18, Ulvila

-5% ruoat
-10% tarvikkeet

A

Aavi-Vaavin
						 tarina
TEKSTI JA KUVAT: PIA VAINIONPÄÄ

lin haaveillut
jo pidempään
lyhy tkar vaisen kotikissan
hank k imista.
Meillä on kolme pitkäkarvaista kotikissaa, mutta lyhytkarvaisen kotikissan edustaja puuttui talosta. Haaveen etenemistä todeksi
oli estänyt se, että meillä on jo entuudestaan 11 kissaa talossa. Meidän kissakiintiömme piti olla täynnä, tosin jo ainakin viisi kissaa sitten.
Ajattelin, että kun jonkun meidän

kissamme aika jättää, niin sitten on
vasta uuden kissan aika. Toisin kävi.
Toukokuisena
viikonloppuna
facebookiin ilmestyi Elämänlangan
Tilan kuvia söpöistä pikkukisuista.
Siellä oli kodittomina pentuina kaksi
raidallista tyttöpentua ja yksi musta ja yksi kirjava poikapentu. Kävin
katsomassa sivuja monen monta
kertaa. Mutta kun nyt ei ollut se hetki, jolloin kissapentu tulisi taloon.
Kerran jo olin laittamassa viestiä
Elämänlangan Tilan pitäjälle Sanna
Ohvolle. Sain kuin sainkin oltua lähettämättä viestiä. Itsehillintä piti

tällä kertaa.
Olimme kyseisenä viikonloppuna
mökillä viettämässä kaunista viikonloppua kasvihuonetta tehden. Lauantaina olimme jo saaneet hyvälle
alulle rakennustyöt. Sunnuntaina
urakka jatkui. Siinä rehkiessä kissat
ja varsinkin uudet kissanpennut
unohtuivat hyvin.
Lähdin vanhasta purkulautakasasta hakemaan rakennustarvikkeita, kun tunsin jalassa hirvittävän
kivun. Olin astunut lautaan, jossa oli
naula. Minulla oli tietenkin perinteiset mökkijalkineet eli feikki-crocsit
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jalassa. Iso vanha ruosteinen rautanaula oli mennyt tossun ja minun jalkapohjani läpi. Siinä maassa
huutaen ja itkien irrotin naulaa jalastani. Jotenkin sain koottua itseni
ja hypeltyä yhdellä jalalla mökkiin
lepäämään.
Loppupäivän lepäilin, söin särkylääkkeitä ja selailin aikani kuluksi
facea. Useaan otteeseen pikkukisut
Elämänlangan Tilalta tulivat esiin.
Sitten tein päätöksen, että meille
tulee kissanpentu. Laitoin viestiä
Sannalle ja siitä se sitten lähti.
Heti aluksi oli selvää, että meidän

avi on erittäin kiltti ja seurallinen kissa. Neidin alkutaipaleen
huomioon ottaen on ihme, että hän on niin ihanan luonteinen. Ehkä Aavi pääsi kuitenkin ajoissa hyvien ihmisten luo
löytöeläinkotiin. Aavi on aina joka paikassa missä tapahtuu
tai missä on joku muukin; ihminen tai toinen kissa. Takuuvarmaa on, että
jos Aavi hyppää pöydälle, sieltä varmasti tippuu jotain lattialle. Aavi on
vähän sellainen ”norsu posliinikaupassa”-tapaus. Mutta ihana sellainen.
Aavi on käynyt jo näyttelyissäkin. Aavin ensimmäinen näyttely oli Satakissan näyttely Raumalla. Lauantaina Aavilla oli näyttelyssä kaksi aikuista
kissaa vastassaan. Aavi hurmasi tuomarinsa täysin ja niin Aavi oli tuomarin paras lyhytkarvaisista kotikissoista. Vastassa paneelissa eli näyttelyn
parhaan kotikissan valinnassa Aavilla oli vastassa komea uros kotikissa.
Taas Aavi hurmasi tuomarinsa, kaikilla äänillä, ja niin Aavista tuli ensimmäisessä näyttelyssään Best In Show. Omistajat olivat onnesta soikeana.

uusi kissamme tulisi olemaan raidallinen tyttö. Kaksi päivää mietimme
kumpi raidallisista tytöistä tulisi
olemaan meidän kissamme. Päätös
oli vaikea, mutta se oli tehtävä. Kun
valinta oli tehty, alkoi nimen miettiminen. Vaavi kulki työnimenä viikon
verran. Jotenkin Vaavi tuntui istuvan
nimeksi jo varsin hyvin. Yhden kirjaimen pudotus alusta tuntui hyvinkin
luontevalta, joten Vaavista tuli Aavi.
Kuten lapset yleensä, Aavikin sai toisen nimen ja se on Benida. Vaikka en
urheiluihmisiä itse olekaan, Benida
on Sydneyn olympiavoittaja vuodelta 2000. Pitäähän lapsukaisella
esikuvia olla.
Aavi-Vaavi oli luovutusikäinen
toukokuun lopussa. Aavin kotimatka Liimattalasta Äänekoskelta alkoi
ystävämme kyydillä. Ystävämme
Elise asuu itse muutaman kilometrin
päässä Elämänlangan Tilalta ja oli
onneksemme tulossa Tampereelle
ylioppilasjuhliin kyseisenä lauantaina. Elise haki Aavi-Vaavin perjantai-iltana luokseen yöksi. Herttainen

Aavi oli heti hurmannut Elisen sydämen. Samalla Elisestä tuli Aavin haltijakummi. Lauantaiaamuna matka
jatkui Äänekoskelta Orivedelle, jossa
me olimme innokkaina Aavi-Vaavia
vastassa. Siitä alkoi meidän yhteiselämämme ihanan Aavi Benidan
kanssa.
Viikonlopun vietimme rauhassa Aavin kanssa mökillä. Mökillä
Aavi sai rauhassa tutustua uusiin
palvelijoihinsa. Lisäksi Aavista piti
ottaa eläinlääkärissä kokeita, ennen muihin kissoihin tutustumista.
Aavi on siis löytökissa ja viettänyt
löytöeläinkodissa pentuaikaansa.
Näissä olosuhteissa on saattanut
tarttua joitakin tauteja pikku Aaviin.
Viikonlopun jälkeen maanantaina
kävimme heti eläinlääkärissä kokeilla. Eläinlääkärin mielestä Aavi oli
hyvässä kunnossa. Kuitenkin tulosten vastausten odottelun ajan Aavi
asusteli mökillä. Aavin kokeiden tulokset tulivat kaikki puhtaina. Saimme siis luvan muuttaa kotiin Aavin
kanssa. ♥

Kun kaikki ei mene niin kuin toivoisi

Kariutuneet
Unelmat
TEKSTI JA KUVAT:
JONNA SIVONEN
Haastattelun ja eläinlääkäritodistusten pohjalta

Märkäkohdun ensimmäisenä ulos vuotanut maitomainen erite.

O

lin viimeinkin saanut toteutettua pitkäaikaisen haaveeni. Vuosien kasvattamisen jälkeen olin
ostanut itselleni ensimmäisen
ulkomaisen siitosnaaraspentuni.
Odotukset olivat minulla korkealla. Pentu kasvoi
hyvin ja oli upeampi kuin olin koskaan osannut
kuvitella. Kiimat hän aloitti jo neljän kuukauden
iässä, joka oli itselle pienoinen pettymys. Omat
linjani kypsyivät suhteellisen hitaasti ja olin pitänyt siitä yksityiskohdasta aina paljon. En ole
mikään hormonipillereiden ystävä, mutta nyt
ensimmäistä kertaa kasvatusurallani totesin, ettei muuta vaihtoehtoa taida olla kuin aloittaa kiimapillerit. En missään nimessä kuitenkaan ikinä
astuttaisi pentua ennen kuin se olisi jonkin verrankin yli vuoden ikäinen.
Eläinlääkärin kanssa keskustellessamme olin
kovin epäileväinen. Hän painotti, että pillerit
saattavat aiheuttaa siitoskyvyn menetyksen.
Vastaavasti taas jatkuvat kiimat tuovat ajan kanssa mukanaan myös ongelmia kissan terveydelle.
Valitse siis kahdesta pahasta pienempi paha ja
aika näyttää onko päätös ollut oikea vai väärä.
Pillereillä lähdettiin eteenpäin. Kiimat jäivät pois
ja elämä tasaantui ja sujui hyvin.

Pentusuunnitelmia
Kun koin naaraan olevan valmis jatkamaan su-

kuaan, jätin pillerit pois. Se oli käsittämätöntä,
miten jo pari päivää ensimmäisestä pillerin puuttumisesta kiimat alkoivat. Eläinlääkäri sanoi, että
kissan voisi astuttaa jo vaikka tähän ensimmäiseen kiimaan. Itse olin kuitenkin kuullut paljon
teorioita, että kannattaa odottaa siihen seuraavaan kiimaan. Vastustin niin kovasti kaikkia hormoni valmisteita, että halusin olla myös varma,
että kaikki ylimääräinen lääkejäämä on pois naaraan elimistöstä ennen kuin siellä alkaisi pienet
vauvat kasvaa.
Astutin naaraan toiseen kiimaan ja kaikki meni
suunnitellusti. Odotin innoissani pentulaatikon
tulevaa vipinää. Tämä oli itselleni jotenkin erilainen kokemus kuin aiemmat, koska naaraan
haku ja sen osto oli ollut niin pitkän ajan projekti.
Merkkejä pennuista ei alkanut näkyä ja pettyneenä totesin eräänä päivänä kiiman alkaneen.
Astutin naaraan uudelleen.

Syvä huoli
Muutaman viikon kuluttua laitoin merkille, että
naaras viihtyi raapimapuun pesässä sisällä poikkeuksellisen paljon. Mietin, että joko hänellä heräsi äidin vaistot ja hän tutkailee tulevia paikkoja
itselleen. Koska seuraavana päivänäkään naaras
ei vielä ollut oma itsensä, aloin jo hieman huolestua. Ruoka ei maistunut ja naaras vetäytyi yksin.
Kaivoin hänet pesästään pois ja istuin keskuste-
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lemaan hänelle, että onko kaikki hyvin. Hän katseli minua ja kehräsi. Kun päästin hänet lattialle,
hän meni heti takaisin pesäänsä. Ihmettelin, että
mikä nyt on. Kun illalla naarasta ei edelleenkään
näkynyt normaaleissa päivärutiineissa, hain hänet taas mukaani ja pakkoruokin häntä. Syömättömyys oli kestänyt jo mielestäni liikaa. Ruokinta
oli yhtä tappelua, koska naaras ei halunnut syödä
yhtään. Käytin Hill’s Restorative Care a/d ruokaa,
koska sen saa hyvin ruiskun sisään ja se tulee sellaisenaan myös hyvin ruiskusta ulos. Lisäksi se on
maittavaa ja sisältää paljon energiaa.
Kun laitoin naaraan takaisin lattialle, huomasin
hänen peräpäästään tulevan vaaleaa eritettä lattialle. Saman tien hän kyyristyi outoon asentoon
ja murisi. Vatsa muljasi kauheasti ja naaras päästi
karmivan raivoisan murjaisun. Samalla vaaleaa
eritettä tuli lattialle. Siis ei mitään tippoja, vaan
sitä todella tuli runsaasti! Naaras siirtyi hieman
eteenpäin ja toisti saman oudon kyyristysliikkeen. Tajusin naaraan kohdun supistelevan ja
lykkäävään tuota nestettä ulos. Tämä toistui
useita kertoja ja nestettä oli iso määrä pitkin
asuntoani. En ollut koskaan aiemmin kokenut
mitään vastaavaa ja mietin, menikö naaraan tiineys nyt kesken.

Hill’s Restorative Care a/d, maittava ja erergiapitoinen toipilasruoka, joka tulee pakkoruokinnassa ruiskusta hyvin läpi.

Huom!

Vastoinkäymisiä
Oli myöhäinen ilta ja eläinlääkäri ei suostunut

Kissojen ulospäin vuotavan märkäkohdun tyhjennykseen off-label käytettävä Alizin injektioneste.

11

Märkäkohdun maitomainen ulos vuotava tulehduserite saanut verisen vivahteen.
Verikokeen otto veriarvojen selvittämistä varten.

ottamaan naarasta enää vastaan. Hän sanoi, että tule heti aamulla, kyllä kaikki menee hyvin. Ei
huolta. Olin koko yön aivan hermostunut ja valvoin naaraan vierellä aamuun asti. Hän oli ihan
rauhallinen, kohtu ei enää supistellut. Pakkoruokin häntä yöllä, koska hän ei itse syönyt mitään.
Aamulla lääkäri otti verikokeet. Tulehdusarvot
olivat hirveät! Kokeilemalla ja ultraamalla lääkäri
totesi naaraalla olevan märkäkohdun. Hän sanoi,
että kissalle on tehtävä heti hätäleikkaus, hän alkaa järjestää omia päivän aikataulujaan uusiksi.
Hän lohdutti minua, että kissan onneksi märkäkohtu vuotaa ulospäin. Kohdunkaula voisi olla
sulkeutunut ja estää siten märän ulostulemisen.
Tämä lisäisi kissan menehtymisen riskiä.
Purskahdin itkuun. Tämä pentue oli minulle
niin tärkeä. Kysyin lääkäriltä, että eikö ole mitään
muuta hoitoa kuin leikkaus. Hän totesi heti suoraan, että ei ole. Muistin, että muut kasvattajat
olivat puhuneet jostain hormonilääkkeestä, jolla
märkäkohtu voitaisiin tyhjentää. Kysyin lääkäriltä, että eikö sitä kyseistä ainetta voisi käyttää,
jolla on hoidettu kissojen märkäkohtuja. Hän
totesi, että kissoille ei ole sellaista valmistetta,
vaan se on koirille. Eikä hän suosittele sitä edes
koirillekaan, ellei kyse ole arvokkaasta siitoskoi-

rasta. Sanoin, että tämä on arvokas siitoskissa.
Tähän hän totesi, että lääke on koirille! Sanoin,
että sitä käytetään myös kissoilla ja että olen
kuullut muilta kasvattajilta, että sillä on saatu onnistuneita lopputuloksia aikaiseksi. Tähän lääkäri
vastasi jo kiukkuisesti huudahtaen, että kasvattajat ja kasvattajat! Kasvattajat eivät ajattele eläimen parasta, vaan pelkästään omaa parastaan!
Se, miten hän sylki sanat suustaan, oli täynnä
halveksuntaa. Hän jatkoi, että märkäkohtuisen
kissan etu on välitön sterilisaatio, eikä tehdä
kokeiluluontoisia yrityksiä lääkkeillä, joita ei ole
edes valmistettu kyseiselle eläinlajille. Lääkkeen
toimivuudesta ei ole mitään takeita kissoilla ja
silti se aiheuttaa lääkitylle kissalle hirmuiset tuskat ja kivut, jatkoi eläinlääkäri paatostaan. (Toim.
huom. Koirille rekisteröidyssä Alizin 30 mg / ml
injektionesteen käytössä kissoille on kyse lääkkeen poikkeuskäytöstä, eli ns. off-label-käytöstä,
jossa eläinlääkäri määrää kyseistä lääkettä eri
käyttötarkoitukseen kuin Suomen myyntilupaviranomainen on hyväksynyt. Lääkkeen käytössä
pitää olla ehdottoman varma, että kohdunkaula
on auki, jotta märkä pääsee tulemaan ulos. Lääkkeen annostus kissalle on erilainen, mitä se on
koirille.)
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Syyllisyys
Itkin ja rutistin kissaani itseäni vasten. En halunnut antaa lupaa leikkaukseen. Eläinlääkäri painosti omaatuntoani ja minua niin kovasti, että
koin ettei minulla ole muuta vaihtoehtoa. Jos en
anna lupaa leikkaukseen, olen huono ihminen,
enkä ajattele kissan etua. Olen paha kasvattaja,
joka ei ajattele kuin omaa etuaan. Niinhän lääkäri
oli minut juuri lokeroinut.
Lääkäri totesi, että päätös on nyt tehtävä, hänellä on päivä aivan täynnä. Joko kissa leikataan
nyt tai hänen on jatkettava. Itkin ja miljoona ajatusta sinkoili päässäni. En tuntunut saavan mistään pääni sisällä kiinni. Kysyin, että onko hänellä
sitä lääkettä, jolla kohtua voisi tyhjentää. Hän
totesi, ettei ole. Kysyin mahtaisiko muilla kaupungin eläinlääkäreillä olla. Hän totesi, ettei ehdi
soittamaan ympäri maailmaa minkään lääkkeen
perässä. Että jos päätät jättää kissan nyt leikkaamatta, olet omillasi. Hän ei osallistu enää mihinkään jatkohoitoon.
Ilmeisesti lohduton itkuni kuitenkin hellytti
hänet, koska hän lopulta soitti kaupunkimme
lääkärit läpi. Kenelläkään ei lääkettä ollut. Hän
soitti vielä 100 km päähän yhdelle eläinlääkärille
ja siellä sattui olemaan viimeinen purkki jäljel-

Irti leikattu märkäeritettä täynnä oleva kohtu ja munasarjat. Koon havainnollistamiseksi vierellä normaali kuulakärkikynä.

13

Leikkaus

Umpeen ommeltu pitkä vatsan leikkaushaava, joka pitää huolellisesti suojata ja estää kissaa pääsemästä siihen käsiksi.

Istuin odotussalissa ja itkin. Lääkärin sanat eivät
jättäneet minua rauhaan: Olin kiusannut ja vaarantanut kissani hengen sen vuoksi, että halusin
siitä pentuja itselleni. Olin viime viikkojen aikana
puhunut useiden kasvattajien kanssa ja heillä oli
ollut hyviä kokemuksia tyhjennyksestä. Heillä kaikilla se oli onnistunut ja kissa oli tullut sen jälkeen
normaalisti kantavaksi ja saanut normaalit terveet
pennut. Miksi minun ei mennyt niin! Se oli varmasti se lääkärin vajavainen hoito! Hän ei hoitanut sairautta, kuten se olisi pitänyt ja kehtasi syyttää minua eläimen kiusaamisesta. Kiukun ohella
elin epätoivossa miettiessäni, jos naaras kuolee
leikkaukseen. Miten se olisi minun omaa syytäni, koska olin asettanut hänet vaaraan; itsekkäistä
omista syistäni. Olinhan paha kasvattaja, joka ei
ajatellut kuin omaa etuaan.
Jonkin ajan kuluttua lääkäri tuli leikkaussalista ja hänen kasvoiltaan ei osannut lukea yhtään
tilannetta. Odotin henkeä pidätellen, onko rakkaani menehtynyt. Viimein hän kertoi kissan olevan hengissä. Hän tahtoi minut katsomaan naaraasta irti leikkaamaansa kohtua ja munasarjoja.
Olin järkyttynyt! Kohdun koko ja märän määrä
yllätti minut täysin. Tiedän kuinka pieniä ja olemattomia nuo elimet ovat, kun ne ovat terveet.
(Toim. huom. tässä lehdessä on keskiaukeamalla
kuvia kissan sterilisaatiosta ja normaalikokoisista
terveistä munasarjoista). Lisäksi avattu alue ja
leikkausjälki vatsassa olivat huomattavasti suuremmat kuin normaalissa sterilisaatiossa.

lut mörkö eläinlääkäreille? Hänen sanansa saivat
minut vielä järkyttyneemmäksi kuin olin ollut
ennen. Hän kertoi kauheuksista, joita häneltä
on kasvattajien ja harrastajien toimesta pyydetty. Kuka on halunnut korjauttaa kissan rintalastakoukun, jotta kissa voisi kilpailla näyttelyissä
leikkaamattomien luokassa tai jotta sitä voisi
käyttää jalostukseen. Miten kissoille käytetään
jo jopa Euroopan ja Suomen tasolla implantteja: milloin korjaamaan puuttunutta kivestä,
milloin täyttämään lytyssä olevaa otsaa. Siis
eläinten kauneuskirurgiaa! Miten on pyydetty
leikkaamaan kissoilta kynnet pois, jotteivät ne
raavi perheen kallista nahkasohvaa rikki. Vaikka
märkäkohdun tyhjentäminen ei ole mielestäni
verrattavissa kissan kauneuskirurgiaan, ymmärrykseni eläinlääkärin reaktiota kohtaan parani
huomattavasti tämän keskustelun jälkeen. Tällaisia järkyttäviä asioita pyytävät ihmiset ovat pieni

Ymmärrys
lä. Lääke järjestettiin saman päivän aikana vielä
lääkärilleni. Lääkäri totesi, että jos kissa lakkaa
erittämästä märkää ulospäin ja se saa pistokset
kyseistä ainetta, kohtu tulee repeämään sisälle
ja kissa todennäköisesti menehtyy. Viikonloppu
oli tulossa ja hän on ulkomailla koko seuraavan
viikon. Oman kantani pitäminen vielä tuonkin
lauseen jälkeen oli entistä ahdistavampaa.

Hoito
Lähdin kotiin lääkepistoksen saaneen kissan
kanssa ja mukanani oli iso määrä eri antibiootteja. Lääkäri halusi tukihoidoksi laittaa vielä laajakirjoiset antibiootit. Koko viikonloppu oli aivan
hirveä! Naaras ei syönyt itse mitään, sitä pakkoruokittiin ja -juotettiin. Supistukset eivät alkaneet siinä ajassa kuin odotettiin alkavan. Pelkäsin, että kohtu on sulkeutunut. Kun supistukset
viimein alkoivat, pelkäsin vuotaako märkä ulos,
repeääkö kohtu vai mitä tapahtuu. Voi sitä ilon
hetkeä, kun märkä alkoi supistuksien tahdissa
tulla ulos. Seuraavien päivien aikana pistos uusittiin joitakin kertoja ja koko ajan kontrolloitiin veriarvoja. Kaikki meni hyvään suuntaan. Naaraan
vointi koheni ja hän alkoi syödä itse. Veriarvot
olivat normaalit. Niitä kontrolloitiin muutaman
päivän välein ja ne pysyivät hyvänä. Uskoin, että
nyt ollaan voiton puolella. Jee, naaras tervehtyy

ja pentulaatikossa vilisee pian pikkuvauvoja!

Ei pitäisi murehtia asioita etukäteen.

Toivon kipinä

Romahdus

Aikaa kului ja lueskelin kyseisen kohdun tyhjennyslääkkeen englanninkielisiä sivuja. Siellä kerrottiin lääkkeen käytöstä kissalla ja kokemuksia
hoidon tehosta. Ihmettelin, että miksi minun
kissallani oli jätetty se viimeinen tyhjennyspiikki antamatta, vaikka ohjeet sanoivat, että se on
tärkeä. Soitin lääkärille ja kysyin asiaa. Hän kertoi minulle, että kyllä hän sanoi, että se piikki pitää vielä kerran antaa aktiivisten hoitojenkin jälkeen. Väitin vastaan, minulla oli hänen kirjallinen
ohjeensa, josta tuo viimeinen tyhjennys puuttui
kokonaan. Siihen hän tokaisi, että myöhäistä se
nyt ainakin on. Kirosin hänet mielessäni. Aloin
pelätä, että epäonnistuiko hoito nyt, kun se oli
jäänyt kesken. Naaras voi kuitenkin hyvin ja oli
normaali reipas itsensä. Jatkoin antibiootteja koko ajan, kuten oli neuvottu. Ruokahalu oli hyvä
ja kaikki oli kuin vanhaan hyvään aikaan. Huokaisin helpotuksesta ja aloin odotella toiveikkaana,
koska alkaa kiima. Olin saanut monesta paikasta ohjeen, että naaras pitää astuttaa heti seuraavaan kiimaan ja antibiootteja on jatkettava vielä
tiineydenkin aikana. Murehdin jo valmiiksi, sitä
mitä sikiöt tykkäävät ylimääräisistä lääkeaineista
kehityksen eri vaiheissa.

Eräänä aamuna katselin naarasta ja jokin hänessä häiritsi minua. Kaikki oli silmämääräisesti hyvin. Hän söi ja liikkui. Mutta jotain hänessä oli, en
osannut selittää sitä. Vein hänet lääkäriin. Verikokeissa tulehdusarvot olivat taas koholla ja kohtu
oli täynnä märkää! Kirosin heti mielessäni lääkärin ja olin varma, että tilanne aiheutui siitä, ettei
hän hoitanut lääkitystä kunnolla loppuun.
Kysyin, voiko tyhjennystä uusia. Se lääkärin
halveksuva ilme, kun hän kääntyi katsomaan
minua ja totesi, että EI VOI! Tämä kissa vaatii leikkauksen nyt! Ymmärrätkö, että se kuolee. Sitä
on rääkätty viikko tolkulla tämän tyhjennyksen
kanssa ja lopputulos on tämä, jonka sinulle kerroin jo heti aluksi. Märkäkohdun hoito on sterilisaatio! En ollut koskaan nähnyt lääkäriä sellaisena. Hänen sanansa romuttivat ja lamaannuttivat
minut täysin. Olin täydellisen alistettu, nujerrettu. Naaras rauhoitettiin leikkausta varten ja se
alkoi oksentaa. Rajun kramppaamisen aikana
myös peräpäästä alkoi valua märkää. Se ei ollut
enää sellaista siistin maitomaisen väristä, kuten
se oli ollut edellisellä kerralla. Nyt se oli saanut
punertavan marjapuuromaisen sävyn. Huolestuin entisestään. Naaras vietiin leikkaussaliin.
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Leikkaus oli tehty viime hetkellä. Kohdun ja munasarjojen seinämät olivat tulehduksen vuoksi
muuttuneet todella ohuiksi ja heikoiksi. Oli ollut
vain ajan kysymys, koska ne olisivat antaneet periksi. Lääkäri totesi suoraan, että jos uutta tyhjennystä olisi lähdetty yrittämään, seinämät olisivat
revenneet ja kaikki märkä olisi valunut kohtalokkaasti kissan vatsaonteloon. Kiitin häntä rakkaan
kissani pelastamisesta.
Aikaa kului ja arkielämä palasi uomiinsa. Olin
enemmän kuin kiitollinen, että lääkäri oli pelastanut rakkaani hengen. Hänen pahat sanansa
kuitenkin kaikuivat mielessäni. Asia vaivasi minua lopulta niin paljon, että otin häneen myöhemmin yhteyttä. Miksi kasvattamisesta on tul-
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marginaali, mutta he ovat kuitenkin olemassa.
Heidän itsekkäät ja käsittämättömät pyyntönsä
leimaavat myös moraalisesti kasvattavia ihmisiä.

Elämä jatkuu
Istun sohvalla ja kaunis naaraani kehrää sylissäni.
Mietin, miten hiuskarvan varassa kaikki on ollut.
Kasvattamisesta on muodostunut itselleni henkinen peikko. Vuodet ovat kuluneet, mutta en
ole uskaltanut tehdä yhtään pentuetta tämän
kokemuksen jälkeen. Mitä jos seuraavakin menee samalla tavalla. Ehkä minun ei ole tarkoitus
kasvattaa, vaan nauttia kissojen suomasta rakkaudesta muulla tavoin. Ennen kaikkea näiden
ihanien otuksien kuuluu olla meidän rakkaita
perheenjäseniämme. Toivon sydämeni pohjasta,
että ihmiset ymmärtäisivät vaalia ja osaisivat arvostaa meille suotua aarretta, kissojen puhdasta
pyyteetöntä rakkautta. ♥

Huom!
Eläinhoitola Pikuliina

Lemmikkisi toinen koti
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NAARAAN

sterilisaatio

aikki jalostukseen käyttämättömät naaraat kannattaa steriloida, eli poistaa munasarjat (ja
kohtu tilanteesta riippuen). Se
on pieni toimenpide, joka parantaa kissan elämänlaatua huomattavasti.
Leikattu naaras ei pysty saamaan jälkeläisiä. Se rauhoittuu ja keskittyy omistajaansa
usein syvemmin kuin leikkaamaton. Se on
läsnä enemmän, eikä yritä yleensä karata
ulos. Osa naaraista merkkaa kiimassa ollessaan reviiriään pahanhajuisella virtsallaan
samoin kuin uroskissat. Sterilisaatio poistaa
tätä käyttäytymistä. Steriloituna naaras ei
myöskään mourua yötä päivää. Pentuna
tehty sterilisaatio vähentää oleellisesti naaraan riskiä saada myöhemmällä iällä maitorauhaskasvaimia. Pentu voi tulla tiineeksi jo
heti ensimmäisestä kiimastaan, joka tulee

usein 3-4 kk iässä. Sen jälkeen se pystyy saamaan jopa kolme pentuetta vuodessa. Kiima
toistuu rodusta riippuen parin viikon välein
ja jatkuvasti kiimassa olevalla naaraalla on
suuri riski saada hengenvaarallinen märkäkohtu. Hoitamattomana se koituu kissan
kuolemaksi. Vanhan kansan uskomuksesta
huolimatta, naaraan ei myöskään tarvitse
saada yhtä pentuetta ennen sterilisaatiota.
Sterilisaatio suositellaan tehtävän ennen
sukukypsyyttä, noin neljän kuukauden ikäiselle kissalle. Kokeneemmat eläinlääkärit
suorittavat myös varhaissterilointeja hyvin
nuorille pennuille. Suosituspainona pidetään 1 kg, sitä vähemmän painavia ei yleensä vielä steriloida. Nykytutkimusten mukaan
taidolla suoritettu nuoren naaraan sterilointi
on turvallinen toimenpide. Hyvin harvoin
leikkauksesta ilmenee komplikaatioita. Kis-

1.

sa toipuu vatsan ihoviillon kautta tehdystä
toimenpiteestä nopeasti ja se harvemmin
osoittaa leikkausalueelle edes mitään kiinnostusta ensi pesunsa jälkeen.
Sterilisaation haittapuoli on, että naaraan
energiantarve vähenee paljon. Tällöin pitää
ruokavaliota vähentää ja muuttaa sekä seurata, ettei kissa ala lihota. Ongelmia pystyy
välttämään, kun huolehtii hyvälaatuisesta
ravinnosta ja kissan liikuttamisesta esimerkiksi leikittämällä sitä riittävästi. Liikunta on
pääsääntöisesti toimiva ratkaisu lieveilmiöihin.

2.

Kissa pidetään syömättä 10-12 h ennen toimenpidettä. Poikkeuksena pennun varhaissterilisaatio, 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.
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TEKSTI JA KUVAT:
JONNA SIVONEN
Kuvien steriloitu naaras:
SC FI*BlackDevil’s Caramel Harley Quinn

Kissa siirretään esivalmistelupöydälle
ja laitetaan happimaski kissan kasvojen eteen. Pistosalue desinfioidaan ja
kissalle laitetaan etutassuun iv-suonikanyyli sekä iv-tippa.

6.
Happimaski laitetaan kissan kasvojen eteen turvaamaan riittävä
hapensaanti leikkauksen aikana. Tassuun laitetaan verenpainemittari, joka mittaa myös koko ajan sydämen sykettä. Kieleen
laitetaan pulssioksimetri mittaamaan sykettä ja veren happipitoisuutta. Leikkausalue desinfioidaan uudelleen ja pistetään
paikallispuudute injektio leikkausalueelle. Leikkausalueen päälle laitetaan steriili sininen leikkausliina. Anestesialääkäri seuraa
koko leikkauksen ajan kissan elintoimintoja.

3.
Leikkausalueelta navan kohdalta ajetaan
vatsan karvat pois, jonka jälkeen leikkausalue pestään ja desinfioidaan huolellisesti.

7.
Ensimmäinen ihon avaava viilto tehdään skalpellilla
navan seudulle. Viilto on eläinlääkäristä riippuen n.
parin sentin mittainen.

4.

8.
Vatsanpeitteet saksitaan auki ihonalaisen rasvakerroksen ja lihaskalvon läpi vatsaonteloon.

Anestesia injektio pistetään lihakseen. Leikkauksen aikana unta ylläpidetään hengitettävien tai suoneen annettavien lääkkeiden avulla. Toimintatavat vaihtelevat toimenpidettä
tekevän eläinlääkärin ja käytössä olevien laitteiden mukaan.

5.
Esivalmistelut on tehty ja kissa siirretään leikkaussaliin varsinaiseen toimenpiteeseen.

9.
Kohdun kärjessä sijaitseva munasarja etsitään koukun avulla vatsaontelosta ja se otetaan esiin pienestä leikkaushaavasta.
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13.
Ihonalaiskerrokset ommellaan kiinni kahdessa eri kerroksessa: Ensimmäiseksi ommellaan lihaskalvo kiinni itse sulavilla tikeillä ja seuraavaksi ommellaan ihonalaiskudos kiinni
itse sulavilla tikeillä. Kolmantena kerroksena ommellaan
varsinainen iho kiinni. Eläinlääkäristä ja tilanteesta riippuen
ihon ompeleet tehdään joko itse sulavilla tai poistettavilla
tikeillä.

10.

Leikkaushaava ommeltuna kiinni.

Munasarjaan kiinnitetään puristin ja sen taakse
sidotaan solmu itse sulavalla tikkilangalla estämään verenvuoto munasarjaan johtavista verisuonista.

14.
15.
Kudosliima laitetaan leikkaushaavaan ja puhdistetaan
leikkaushaavan ympärillä oleva alue. Laitetaan suihkelaastari leikkaushaavaan. Otetaan pois verenpainemittari ja pulssioksimetri. Otetaan iv-kanyyli ja -tippa
pois.

11.

Munasarja leikataan irti solmun edestä. Esiin otetut elimet laitetaan takaisin paikoilleen vatsaonteloon. Toinen
munasarja etsitään koukulla, jonka jälkeen se poistetaan
samalla tavalla kuin ensimmäinenkin. Kohdun kunto tarkistetaan myös ja laitetaan lopuksi takaisin paikoilleen
vatsaonteloon. Jos kohdussa on poikkeamaa, kohtu
leikataan pois tulevien ongelmien välttämiseksi. Toiset
eläinlääkärit poistavat myös kohdun normaalissa perusleikkauksessaan.

12.

16.
Laitetaan kissalle leikkausalueen suojaava puku
päälle. Kipulääke injektio
pistetään lihakseen. Kissa
siirretään tarkkailuun heräilemään lämpötyynyn päälle
vedottomaan paikkaan.

Irti leikatut munasarjat.

20

21

17.

K

Kun kissa on herännyt, on se valmis lähtemään kotiin.
Klinikalla ei ollut riittävän pientä pukua jäljellä, joten kotimatkan ajaksi laitettiin
liian iso puku päälle ja kotona vaihdettiin sopivan kokoiseen pukuun, 2 xs.
Allekirjoittanut käyttää aina MPS-merkin pukuja leikkauksien jälkeen, koska ne
istuvat todella hyvin ja ovat huolettomia niin kissalle kuin omistajallekin. Kissan
kaikkien tarpeiden hoitaminen onnistuu pissavatilla kyseinen puku päällä ja säilyy muotonsa vuoksi hyvin puhtaana peräpäästäkin.

Huolellinen jälkihoito
estää leikkauksen jälkeiset komplikaatiot

otona kissa pidetään lämpimässä ja
vedottomassa paikassa ja varmistetaan, ettei se pääse tippumaan
mistään tai muutoin loukkaamaan itseään
rauhoiteaineen poistuessa sen elimistöstä. Juomaa saa antaa vasta, kun kissa on
kunnolla herännyt; ruokaa, kun kissa on ollut kunnolla hereillä jo jonkin aikaa. Kissan
vointia seurataan ja varmistetaan, että se
käy pissalla ja viimeistään seuraavana päivänä ulostaa.
Kissa ei saa päästä nuolemaan eikä puremaan leikkausaluetta. Tämä tulee estää
puvulla tai kaulurilla. Leikkaushaava pidetään kuivana ja puhtaana. Kissan liiallinen
riehuminen estetään esimerkiksi rajaamalla
sen liikkumatilaa. Jos haava alkaa erittää tai
muuttua tulehtuneen näköiseksi, tulee sitä
puhdistaa miedolla desinfioivalla puhdistusaineella. Lisäksi pitää ottaa eläinlääkäriin
yhteyttä, jotta hän saa arvioitua antibiootin
tai lisätutkimuksien tarpeellisuuden.
Sterilisaatioon, kuten kaikkiin leikkauksiin, sisältyy pieni komplikaatioiden riski.

Joskus kissa pääsee vahingossa puremaan
leikkausaluetta, ompeleet antavat periksi
tai ympärillä oleva kudos on liian heikkoa pitämään haavan kiinni. Tällöin haava saattaa
päästä aukeamaan ja hoitamattomana aiheuttaa tyrän. Mitä pienempi leikkaushaava
on, sen pienempi riski. Keisarileikkauksessa
tehdyssä sterilisaatiossa ja märkäkohdun
poistossa vatsassa on normaalia sterilisaatiota isompi leikkaushaava ja sen hoitoon on
kiinnitettävä erityistä huolellisuutta.
Äärimmäisen harvoin kissan koko leikkaushaava aukeaa ja osa sen suolistoa kurkkaa
haavasta ulos. Tällöin kissa pitää viedä välittömästi eläinlääkäriin uudelleen leikattavaksi. Kissaa tulee estää vahingoittamasta
kehon ulkopuolelle tulevia elimiä esimerkiksi puvun kanssa, joka suojaa massaa ja pitää
sen sisällä. Tähän käy hätätilassa pyyhe, ihmisen paita, mikä vaan minkä saa kiedottua
tukevasti kissan vatsan ympäri. Oleellinen
asia on saada kissa nopeasti eläinlääkäriin
korjausleikkaukseen. Tällöin ulos kurkkaavat elimet saadaan puhdistettua, tarkistet-
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tua vaurioiden varalta ja laitettua takaisin
vatsaonteloon ja ommeltua vatsa uudelleen
kiinni.
Kyseisen kaltainen tapahtuma ei siis todellakaan automaattisesti tarkoita, että
kissa pitää lopettaa. Tilanne näyttää luonnollisestikin hurjalta ja sen voisi äkkiseltään
kokea olevan eläimelle sen vuoksi kohtalokas. Näin ei todellisuudessa kuitenkaan ole.
Liian paljon tehdään turhia eutanasioita kiireessä ja tietämättömyydessä eläimille, jotka olisivat olleet todellisuudessa pelastettavissa. Haavan aukeaminen saadaan estettyä
pitämällä huoli, ettei kissa pääse haavaan
käsiksi ja ettei se pääse riehumaan ja kiipeilemään liian pian leikkauksen jälkeen. Tämä
on omistajan tärkein tehtävä leikkauksen
jälkeisenä parina viikkona.
Sterilisaatio on rutiinitoimenpide ja siitä
on kissalle ja omistajalle suuri hyöty. Kasvatuksen ulkopuolelle jääviä kissoja ei ole
mitään syytä pitää leikkaamattomina. Sterilisaatio on aina palvelus rakkaalle lemmikillemme.

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!

Kuva: Christina Hercher

Kuva: Kuvaileva

Tuontikissa

Katniss

Kuva: Christina Hercher

IT*NORR VENN’S EDITH PIAF
EMS: NFO f 09 24
Omistaja: Päivi ja Jarno Mustonen
Kasvattaja: Sara Moroni
Kuva: Jarno Mustonen

Katniss Everdeen Housetiger*PL
ABY n
Kasvattaja: Marcin Biernaczyk
Omistaja: Christina Hercher

Kuva: Christina Hercher

Katniss on kaunis riistanvärinen abessinialainen tyttöpentu, jota odotin
pitkään ja jonka hain vihdoin keväällä 2019 Puolasta. Bengalin jälkeen
halusin ehdottomasti abyn sen ulkonäön sekä aivan mahtavan luonteen
takia. Odotetusti aby olikin ihan ”minun” rotuni.
Katniss on valloittanut heti minun sydämeni ihanalla luonteellaan. Hän
voisi olla sylissä 24/7. Hän kehrää ja puskee jatkuvasti. Muutenkin hän
on leikkisä, lempeä, reipas ja ihastuttava. Kotiutumiseen meni 1-2 viikkoa, koska alussa 3 koiraa ja 1 kissa oli Katniss:lle vähän liikaa. Hitaasti
etenevä totuttaminen palkittiin ja he olivat nopeasti yhtä isoa perhettä.
Varsinkin Katniss ja Hope ovat parhaat ystävät. He nukkuvat vieressäni ja
leikkivät paljon. Hope saakin yhtä paljon pusuja Katniss:lta kuin minä ;)
Skyen kanssa Katniss matkustaa näyttelyihin ongelmitta samassa kantolaukussa. Näyttelyt ovat Katniss:n kanssa todella helppoja. Hänet voi
laittaa kenen tahansa syliin ja hän on kiltti ja pysyy siinä. Hän saattaa
jopa puskea naamaan.
Katniss on aivan kaikki mitä olen toivonut kissassa. Aivan ihana rakas.
Chrissi
Kuva: Lisbeth Falling
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Elokuinen

Satakissan
näyttely
Raumalla
TEKSTI: SILJA LAIHO
KUVAT: TESSA JA JONNA SIVONEN

S

atakissa ry:n toinen
näyttely tänä vuonna pidettiin Rauman
Juhlatalo Ooperissa
10.-11.8.2019. Näyttely oli kaksipäiväinen ja siinä käytettiin tuttuun tapaan
KnockOut Nomination arvostelujärjestystä. Lauantain näyttelyssä valittiin myös Best in
Category sekä Best of Best kissat. KnockOut
Nomination tarkoittaa sitä, että kissoja arvostelevilla tuomareilla on enemmän vaihtoehtoja kissojen arvostelujärjestykseen. Arvostelujärjestys on luokkien ja sukupuolen mukaan
jaettu, jolloin jokaisen arvostellun valmiin ryhmän jälkeen tuomari valitsee tuomarin parhaan loppukilpailuun. Tämä on mielestäni todella sujuva tapa kissojen arvostelemiseen ja
toivoisinkin tätä käytettävän myös useammin
muidenkin kissayhdistysten näyttelyissä. Mitä
sujuvampi näyttelypäivästä tehdään, sen parempi! Voi olla, että myös tällaisten ”sujuvien”
arvostelujen näyttelyistä pääsee joutuisammin kotimatkallekin.

Ennen näyttelyä
En ole aiemmin kokeillut vain sunnuntaisia
näyttelypäiviä. Useimmiten kun olen näytte-
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lyihin lähtenyt, näyttelyissä on oltu sitten koko viikonloppu eli täydet kaksi päivää tai sitten lauantaina, jolloin sunnuntai on ollut perus
”rentoutumispäivä”. Nyt päätin kokeilla vain
sunnuntaihin osallistumista kissojeni kanssa,
sillä lauantaipäivä oli omistettu uuden perheenjäsenen vastaanottamiseen. Kyse on siis
exotic persialaisen pennusta, ei mistään sen
vakavammasta vielä… Uuden perheenjäsenen tulon myötä minun täytyi siis jättää tällä
kertaa lauantainen näyttelypäivä väliin. Ehkä
muutenkin koko viikonloppu meni hieman
pentuhuuruisissa ajatuksissa ja näyttelyyn
keskittyminen oli sivuseikka.
Kuten yleensä, näyttelyviikonloppu on
alkanut kissojen huolellisella pesulla ja puunauksella. Mielestäni tällä kertaa kissojeni
turkit eivät olleet parhaassa kuosissaan ennen
näyttelyä. Karvanlähtöaika ei koskaan tee hyvää turkille näyttelyitä ajatellen… Pesun ja
harjauksen jälkeen turkit näyttivät kuitenkin
omaan silmääni aika hyviltä. Tuomareiltakin
tuli tästä turkin puunauksesta todella hyvää
palautetta… Mitähän ihmeitä olen turkeille
onnistunut tekemään? Selkeästi minulla on
jonkinlainen talentti turkinhoitoon liittyen,
jota en itsekään ole vielä huomannut.

Sunnuntainen näyttelypäivä
Näyttelypäivän aamuna oli kiva herätä hie-
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man myöhemmin, sillä matka näyttelypaikalle
Porista oli lyhyt. Sain rauhassa tehdä kissojen
kanssa aamutoimet ja pakata tavarat autoon.
Jotenkin on alkanut tuntua siltä, että kissojen
tavarat vievät autossani aivan liikaa tilaa. Minulla on ihan normaalin kokoinen neliovinen
auto, mutta takakontti on jostain syystä koko ajan täynnä kissojen tarvikkeita. Onkohan
muilla tällaisia ongelmia? Olen tullut siihen tulokseen, että minun tarvinnee ostaa uusi, suurempi auto, jolla saan näppärästi kuljetettua
kaikki kissojen tavarat, omat tavarat ja itseni.
Kaiken lisäksi nyt kun perheeseen tuli jälleen
uusi näyttelykissa, niin tilan tarve on entistä
akuutimpi. Ja mihin mahtuvat näyttelyistä heräteostoksena tehdyt 5 hiekkasäkkiä, lelut ja
kiipeilypuut…?
No tämä näyttelymatka sujui vielä jokseenkin hyvin tällä kokoonpanolla. Pääsimme
näyttelypaikalle lopulta ajoissa, vaikka palasimme hakemaan vielä unohtunutta sturdia
matkan alkuvaiheessa. Ei kaikkea voi muistaa,
edes niitä tärkeimpiäkään asioita… Ooperi on
minulle tuttu jo entuudestaan, sillä olen ollut
siellä Satakissan järjestämässä lemmikkitapahtumassa kissojeni kanssa. Kulkureitti paikanpäälle on hieman hankala hahmottaa. Perille pääsee valtatien yli menevän sillan kautta,
jonka sisäistäminen saattoi luoda haasteita
ulkopaikkakuntalaisille. Parkkipaikka on kivan

kokoinen ja lähellä sisäänkäyntiä,
mikä onkin iso plussa tavaroiden
kanniskelua ajatellen. Näyttelyn
sisätilat olivat hieman ahtaat sillä
kysehän on pienestä liikuntahallista, johon tulee mahduttaa 300
kissaa. Sama homma on silti lähes
kaikissa näyttelyissä, joissa ei ole
suuria halleja käytössä. Pienissä
tiloissa auttaa se, että tilat ovat
hyvin ja loogisesti järjestelty, kuten myös tässä näyttelyssä. Kissojen häkkipaikat oli suunniteltu
menemään tuomarien mukaan,
jolloin kissoja ei tarvitse siirrellä
eri tilojen välillä. Omat kissani saivat hyvän häkkipaikan toisen kissan tuomarin luota. Toisen kissan
tuomari oli toisessa tilassa, mikä
aiheutti omistajalle muutamia
kävelyretkiä katsomaan arvostelujärjestystä ennen arvostelua.
Pieni jaloittelu on aina paikallaan,
eikö?
Sain olla mukana myös Satakissan näyttelyn järjestämisessä,
sillä olin jo aiemmin lupautunut
avuksi, mikäli sellaista tarvitaan
päivän aikana. Arvostelujen alettua autoin sihteeristössä arvos-

Mirjami Väinämö ja käsintehty kissan pitsipesä.

telulappujen kanssa, mikä olikin
aika kivaa hommaa! Aika kului
todella nopeasti, kun oli jotain
tekemistä näyttelypäivän aikana. Se että voi olla hyödyksi, on
parasta. Välillä kyllä meinasi tulla
hiki hattuun seteleitä jakaessa.
Itse tiedän kuinka tärkeää on saada kissan arvosteluseteli oikeanlaisena ja mahdollisimman nopeasti arvostelun jälkeen. Vähän
harmitti yhden kissanomistajan
tilanne, joka ei ollut huomannut
hakea edellisenä päivänä kissansa arvosteluseteliä ja hän tuli
kysymään sitä minulta. Koetin
selvittää asiaa, mutta en tiedä
löytyikö seteliä enää mistään.
Tästä opetuksena: Mikäli haluat
arvostelusetelin ja ruusukkeen
kissalle, hae ne ajoissa ja saman
päivän aikana, mikäli ne ovat tärkeitä sinulle. Myöhemmin tämä
aiheuttaa harmia niin itselle kuin
näyttelyn järjestäjällekin.
Vaikka autoinkin sihteeristössä, ehdin myös käymään välillä
kissojeni luona ja sain kissat ajallaan myös tuomareille. Aika hyvä
saavutus! Minulla oli siis mukana
tutut kissani, britit Nipsu ja Myy.
Nipsun tuomari oli Biernaczyk
Marcin ja Myyllä Paloluoma Anne.
Ensimmäisenä oli Nipsun vuoro
mennä arvosteluun. Marcin kehui
poikaa useista asioista, mutta tuli
myös tietenkin kehityskohteita
esiin. Edelleen kissani tulee kasvaa ja kehittyä, jotta rodunomaiset piirteet korostuvat. Arvostelusetelin lopussa luki: Sweet boy.
Sellainen Nipsu onkin, kaunis poika. Nipsu sai tarvitsemansa sertin
luokassaan ja pääsi tp valintaan.
Tuomarin parhaan valinta tuli
melko pian arvostelun jälkeen.
Meitä vastassa oli useita upeita
aikuisia kissoja, joten meillä ei
ollut juurikaan jakoa tässä arvostelussa. Olen kuitenkin ylpeä
Nipsun käytöksestä, sillä hän oli
erittäin rauhallinen koko näyttelyn ja arvostelun ajan. Nipsu on
usein melko stressaantunut näyttelyissä, mutta nyt kaksi viimeistä

Parhaat pitsiasut -kisan
voittivat Pia ja Antti-Jussi
Vainionpää
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näyttelyä ovat menneet tosi hyvin.
Olen huomannut, että Nipsun käytös on suhteessa näyttelypaikkaan
ja siellä kuuluviin ääniin/hälyyn.
Rauhallisilla paikoilla myös kissani
on rauhallinen.
Myyn arvostelu meni hieman
tiukille, sillä kun kävin katsomassa
arvostelujärjestystä, Myy oli jo seuraavana vuorossa. Se tietää muutamaa juoksuaskelta omistajalle,
jotta kissa ehtii paikalle ajoissa. Ehdittiin kuitenkin! Oli kivaa olla välillä
suomalaisellakin tuomarilla, jottei
mikään sana mene ohi ainakaan
kielitaidon takia. Anne antoi Myylle
hyvän arvostelun, varsinkin turkin
suhteen. En ole vielä koskaan saanut
niin hyvää arvostelua Myyn turkista,
sillä yleensä Nipsu kerää pisteet sen
suhteen. Myyn kehityskohteena on
edelleen pyöreyden saaminen, mikä
onkin ollut kotona tavoitteena jo
pidemmän aikaa. Myy on hieman
nirso ruokien suhteen, joten myös
ulkomuoto on eläinlääkärin suosima

normaalipainoisen hoikka. Tosin nyt
olen löytänyt Myylle herkkuruoan,
mikä maistuu niin hyvin että tytöstä
onkin tullut jo pyöreämpi. Tuomari
antoi myös kehut Myyn käytöksestä,
sillä Myy on aina näyttelyissä oikein
mallikelpoinen esitettävä. Myy sai
sertinsä omassa luokassaan ja etenimme heti arvostelun jälkeen tuomarin parhaan valintaan. Vastassa
oli kaksi muuta brittiä, joista toinen
oli Scandinavian Winner Turussa
aiemmin tänä vuonna, joten voitte
kuvitella miten kävi. Ei paneeliin tällä kertaa.
Ennen arvosteluja kävin Myyn
kanssa pitkästä aikaa myös kissakuvaaja Tessan kuvattavana. Kun
menimme paikalle, enää yksi kuvauspaikka oli jäljellä ja saimme sen.
Kissan kuvauttaminen on tosi suosittua, joten en ihmettele, että kuvauspaikat olivat heti täynnä. Myy oli tosi
rennosti kuvauksessa ja kuvaaja sai
sen kiinnostuksen hauskoja ääniä
käyttämällä. Kuvaussessiot ovat aina

tosi rentoja ja hauskoja. Tämä kuvaaja saa taatusti kissan parhaat puolet
esiin. Saatiin niin hyviä kuvia Myystä! Liitin parhaimmat otokset tähän
tekstiin, jotta pääsette näkemään
kuvauksen tulokset omin silmin.
Tällä kertaa näyttelypäivämme
oli hieman lyhyempi, sillä kumpikaan kissoistani ei päässyt tuomarin
parhaaksi Best in Show:hun. Se oli
toisaalta hyvä, koska kotona odotti
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pieni kissanpentu, joka oli ollut jo
useita tunteja yksin. Oli siis aika lähteä ennen Best in Show:n alkamista.
Tällä kertaa näyttelypäivä oli todella
monipuolinen ja tuntui että päivä
meni ihan hujauksessa ohi. Välillä
tuntuu että näyttelypäivät kestävät
ikuisuuden. Vaikka menestystä ei
tullut, niin oli kaiken kaikkiaan hieno
ja onnistunut näyttelypäivä. Kiitos
kivasta päivästä Satakissalle! ♥

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

GIC

SC
IC Ayser’s Viserion
EMS: EXO n var
Valmistui Grand International Champion:ksi
Porok:ssa 6.7.2019
Omistaja: Tommi Teräväinen / Marjatta Joensuu
Kasvattaja: Maarit Lindholm-Teräväinen
Kuva: Tessa

GIC FI*Celestial’s La Primo De Pancho
EMS: RAG a 04
Valmistui Supreme Champion:ksi
Porok:ssa 6.7.2019
Omistaja: Emilia Hakanen
Kasvattaja: Annukka Rintakumpu
Kuva: Tessa

GIC

SC

IC FI*Vintterin Lenita Miinantytär
EMS: OSH b
Valmistui Grand International Champion:ksi
Surok:ssa 20.7.2019
Omistaja: Tero Vinterbäck
Kasvattaja: Tero Vinterbäck
Kuva: Laura Kukko

GIC Ayser’s Q-Girl
EMS: PER f 21 33
Valmistui Supreme Champion:ksi
Pirok:ssa 25.5.2019
Omistaja: Marjatta Joensuu
Kasvattaja: Maarit Lindholm-Teräväinen
Kuva: Tessa

GIC

SP
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GIP CH FI*Pörkarvan QuentinTarantino

IC Nikodim Simba Valenika

EMS: NFO n 09 24
Valmistui Supreme Premior:ksi
Porok:ssa 7.7.2019
Omistaja: Päivi Mustonen
Kasvattaja: Johanna ja Pia Vuoltee
Kuva: Tessa

EMS: SIB d 24
Valmistui Grand International Champion:ksi
Tallinnassa 18.8.2019
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Valentina Solovyova
Kuva: Tessa
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CH FI*Chamberlain Keep On Rocking
EMS: MCO a 03
Valmistui International Champion:ksi
Scandinavian Winner 2019 show:ssa 13.4.2019
Omistaja: Marianne Vainio-Ketola
Kasvattaja: Maarit Palmèn
Kuva: Tessa

IC

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

IC

SW BW CH Apocalyptica Zorro JW
EMS: OSH n 03
Valmistui International Champion:ksi
Tallinnassa 17.8.2019
Omistaja: Sari Hilli
Kasvattaja: Ruediger Mueller
Kuva: Jonna Sivonen

Porin Eläinlääkäripalvelu Oy
Herralahdenraitti 5, 28360 Pori

www.porinelainlaakaripalvelu.fi
porinelainlaakaripalvelu

IP
PR IC FI*Tunturikissan Saga
EMS: SIB n 09 24
Valmistui International Premior:ksi
Tallinnassa 17.8.2019
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Marjo Lamsijärvi
Kuva: Tessa
Saga oli paras siitosnaaras kategoriassa 2
Rauman näyttelyssä 10. ja 11.8.2019

IP
PR FI*Chamberlain Montana Sky
EMS: MCO ns 22
Valmistui International Premior:ksi
Pirok:ssa 26.5.2019
Omistaja: Marianne Vainio-Ketola
Kasvattaja: Maarit Palmèn
Kuva: Tessa
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Silloin kun haluat kissallesi hyvää..

Distinguished
Merit

Kestotarjous

Ever clean 19,90€ ltk

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

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

GOLDEN CONFETTI
VECTOR BACKGROUND

VECTOR BACKGROUND

GOLDEN CONFETTI

Maukkaat lihaisat
Eurooppalaiset kuiva ja
märkäruoat!

IP IC Lumoexpress Mi

la

EMS: SIA b 21
Saavutti arvonimen Distinguished Merit
Uppsala:ssa 15.6.2019
Omistaja: Tero Vinterbäck
Kasvattaja: Merja Björn
Kuva: Laura Kukko

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.

