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HALLITUS 2017   
Pääkirjoitus

Puolitoista vuotta on vierähtänyt Satakissa-
lehden päätoimittajana. Olen kiitollinen 
siitä, että Elli-Mari Ahola on ollut lehden tait-

tajana ja Katri Turto apuna lehden ulkoasun fiksaa-
jana sekä ilmoitusten tekijänä. Taittaja ja graafinen 
suunnittelija, molemmat lehden tekijöinä ammatti-
laisia. Lehti on suunniteltu hyvin tarkkaan aina, joka 
numero etukäteen, sivut, deadlinet ja ilmestymis-
päivät. Suunnittelun jälkeen sivut on ollut helppo 
täyttää. Ahkeria ovat olleet myös kirjoittajat Pia 
Vainionpää ja Riikka Virtanen. Uutena tiimissä Tuo-
mo Ahlfors, lehden uusi päätoimittaja vuodelle 
2018. Hän on jo kesästä asti hienosti nostanut Sa-
takissan someen! Kotisivut, Facebook, Insta, Twitter 
ja Youtube käyvät varmasti kuumana 3.–4.2.2018 
Satakissan 5. ja 6. Kansainvälisen kissanäyttely -vii-
konlopun aikaan ja jo hiukan aikaisemminkin, kun 
kootaan talkoovoimia yhteiseen viikonloppuum-
me Kylpylähotelli Yyteriin. Suoraa lähetystä Tuomo 

kokeili jo syksyn Lemikkitapahtumassa. Käykääs 
katsomassa Youtubessa.

Sitten vielä pala historiaa! SUROK/Porin piiri 
aloitti kissayhdistystoiminnan Porissa vuonna 1972. 
Itse liityin jäseneksi muistaakseni vuonna 1988. Po-
rin piiristä kasvoimme rotukissayhdistys Satakissa 
ry:ksi vuonna 2014, ja nyt aloitamme viidennen toi-
mintavuotemme. Olemme Suomen Kissaliiton 13.  
jäsenyhdistys. Toiminta on vakaata, ja sen jäsenenä 
saa hyvän tukiverkoston kissaharrastuksen kiemu-
roissa. Täältä löytyy yhteisöllisyyttä ja somea! Ja 
somessa on aina joku hereillä 24/7, jos tulee kiperä 
kissakysymys eteen. Jaetaan ilot ja surut!

Kiitos jokaiselle lukijalle! Tuomolle hyviä tuulia 
ja tuuria tulevaan Satakissan Pj. ja Pt. (personal 
trainer) -hommissa. Ihanaa Joulun aikaa ja kissa-
maista vuotta 2018!

Elina Peltonen
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Hallitus esittäytyy
Tuomo Alfors, puheenjohtaja

Kissaihmisiä on monenlaisia. 
Jotkut tykkäävät kiertää näyt-
telyitä, joillekin kissa on maa-
tilan hiirivahti, jotkut pitävät 
kissaa vain eläimenä. Minulle 
kissa on kuin yksi perheenjä-
sen. Kissa on siellä missä mi-
näkin. Huilii vieressä, kun kir-
joitan tietokoneella. Nukkuu 
jaloissa, kun rötvään sohvalla. 
Katselee tuulessa lentäviä leh-
tiä, kun teen pihatöitä. Kissa 
on kodin vartija, joka tietää 
omistajastaan sen, milloin täy-

tyy hypätä syliin kehräämään.
Olen Tuomo Ahlfors ja toi-

min tällä hetkellä Satakissan 
puheenjohtajana. Pestin sain 
yllättäen vastuulleni vuoden 
2017 loppupuolella. Puheen-
johtajana en ole aikaisemmin 
yhdistystasolla ollut, mutta 
taustallani on työn puolesta 
kokemusta ryhmän tai toimin-
nan johtamisesta, hankkeiden 
eteenpäin viemisestä ja visioi-
den luomisesta ja niiden tavoit-
telemisesta. Satakissalaisena 

olen jo entuudestaan ollut kiin-
nostunut kissoista niin eläiminä 
kuin lemmikkeinä. Satakissa-
laisena näen yhdistyksemme 
tarkoituksena olevan kissayh-
distys, jossa viedään kissa-asiaa 
eteenpäin. Autamme kissaih-
misiä, kootaan kissaihmisiä 
yhteen ja tehdään tästä yhtei-
nen asia. Toivon, että tulevana 
vuotena, saamme jäsenistöä 
enemmän mukaan toimintaan. 
Keksitään uusia tapahtumia, 
keksitään uusia keinoja paran-

tamaan kissojen ja kissaihmis-
ten yhteisiä ajatuksia.

Yhdistys on niin hyvä, 
kuin sen jäsenistö on
Taustaltani olen porilainen ope-
tusalalla työskentelevä joka-
paikanhöylä. Tietotekniikka on 
harrastukseni ja humanistinen 
ajatusmaailma pohjani. Töiden 
jälkeen minua kotona odottaa 
puoliso ja kissat. Kissoja minul-
la on 4 yksilöä, kolme Maine 
Coonia ja yksi jo vanhuusiällä 

oleva kotikissa, jonka pelastin 
opiskeluaikana satamakonttien 
alta. Kokemusta kissamaailmas-
ta tai näyttelymaailmasta ei ole, 
mutta mielenkiinnolla kaikkeen 
mukaan. Ehkä toisenlainen, 
epäkissamaisenharrastajan, nä-
kökulma tuo uutta virkistystä 
yhdistykseen.

Mielenkiinnolla odottaen 
tulevia tapahtumia, menoja 
ja juttuhetkiä. Minulle voi hy-
vin kirjoitella ajatuksiaan tai 
tulla kertomaan ehdotuksi-

aan. Ideat ja ehdotukset ovat 
aina tervetulleita. Ja paras 
palaute on sitä, kun sen saa 
suoraan.

Mari Nokelainen, hallituksen jäsen 2018

Olen Nokelaisen Mari. Rakas-
tan valtavasti kissoja ja kou-
lutukseltani olen diplomi-in-
sinööri. Muutoin olen kai suht 
normaali.

Asun yhdessä avomieheni 
ja kahden karvaisen cooni-
lapsen (Missi & Peikko) kanssa 
omakotitalossa Porissa, Vähä-
raumalla. 

Harrastan kiipeilyä, sirkusta 
(erityisesti ilma-akrobatia on 

mun juttu!), lenkkeilyä ja salil-
lakin tulee käytyä. Ei. Kaikesta 
tästä harrastamisesta huoli-
matta minulla ei ole erityisen 
hyvää kuntoa, en veny juuri-
kaan ja olohuoneen sohva on 
ihan houkutteleva huonekalu. 
Mutta kyllä tämänhetkinen 
syysflunssa ajaa minut mökki-
höperyyden partaalle, kun ei 
oikein pysty urheilemaan.

Vähän ajan kuluttua kissojen 

muuttamisesta meille tajusin-
kin olevani keskellä kissamaisia 
ruuhkavuosia. Tähän kuuluu 
mies, kaksi karvaista lasta, työ, 
omakotitalo sekä lasten kyydit-
seminen harrastuksiin ja erilai-
siin tapahtumiin. 

Selkä väärässä kannan 
pennuille ruokaa kaupasta 
ja välillä tietysti mangutaan, 
että mamma on ihan tyhmä 
ja epäreilu, kun kaupasta ei 

tuotukaan sitä maukkainta 
herkkuruokaa tai karkkia, vaan 
terveellistä ja maittavaa kis-
sanruokaa.

Illalla nukkumaanmeno on 
välillä aikamoinen operaatio, 
kun leikkimistä ei millään mal-
tettaisi lopettaa ja pyynnöistä 
huolimatta lelut ovat pitkin 
lattioita, kaukana lelukorista. 

Reissuun lähtiessä jo ensim-
mäisessä risteyksessä alkaa 

kysely ja napina: "Millon me 
ollaan perillä? Mamma mul on 
ehkä pissahätä? Peikko kiusaa, 
yhyy!" Mutta on ne omat kar-
valapset silti vaan niin ihania!

Satakissan toimintaan pää-
dyin mukaan kissojeni myötä, 
kun Missin kasvattaja Elina 
Peltonen pyysi aluksi minua 
ja kissoja mukaan erilaisiin ta-
pahtumiin ja lopulta löysinkin 
itseni Satakissan syyskokouk-

sesta ja tämän jälkeen halli-
tuksesta. Jänskää!
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Olen monesssa paikassa huomannut sen, 
että kissaihmiset ja kissaharrastajat ovat 
hyvin innoissaan ja mielissään kertomassa 
omista lemmikeistään ja kaikenlaisista met-
kuista, joita kissat tekevät arjessa. Jokainen 
kissa on yksilö, jonka tekemisiä on hauska (tai 
välillä ei niin hauska) seurata. Jokainen kissa 
on oppinut omia pikku tapojaan tai tekemi-
siään. Näistä on hauska kuulla ja välillä jopa 
oudokseen todeta, että ”näinhän meidänkin 

kissa tekee.”
Tämä juttusarja on idealtaan ns. tekstari-

palsta, jossa kysymme teiltä lyhyitä tekstejä 
tietyn aihepiirin mukaan. Aiheita annetaan 
etukäteen ja toivomme runsaasti vastauk-
sia. Tekstit voi kirjoittaa nimellä, nimimer-
killä tai anonyymisti ja ne voi lähettää face-
bookissa tai sähköpostitse satakissa.lehti@
gmail.com

Tämän numeron aihe on:

Kissat ja juhlapyhät!

Satakissan sadat jutut

Aina kuultu kertomuksia kuinka kuuset ovat 
kaatuneet kissojen leikeissä, varastetuista 
joulukoristeista jne... Nyt on teidän kerto-
muksien vuoro:

Kuusi kuivuu
Joulukuusi kuuluu meillä ehdottomasti joulupe-
rinteeseen. Kuusi tuodaan aina ajoissa sisälle ja 
sille annetaan paljon vettä. Yksi vuosi kuitenkin 
ihmettelimme, kun kuusesta loppui vesi todella 
nopeasti ja sai antaa uutta vettä enemmän kuin 
ennen. Yksi ilta sitten huomasimme syyn: Kissat 
käyvät juomassa uudesta kuusenjalasta ennem-
min kuin omasta vesikipostaan. Taisi kuusen 
kasteluvesi maistua paremmalta.

Kuusi vaihtaa maisemaa,  
kun häntä kiinni valoissa
Meillä on joulukoristeet saanut olla hyvin turvas-
sa, eikä kissat ole koskaan kiinnostunut leikki-
mään niillä. Kuusikin on saanut olla aina pystyssä, 

paitsi yhtenä vuonna. Jotenkin ihmeellisesti kuu-
sen valojen johto oli jäänyt kissamme häntään 
kiinni ja pelästyessään pinkaisi kohti sohvaa kuu-
sen valot perässään. Kuusi ei sentään kaatunut, 
mutta kiepsahti paikaltaan olohuoneen keskelle 
niin, että koristeet ja neulaset lentelivät ympä-
riinsä.

Kinkku katoaa tarjoiluastiasta
Jouluateria on aina aaton huippuhetkiä, jonka 
pääosaa meillä näyttelee kinkku ja kalkkuna. 
Nämä ovat myös kissojen herkkua. Jos jättää ne 
hetkeksikin vartioimatta, niin saavat kokea tylyn 
kohtalon. Viime vuonna illanpäätteeksi kinkunsii-
vuja varastettiin ja syötiin piilossa, sekä joku vie-
kas oli käynyt purasemassa kalkkunarullan päältä 
ison suupalat.

Kuusen koristeet nyrkkeilypalloin 
Kuusen koristelussa täytyy meillä olla luovana. 
Yhtään koristetta ei saa laittaa lähellekään 

alimpia oksia. Riippuvat nauhat ovat kivoja 
repiä alas kuusesta ja joulupallot todella kivoja 
leikkikaluja. Yksikin vuosi kollimme makoili 
kuusen alla ja piti roikkuvia palloja nyrkkeily-
säkkeinä, joita oli kiva naputella tassuilla.

Paketointi on aina  
seikkailu
Joululahjojen paketointi on aina oma rumbansa, 
jossa kissat tuovat oman lisänsä. Narut kiinnos-
tavat todella paljon ja niitä on kiva repiä. Nimi-
lappuja on myös kiva varastella ja piilotella. Paras 

tapa paketoida on laittaa kissa tai pakettien teki-
jä suljettujen ovien taakse.

Revitty lahja
Lahjasäkki on välillä kissoja houkutteleva paikka 
mennä piiloon, mutta eräs vuosi säkki houkutteli 
kissaa vähän liiaksikin. Lopulta lahjasäkki piti lait-
taa kokonaan piiloon. Jouluaattona lahjat laitettiin 
kuusen alle ja yksi lahjoista sai erityisen huomion. 
Sen kimpussa oltiiin jatkuvasti ja lopulta se löytyi 
revittynä sohvan takaa. Ja yllätys, siinä oli kissan-
mintulla terästetty kissanlelu.

Nyt miettimään seuraavan lehden ”tekstareita” jo valmiiksi!
Vuoden 2018 ensimmäisessä lehdessä aiheena on ”Kissojen hassut tavat”. Kissat ovat 
yksilöitä, jotka oppivat erilaisia temppuja ja tapoja. Seuraavassa lehdessä olisi hauska 
kuulla minkälaisia hassuja tai erikoisia tapoja teidän kissoilla on. Voit kertoa niistä meille 
facebookissa tai sähköpostitse.

Lanseeraamme uuden juttusarjan, jossa te  
satakissalaiset pääsette ääneen ja kertomaan erilaisia 
tapahtumia, joita teille on sattunut kissojenne kanssa.



10 11

SATAKISSAN VUODEN KISSA 2017 - ILMOITTAUTUMINEN

Kissan nimi: EMS-koodi:

Rekisterinumero:

Tuontikissan reskiteröintipäivämäärä SRK:hon:

Kasvattajanimi (kasvattajaluokkaa varten):

Omistajan nimi: Puhelin:

Osoite:

Sähköposti:

Kissan kategoria: □ I □ II □ III □ IV □ kotikissa

Ilmoitan kissani seuraavaan luokkaan:

□ Aikuiset □ Siitosnaaraat ja -urokset

□ Kastraatit □ Pennut / Nuoret

□ Kasvattaja □ Kotikissa

Varsinaiset tulokset

    Näyttelyn paikka ja aika Tulos Pisteet Lisäpisteet Tarkistus

1

2

3

4

5

Varatulokset

    Näyttelyn paikka ja aika Tulos Pisteet Lisäpisteet Tarkistus

1

2

SATAKISSAN VUODEN 2017 - KILPAILU

Satakissa ry:n vuoden kissa 2017 kilpailun säännöt:
Satakissa ry:n vuoden kissa 2017 kilpailun säännöt:

Satakissa palkitsee edellisen vuoden parhaat kissat ja kasvattajat. Vuoden Kissat -tulokset tarkastetaan 
Suomen Kissaliiton listoilla ja palkitaan helmikuun näyttelyssämme.

Vuoden kissapistelaskentaan voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet Satakissan jäsenet.
Jos kissalla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien kuulua Satakissaan.

Vaadittavat vähimmäispistemäärät luokissa ovat seuraavat:
aikuiset: 390 pistettä
pennut/nuoret: 270 pistettä
veteraanit: 40 pistettä
kasvattaja/siitoskissat: 92 pistettä
kotikissat: 40 pistettä

Vuoden kissojen valinnassa sovelletaan Suomen Kissaliiton sääntöjä.

Ilmoittautumisten on oltava perillä viim. 18.1.2018

Lomake täytetään osoitteessa: http://bit.ly/2BzERF5
Lomakkeen löytää myös Satakissan kotisivuilta linkistä: Vuoden kissa -äänestys

Lomakkeen voi lähettää myös postitse:
Vuoden kissa -äänestys
Sari Valtanen
Saaristontie 88
29100 Luvia

Tai sähköpostilla:
sari.valtanen1@gmail.com
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Meidän perheeseen kuuluu kolme koti-
kissaa, Mane, Niisku ja Poikanen.

Ne ovat pitkäkarvaisia ulko- ja  
sisäkissoja. 

Mikä kissassa on parasta ?
- Ne ovat söpöjä, niiden kanssa on kiva leikkiä.
Mitä teet kissan kanssa ?
- Leikin, vedän narulla esineitä kissan edellä ja rap-
suttelen niitä.
Onko kissoista jotain haittaa ?
- Ne karvastaa ja sottaa paikkoja.
Mitä hassuja ja kivoja tapoja kissoilla on?
- Mane koputtaa keittiön ikkunaan sisälle pyytä-
essään.
- Jos ketään ei ole avaamassa, se kiipeää katolle ja 
menee makuuhuoneen ikkunaa raapimaan.
- Osaa myös käydä lasten potalla pissalla.
Haluaisitko useampia kissoja?
- Kyllä haluaisin, meillä niitä on jo kolme.

TEKSTI JA KUVAT KATRI PELTONEN

Lapsi ja kissa  5/5

Sofianna ja kisut

Muista rekisteröityä 
Bonuskortti.comiin.

Saat tuntuvat
EDUT!

PetPori, Herralahdenraitti 1, 28360 Pori • Avoinna ark. 10–19, la 10–15 
puh. 050 358 4400 • elaintarvike@petpori.fi • www.petpori.fi 

Muista kysyä kanta-asiakkuudestamme.
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Kissanhoidon käsikirjassa kerrotaan, että 
suomalaisia kissoja vaivaa globaalisti ver-
raten harvalukuinen joukko sisäloislajeja. 

Ulkokissoilla tavataan pääasiassa suolinkais- ja 
heisimatotartuntoja ja kissaloissa kasvaneilla kis-
soilla giardiaa. Sisäloiset heikentävät isäntäeläi-
men elimistössä ravinnon imeytymistä ja rasitta-
vat yleiskuntoa, jolloin kissa on alttiimpi muille 
sairauksille. Pennulla sisäloiset voivat hidastuttaa 
kasvua ja aiheuttaa suolisto-ongelmia.

Suolinkainen on kissan sisäloisista yleisin. 
Täyskokoinen suolinkainen on noin kymmenen 
senttimetrin pituinen ja muistuttaa ulkonäöltään 
keitettyä spagettia. Suolinkaistartunnan kissa saa 
yleisimmin syömällä jyrsijöitä. Suolinkaisen mu-
nat voivat myös elää tartunnan saaneen eläimen 
ulosteessa ja siten maastossa, jossa on eläinten 
kakkaa. Sitä kautta mikroskooppisen pienet suo-
linkaisen munat voivat kulkeutua esimerkiksi ih-
misen kengänpohjissa sisäkissankin reviirille. Suo-
linkaisen munat siirtyvät myös tartunnan saaneen 
emon maidon mukana pentuihin.

Tavallisimmat suolinkaistartunnan oireet ovat 
laihtuminen, vatsan turvotus, ripuli, oksentelu ja 
yleiskunnon heikkeneminen (nuhraantunut turkki, 
vilkkuluomien esiintulo). Pahimmillaan kissa voi jopa 
oksentaa tai ulostaa suuriakin määriä aikuisia loisia. 
Suolinkaiset myös vaeltavat verenkierrosta kissan 
keuhkoihin, mikä saa kissan yskimään voimakkaasti.

Kissan heisimato on toinen suomalaisilla kissoilla 
tavattava sisäloinen. Heisimato on muutamia milli-
metrejä leveä, ja se voi kasvaa noin kuudenkymme-
nen senttimetrin pituiseksi, mutta (ulko)kissanomis-

Suomalaisen kissan 
yleisimmät sisäloiset

tajalle tutumpia ovat heisimadon munia sisältävät 
litteät jaokkeet, jotka irtoavat heisimadon häntäpääs-
tä ja kulkeutuvat kissan peräpään kautta ulos. Kuivana 
heisimadon jaoke muistuttaa riisinjyvää. Kissa ei voi 
saada heisimatotartuntaa kuitenkaan suoraan heisi-
madon munista, vaan muna vaatii aina väli-isännän, 
jyrsijän, kasvaakseen aikuiseksi heisimadoksi. Tämän 
vuoksi sisäkissat eivät tarvitse heisimatohäätöä.

Sisäloishäädöt
Suomessa on suositeltu kissalle rutiininomaises-
ti annettavaksi 2–4 matokuuria vuosittain. Tämä 
tuntuu kuitenkin liioitellulta sisätiloissa eläville 
kissoille. Monilla eläinlääkäriasemilla pystytään 
tekemään ulostenäytteestä loistutkimus sisälois-
häädön tarpeen kartoittamiseksi. Suolinkaisten ja 
heisimatojen etsiminen kakkanäytteestä maksaa 
joitakin kymmeniä euroja. Turhaan annetut sisä-
loishäätölääkkeet saattavat paitsi rasittaa varsinkin 
vanhempien ja sairaiden kissojen elimistöä, olla 
jopa haitallisia edesauttamalla loishäätövalmisteil-
le resistenttien loiskantojen kehittymistä. Hevosilla 
edellä mainittu ongelma on jo ihan todellinen.

Eläinlääkärit eivät kuitenkaan puolla sisälois-
häädöistä luopumista kokonaan, edes sisäkissoilla. 
Lemmikkikissat nukkuvat tyynyllämme, kulkevat 
jopa ruokapöydillä ja joka tapauksessa ovat paljon 
kosketuksissa kanssamme. Osa kissan sisäloisista 
voi tarttua myös ihmiseen, ja pikkulasten kehitty-
mätön vastustuskyky ei vielä niitä pysty käsittele-
mään. Mutta sen sijaan, että ”varmuuden vuoksi” 
sisäkissakin madotetaan mahdollisimman laajakir-
joisella matolääkkeellä, kannattaa pitää mielessä, 
että sisäkissoilla kaikki muut paitsi suolinkaistartun-
ta ovat hyvin epätodennäköisiä. Kesäisin vapaam-
min ulkoilevat ja mahdollisesti pikkuriistaa met-
sästävät kissat on syytä syksyllä metsästyskauden 
päätyttyä madottaa heisimadonkin varalta, mutta 
parvekeulkoilijalle riittää suppeakirjoisempikin ma-
tolääke. Sisäkissan vuosittaisen sisäloishäädön voi 
sijoittaa järkevästi alkutalveen, maan jäätymisen 
jälkeiseen aikaan, jolloin on epätodennäköistä, että 
suolinkaisen munat kulkeutuvat ihmisten kenkien 

mukana sisäkissan reviirille. Vapaasti ympäri vuo-
den ulkoileville kissoille nämä sisäloistartunnat 
ovat huomattavasti arkipäiväisempiä, ja niille edel-
leenkin kannatetaan rutiiniloishäätöjä, jyrsijöitä 
syövälle yksilölle jopa 1–2 kuukauden välein.

Kissalat
Kuten aikuiset sisäkissat sisäkissan pennutkaan 
eivät tarvitse lukuisia matokuureja kuten ulko-
kissan pennut, vaikka pennuilla onkin kasvanut 
suolinkaistartuntamahdollisuus emon maidon 
kautta. Sisäloishäätö emolle juuri ennen astutusta 
ja pennuille ja emolle kaksi kertaa ennen luovu-
tusta on täysin riittävä ennaltaehkäisy. Matolääk-
keet tehoavat heikommin sisäloisten muniin kuin 
aikuisiin yksilöihin, eli madotusten välissä munille 
annetaan muutama viikko aikaa kehittyä aikuisik-
si, minkä jälkeen sisäloishäätö toistetaan. Sisäkis-
san pennuille riittää mainiosti suppeakirjoisempi, 
suolinkaishäätöön tarkoitettu matolääke.

Kissaloista kotoisin olevilla tai niissä asuvilla kis-
soilla esiintyy tavallisia matotartuntoja enemmän al-
kueläintartuntoja kuten giardiaa. Nämä alkueläimet 
aiheuttavat tavallisimmin kissalan pennuille pitkäai-
kaista ripulia, ja aikuiset ovat jopa täysin oireettomia. 
Alkueläinten diagnosointi on vaikeaa, sillä tartunta 
ei välttämättä näy jokaisessa kakkanäyte-erässä. 
Giardiaa kissalasta häädettäessä lääkityksen lisäksi 
ympäristön tehokas puhdistaminen ja desinfiointi 
on tärkeää. Huomioitavaa on myös kissan ja sen tur-
kin pesu kodin siivouksen yhteydessä, ettei alkue-
läin leviä takaisin desinfioituun ympäristöön kissan 
”perskarvoissa”. Toisinaan alkueläinten häätäminen 
on mutkikasta, sillä kaikkiin (Suomessa vielä harvi-
naisiin) alkueläintartuntoihin ei ole turvallista lääki-
tystä. Toisaalta tartunta saattaa rajoittua itsekseen 
kissanpennun ja sen vastustuskyvyn kasvaessa eikä 
aiheuta enää oireita aikuiselle kissalle.

TEKSTI NIINA KAURAOJA
LÄHTEET KISSANHOIDON UUSI KÄSIKIRJA, 
PÄIVI YLIKORPI, KISSAN UUSI KOTILÄÄKÄRI, 
SARI HAIKKA
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Singapura – 
RakkauskissaSuomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, SEY, on jul-

kaissut 23.11.2017 tiedotteen, joka käsittelee on-
gelmia, jotka syntyvät kissojen hylkäämisistä ja 
heittellejätöistä. Näistä syntyy merkittäviä eläinsuo-
jeluongelmia.

Kissojen arvostuksen puute on merkittävin 
kissojen eläinsuojeluongelmia aiheuttava asia. 
Kissojen hylkääminen ja hylättyjen kissojen elämi-
nen vapaasti lisääntyvissä laumoissa on tavallista 
etenkin maaseudulla. Näillä niin sanotuilla popu-
laatiokissoilla on hoitamattomuudesta ja sisäsiit-
toisuudesta johtuvia sairauksia ja vammoja.

Vapaaehtoiset toimijat käyttävät valtavasti re-
sursseja kissojen loukuttamiseen sekä sijaiskotien 
ja pysyvien kotien etsimiseen niille kissoille, jotka 
eivät ole liian villejä uuteen kotiin sijoitettaviksi. 
Ratkaisuja kissojen kohtaamiin ongelmiin poh-
dittiin Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin 
neuvottelukunnan järjestämässä seminaarissa 
kissojen hyvinvoinnista. Seminaari järjestettiin 
Helsingissä 21.11.2017.

Kissojen vastuulliseen omistamiseen kuuluu 
ulkona liikkuvien kissojen sterilaatio tai kastraatio, 
sekä niiden tunnistusmerkintä ja omistajatietojen 
rekisteröinti. Kissojen kohtaamia ongelmia saat-
taisi olla mahdollista ratkoa pakollisen kissojen 
sterilaation tai kastraation kautta.

Kissojen arvostuksen nostattamiseksi on eh-
dotettu esimerkiksi kaikkien kissojen pakollista 
tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä. Silloin jokai-
sella kissalla olisi omistaja, joka on siitä vastuussa. 
Nykyään vain joka kymmenes löytökissa haetaan 
takaisin kotiin, mutta tunnistusmerkinnän ja rekis-
teröinnin avulla kissan omistaja löytyisi varmem-
min.

– Rekisterin perustaminen ja ylläpito maksai-

sivat, mutta tuleville maakunnille tulisi säästöjä 
vähentyneinä hoitopäivinä löytöeläinten talteen-
ottopaikoissa. Säästöjä tulisi myös siitä, että tun-
nistusmerkinnän ollessa pakollinen hoitokuluille 
löytyisi aina myös maksaja, eli kissan omistaja. 
Sanoi Suomen Kissaliiton puheenjohtaja Veikko 
Saarela.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-
ylitarkastaja Tiina Pullolan mukaan kissojen ja koi-
rien pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä 
ei ole suljettu pois, mutta esimerkiksi kustannuk-
siin ja rekisterin ylläpitoon liittyviä kysymyksiä on 
vielä ratkaistava.

– Tunnistumerkintää ja rekisteröintiä on sel-
vitetty ja valmistelu jatkuu. Asiaa aiotaan pohtia 
siinä vaiheessa, kun tunnistuslainsäädäntöä uu-
sitaan. Kuulemme mielellämme tietoa vastaavien 
säännösten toimivuudesta muualla maailmassa.

Monessa Suomea lämpimämmässä maassa har-
joitetaan vapaaehtoisvoimin niin sanottua louku-
ta-leikkaa-palauta-toimintaa, jossa kissa otetaan 
kiinni, kastroidaan tai steriloidaan ja palautetaan 
kiinniottopaikkaan. Pohjoisissa olosuhteissa, esi-
merkiksi Suomessa, tämä on hyvin haastavaa ellei 
jopa vuodenajasta riippuen mahdotonta. Kissat 
kärsivät kylmästä ja jäätyvät pakkasessa, sekä kär-
sivät ruoan puutteesta.

Lisätietoa voi tiedustella Satakissan lisäksi Suo-
men Eläinsuojeluyhdistysten liitosta, Maa- ja met-
sätalousministeriöstä tai Suomen Kissaliitosta.

Kissa on arvokas eläin
Keinoja kissojen arvostuksen ja omistajien  
vastuullisuuden lisäämiseen.
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Singapura on lähtöisin Kaakois-Aasiasta 
Singaporesta. Singapura on julistettu Sin-
gaporessa kansallisaarteeksi 1991 ja se sai 

viralliseksi nimeksi rakkauskissa. Singapura on 
luonteeltaan erittäin rakastava ja ihmisläheinen. 
Rakkauskissa on juuri oikea nimitys singapuralle. 

Singapuraa alettiin jalostaa Amerikassa 1970-lu-
vulla. Nykyisisin rotua tapaa jo ympäri maailmaa. 
Jopa meillä Suomessa on muutama singa-kasvat-
taja. Singapura on virallisesti täyshyväksytty FIFessä 
1.10.2014 alkaen. Siitä lähtien ne voivat kilpailla nor-
maalisti näyttelyissä ja osallistua maailmannäytte-
lyyn eikä niiden kasvattamiseen tarvita erikoislupaa. 

Singapura on maailman pienin kissarotu. Naa-
raat painavat 2–3,5 kg ja urokset ovat hieman 
kookkaampia 3–4 kg. 

Vartalo ja jalat ovat suhteellisen tanakat ja li-
haksikkaat ja niistä muodostuu neliömäinen vai-
kutelma. Käpälät ovat pienet ja soikeat. Häntä on 
keskipitkä. Singapura on jäntevä ja lihaksikas kis-
sa. Sen vartalo on harmoninen ja kaunislinjainen. 

Singapuran turkki on hinolaatuinen, silkkinen, 
erittäin lyhytja vartaloa myötäilevä. Sallittuja vä-
rejä on ainoastaan yksi ja se on sepia. Vartalo on 
lämpimän vanhan norsunluun värinen. Leuka, rin-
takehä, vatsa ja jalkojen sisäpuoli ovat vaaleam-
paa sävyä. Jokaisessa karvassa on tummanruskei-
ta ticking-raitoja ja niiden välissä vaaleita raitoja, 
karvan pää on tumma.

Hännän pää ja polkuanturoiden välissä karva on 
tummanruskea. Turkin ticked-väri tekee turkista 

erikoisen ja hennon värisen. Turkin väritys saattaa 
muuttua iän myötä tummemmaksi. Myös leikatuil-
la kissoilla turkki ja ticking voivat olla tummemmat.

Etujalkojen sisäpuolella ja takajaloissa polveen 
asti on katkenneita raitoja. Kaulassa voi olla kat-
kennut kaulanauha. Kasvoissa on selkeät kuviot, 
tummat raidat lähtevät silmien ulkoreunoista ja 
otsalla on M-kuvio. Kuten gepardeilla silmien si-
säreunoista alkava tumma raita reunustaa nenää 
viiksityynyihin. Joskus tämä tumma raita saattaa 
antaa kasvoille hieman surullisen vaikutelman.  
Nenänpää on lohenvärinen.

Singapuralla katseenvangitsijana ovat kuitenkin 
ylisuuret silmät ja korvat. Silmien tulee olla suuret, 
mantelin muotoiset ja hieman vinossa asennossa 
korviin nähden. Hyväksyttyjä silmien värejä ovat: 
vihreät, vaaleanvihreät, pähkinänruskeat, kuparit ja 
kullat. Silmiä korostavat tummat luomet, joita ym-
päröi vaaleampi alue ja kasvon kuviot. Kirkas väri 
silmissä on toivottavaa. Korvat ovat suuret, valp-
paanoloiset ja tyvestä leveät. Korvien kärjet ovat 
hieman pyöristyneet. Korvat sijaitsevat kaukana 
toisistaan ja niiden ulkoreunat jatkavat pään sivu-
linjoja. Korvat eivät kaareudu sivuille.

Pää on silmien kohdalta leveä ja kaventuu sel-
keästi viiksityynyihin. Kuono on lyhyt, leveä ja 
tylppä. Sivusta katsottuna profiili näyttää otsan 
kohdalta hieman pyöristyneeltä ja nenänvarressa 
silmien alapuolella on pehmeä painauma. Päälaki 
on pyöristynyt. Nenä on lyhyt. Nenänpää ja leuka 
ovat pystysuorassa linjassa. Pää ei ole kupolimai-

Rotuesittely

nen tai litteä, vaan kaartuu leveyssuunnassa sil-
mien ulkoreunan kohdalta. Nenänlinja kaartuu 
pehmeästi pään päälle. Kuono on keskipitkä ja 
keskileveä. Profiili on lievä painauma. Leuka on 
vahva ja eteenpäin työntyvä. 

Singapurat ovat valloittavia persoonia, hyvin 
leikkisiä, reippaita ja terveitä kissoja. Ne nautti-
vat ihmisten seurasta tarkkaillen kodin tapahtu-
mia olkapäältäsi tai sylistä. Ne tulevat toimeen 
muun rotuisten kissojen ja sopivat erinomaisesti 
lapsiperheisiin.Singapurat viihtyvät mielellään 
lämpöisissä paikoissa kuten auringossa, saunas-
sa tai takan ääressä ja ovat erinomaisia etsiyty-
mään nukkumaan pieniin paikkoihin, pesiin. 

Singapura on sosiaalinen, ulospäin suuntau-
tunut ja aktiivinen kissa. Se on myös leikkisä ja 
erittäin utelias kissa, joka haluaa auttaa omista-
jaansa kaikessa. Joskus singapuran aktiivisuus 
saattaa mennä rasittavuudenkin puolelle, mutta 
oikeasti ne haluavat vain kirjaimellisesti osallis-
tua kaikkeen. Se on hyvin älykäs ja pyrkii vuoro-
vaikutukseen ihmisen kanssa – ja pysyy sellaise-
na myös vanhetessaan. 

Singapura on hyvin rakastettava pikkukissa, 
joka antaa vastarakkautta osallistumalla kaikkiin 
askareihin omistajansa kanssa. 

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT ANTTI-JUSSI VAINIONPÄÄ 
JA ANNIKA HISSA
LÄHDE KISSALIITTO, WIKIPEDIA
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Valmistuneet
Voit lähettää valmistuneen 
kissasi kuvan sekä tiedot 
(kissan virallinen nimi, EMS-
koodi, uusi titteli, valmistu-
misnäyttelyn paikka ja aika, 
omistaja, kasvattaja sekä 
valokuvaaja) osoitteeseen:  
satakissa.lehti@gmail.com

IP CH FI*Silkkihienon 
Wigilia Rickey  

valmistui Ruotsissa.
Omistaja: Miia  

Multanen ja Reino 
Sarka

Kasvattaja: Pirkko 
Vanhamäki
Kuva: Tessa

I 
P

Kaipaamme apua kodittomille 

kissoille ympäri vuoden!  

Lahjoitusten toimitus:  

Juhana Herttuankatu 17, Pori 

(Parturi-Kampaamo Elina)  

puh. 050-5920159

Satakissan ruoka- ja tarvikeapukeräys
Keräykseen voi tuoda ihan pienetkin määrät  
ruokaa tai tarvikkeita. Etenkin märkäruuasta  
ja matolääkkeistä on tarvetta koko ajan.  
Vastaanotamme mielellämme myös kaikenlaisia 
kissatarvikkeita kuten ruokakuppeja, leluja,  
kissanhiekkaa, lakanoita sekä pyyhkeitä. 

Kuva: Tessa

ruokakeräys17.indd   1 28.11.2017   9.31

CH FI* Kissamummon Keijun SyysLoisto  ”Kössi”
(BML ns 11 31 ) valmistui Championiksi Turussa 
25.11.2017.
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Sari Valtanen

CH

Arpajaisvoittoja kaivataan Satakissalle! Kissanäyt-
telyissä järjestettävät arpajaiset ovat olleet hyvä 
tulonlähde yhdistyksellemme. Tapahtumissamme 
yleensä aina kaikki arvat myydään loppuun, joten 
ottaisimme taas kiitollisuudella voitoiksi sopivia 
tavaroita vastaan. Kaikki kannattaa hyödyntää: 
kauppojen kaikki liitännäistuotteet kiertoon!

Myymme arvat 1 €/kpl, joten tuotteen ptiäisi 
olla vähintään tuon hintainen. Toki pieniä tuot-
teita voi tarvittaessa niputtaa useamman yhteen. 
Voitoiksi sopivat tavarat voi tuoda Parturi-Kam-
paamo Elinaan, Juhana Herttuanakatu 17, Pori 
puh. 050 592 0159. (Soittamalla voi vielä varmistaa, 
että paikalla ollaan.)

Nyt on mahdollista tilata Satakissan logolla
 varustettuja huppareita, t-paitoja ja kangas-
kasseja!

Paidat valmistaa Satapaita, jonka käyttä-

mät tuotemerkit ovat tunnettujen valmista-
jien mallistoista.
Lisää tietoa ja tilausohjeet löydät Satakissan 

kotisivuilta www.satakissa.fi

- logotuotteita!

Arpajaisvoittoja kaivataan
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Jäsenmaksuasiaa!
Lähetämme vuoden 2018 jäsenmaksua varten maksutiedot  
tammikuun alussa sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sähköposti-
osoitteensa ilmoittaneet. Jäsenet, jotka eivät ole ilmoittaneet  
   sähköpostiosoitettaan, saavat jäsenmaksuohjeet  
   kirjeitse tammikuun alussa. 

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2018

HUOM! 
Älä maksa 

jäsenmaksuasi 
etukäteen!

KASVATTAJAN PALVELUMAKSU 10e  
maksetaan Satakissan tilille erikseen viitteellä 3230 – tilinumero: FI28 5700 8120 3340 03

MIKÄLI ET OLE VIELÄ SATAKISSAN JÄSEN, MUTTA HALUAISIT LIITTYÄ.  
Maksa jäsenmaksu Satakissan tilille FI28 5700 8120 3340 03 viitteellä 3120. Ilmoita tämän 

jälkeen tietosi rahastonhoitaja/jäsensihteeri Marjo Klankille satakissa.rahat@gmail.com

Kun olet saanut 
maksutiedot  
ja maksat  

jäsenmaksun 
tammikuun  

aikana, varmistat 
jäsenyyden jat-
kumisen katkea-

mattomana.

VARSINAINEN JÄSEN 
Kissa-lehdellä 20e
VARSINAINEN JÄSEN  
ilman Kissa-lehteä 12,50e PERHEJÄSEN 

Kasvattajan maksama  
PENTUEJÄSEN 
Kissa-lehdellä

15e

5e

Jäsenmaksusivu18.indd   1 23.11.2017   20.19

Kävelet porttien läpi kohti Porin ravirataa. 
Taustalla ei juokse ravihevoset tai kovaää-
nisistä kuulu ravituloksia, mutta vastaan 

kävelee muutama vuohi ja raviradan pääovien 
lähellä ihmisten kulkua seuraa pari ankkaa. Nyt 
tietää varmasti, että raviradalla on menossa erilai-
nen päivä.

Satakissa järjesti lokakuun ensimmäisenä päi-
vänä lemmikkitapahtuman Porin raviradalla. 
Porissa on pitkä perinne lemmikkitapahtumissa 
ja tällä kertaa oli taas muutaman välivuoden jäl-
keen Satakissa järjesti tapahtuman. Tapahtuman 
valmistelu otettiin suunnittelupöydälle muutama 
kuukausi ennen itse tapahtumaa. Paikaksi valittiin 
Porin ravirata. Ehkä jopa hieman eksoottiselta 
kuulostavaa paikan valintaa tukee monet erilaiset 
yksityiskohdat, jotka tukevat lemmikkitapahtu-
man järjestämistä. Useissa lemmikkitapahtumissa 
järjestäjänä ollut Elina Peltonen tuntee raviradan 
edut ja murheet:

”Lemmikkitapahtumaa on järjestetty Porissa 
Nuorisotalolla ja raviradalla. Kummassakin paikas-

sa on etunsa ja tällä hetkellä ravirata tuntuu mai-
niolta paikalta, koska tilat ovat väljemmät ja siellä 
eläimiä pystytään esittelemään vapaammin. Esi-
merkiksi poni sisätiloissa ei ole ihmeellinen näky.”

Lemmikkinäyttelyn suunnittelussa tapahtui 
monta asiaa samaan aikaan. Lemmikkien esitteli-
jöitä tiedusteliin, mainostettiin tapahtumaa myy-
jille, tutkittiin tapahtumapaikan pohjapiirrosta ja 
tekniikkaa sekä mietittiin tapahtuman aikataulun 
runkoa. Tapahtuma on monipuolinen palapeli, 
jonka eri palasia etsittiin ja kokeiltiin paikoilleen 

Lemmikkitapahtumassa
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hiljakseen.
– Lemmikkitapahtumassa on aina käynyt paljon 

yleisöä ja näin lemmikeiden esittelijöitä sekä myy-
jiä on ollut helppo saada osallistumaan. Monet 
heistä ovat olleet jo useampana vuonna. Hienoa 
on kuulla miten eläinten esittelijät kyselevät aina, 
milloin seuraava lemmikkitapahtuma järjestetään 
ja pyytävät ottamaan yhteyttä, jotta pääsevät mu-
kaan, kertoo Elina.

Yksi iso osa onnistuneen tapahtuman palape-
liin on hahmottaa varatun tilan antamat mahdol-
lisuudet ja tekniikat. Ravirata on tekniikaltaan mo-
nimutkainen ja erikoistunut raveissa tarvittaviin 
teknologioihin. Ennen tapahtumaa vierailimme 
paikalla useampaan kertaan ja tutkimme keinoja, 
joilla saadaan hyödynnettyä erilaisia mediasovel-
mia tukemaan tapahtuman kulkua. Valkokankaille 
olisi tarkoitus saada tapahtuman esitykset pyöri-
mään ja tulisimme kokeilemaan ensimmäistä ker-
taa tapahtuman livestriimaamista internettiin.

Aika kului nopeasti. Viimeisellä viikolla suun-
nitelmat ja mediaesitykset viilattiin loppuun. 
Tapahtuman kartat sekä aikataulut valmistettiin 
lopulliseen muotoonsa. Viikonloppu saapui ja lau-
antai-iltana talkoojoukko saapui järjestelemään 
tilat kuntoon. Tarkkaan tehdyt suunnitelmat konk-
retisoituivat pöytä ja tuoli kerrallaan. Mediaesityk-
set lähtivät pyörimään ja koestriimi pyrähti nettiin. 
Tapahtuma oli valmis alkamaan.

Tapahtumapäivä oli lokakuun ensimmäinen 
sunnuntai. Syksyinen sää vallitsi, mutta onneksi 
ennustukset eivät luvanneet sadetta. Järjestäjät 
saapuivat aikaisin aamulla availemaan ovia tapah-
tumaan ilmoittautuneille myyjille. Aamulla tehtiin 
viimeiset säädöt. Lipunmyynti aloitettiin kello 11 
ja ensimmäiset vieraat saapuivat heti tapahtuman 
käynnistyttyä. Vierailijoiden virta oli lähes jatku-
vaa ja raviradan tilat täyttyivät iloiseen puheen-
solinaan. Tapahtumaan laaditut kartat ohjasivat 
ihmiset eläimien luokse ja tapahtumaa juontanut 

Niina Kauraoja sai vierailijat seuraamaan tapahtu-
man kulkua sekä tutustumaan eläimiin vielä tar-
kemmin.

Päivän aikana tapahtumassa oli keppihevos-
kisat, koirien tanssiesityksiä ja lemmikkien sekä 
kissarotujen esittelyjä. Keppihevoskisat järjesti 
Ponitalli ry. Hauska ja leikkimielinen heppailukisa 
tapahtui raviradan juoksuradalla. Kisat keräsivät 
paljon pieniä ja vähän isompia kilpailijoita. Ravi-
radan pihalla oli myös koirien tanssi- ja tottele-
vaisuusnäytös. Koirien upeat koreografiat olivat 
viimeisen päälle suunnitellut ja harjoitellut. Ylei-
söä kerääntyi paljon piha-alueelle ja ikkunoiden 
taakse. Esityksen tarjosi kontaktikoirat.

Lemmikkitapahtuma soljui nopeasti eteenpäin. 
Mukana oleva Satakunnan eläinsuojeluyhdistys 
sai myytyä runsaasti arpoja, sekä paikalla oleva 
lemmikkitarvikkeiden kirpputori kiinnosti monia. 
Paikalla olevat tuotemyyjät saivat olla jatkuvasti 
esittelemässä tuotteitaan. Tekemistä riitti kaikille 
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Mukana olleet eläimet:

Lokakuun alussa kävin tutustumassa Satakissan 
järjestämään lemmikkieläintapahtumaan. Tapah-
tuma oltiin järjestetty Porin raviradalla ja ohjel-
maa oltiin järjestetty iltapäivä neljään asti.

Tiloissa eläinten lisäksi oli muutamia myynti-
kojuja ja arpakoju, mistä yllätykseksi voitin uuden 
matkalaturin! Sisällä oli myös kahvio.

Tunnelma oli jo sisään astuessa lämmin ja tutta-
vallinen. Koko paikasta oli tehty kartta, millä pääsi 
helposti suunnistamaan haluamaansa kohtee-
seen. Itse kiersin järjestyksessä pisteeltä pisteelle 
käyden joka paikan läpi. Eläimiä oli mm. paljon 
kissoja, frettejä, chinchilloja, jyrsiöitä, kilppareita 

Tapahtuman 
vierailija kertoo:

mukana olleille.
Kaikki loppuu aikanaan, niin myös lemmikki-

tapahtuma. Tilat hiljeni vieraista ja talkooryhmät 
pääsivät järjestelemään paikat kuntoon. Kaikilla 
oli tekemisen meininki ja tilat olivat yllättävänkin 
nopeasti samassa kunnossa, kuin saadessamme 
ne käyttöömme.

Jälkikäteen on ollut hieno miettiä, kuinka hyvin 
loppuviimeksi tapahtuman kulku onnistui. Tapah-
tuma oli perheystävällinen ja lämminhenkinen. Ti-
lana ravirata oli monimutkainen ja moniulotteinen 
paikka, mutta hyvin suunniteltuna saimme kaikille 
sopivat paikat. Raviradan tekniikka oli kuitenkin 
ulkopuoliselle järjestäjälle monipuolista ja hanka-
lahkoa. Erilaisia säätöjä oli eri puolilla rakennusta 
ja esimerkiksi langattomien mikrofonien käyttä-
minen vaati kahden eri laitteen säätämistä raken-
nuksen molemmissa päädyissä. Nämäkin teknisen 
hankaluudet kuitenkin onnistuttiin nujertamaan 
ja ensi kerralla osataan ennakoida haasteita pa-
remmin. Ja tosiaan, ensi vuonna uudestaan!

”Lemmikkitapahtumassa on leppoisa ja kotoisa 
tunnelma. Siellä saa silitellä ja rapsutella eläimiä.”

että siili ja käärme sekä monia muita.
Eläimien erilaiset luonteenpiirteet oli mielen-

kiintoista katseltavaa. Muuanmuassa fretit vaikutti 
elämäniloisilta, leikkiviltä ja hassuttelevilta, kun 
taas chincillat olivat vähän arkoja ja tykkäsivät en-
nemmin majailla häkin maton alla kuin katseiden 
alaisina. Eläimistä sai hyvin tietoa niiden omistajilta 
ja mukaan sai esittely lappuja. Mielestäni oli hauska 
huomata, että eläimen luonne kuvastui omistajas-
taan, joko puheesta tai sitten vain jotenkin.

Eläimistä mieleen jäi pikkuinen siili, joka oli hy-
vin arka, mutta myös hyvin sympaattisen oloinen 
otus. Aluksi se oli vielä näytillä, mutta lopuksi sen 
annettiin mennä turvaan kaikelta pölinältä omaan 
majaansa.

Sekä tietysti kissat, joita oli montaa eri rotua. 
Muutama kissa oli hyvinkin seurallista porukkaa ja 
puskivat verkkohäkin seinää. Toiset taas majailivat 

ja nukkuivat eli taisivat viettää kunnon kissanpäiviä.
Ohjelmista mieleen jäi taas ulkona esitetty koi-

ranäytös. Koirat olivat todella hyvin koulutettuja 
ja ne menivät hyvin Robinin hula hula biisin tah-
dissa. Koirat teki kaiken käskettyä ja liikkui esitys-
paikalla sulavasti.

Tapahtuma oli suunniteltu hyvin ja monipuoli-
sesti. Itse olin muutenkin kiinnostunut eläimistä.

Omistan ponin puoliksi tuttuni kanssa. Poni on 
kovin karvainen ja itseppäinen shetlanninponi, 
joka asustelee tuttuni luona kotoisessa tallissa.

Tapahtuma sai mielenkiintoni kohoamaan ko-
vasti kissojen ja siilien kohdalta. Jos jatkossa tulee 
olemaan uusia tapahtumia, osallistun niihin mie-
lelläni.

TEKSTI TUOMO AHLFORS, TITTA-SOFIA SAKARI
KUVAT TUOMO AHLFORS

ankkoja
ara-papukaijoja
chinsilla
frettejä
hamsteri
kaneja
kilpikonna

kissoja
koiria
kotiloita
Käärme
marsu
siili
vuohia
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Porin Terra-myymälä on kiireinen jo heti 
aamusta. Parkkipaikalta pääovien kaut-
ta aulaan. Edessä näkyy juuri avattu 

joulumaa-osasto, joka pursuaa jouluvaloja ja 
koristeita. Porttien takana joulupukki tervehtii 
myymälään saapuvia. Oikealla on tavaroita lai-
dasta laitaan ja vasemalla on KISSOJA!

Syksyllä 2017 Satakissa ry kutsuttiin Po-
rin Terra-myymälään esittelemään kissoja. 
Alkoi aktiivinen tilaisuuden mainostaminen 
facebookissa ja netissä. Tapahtumapäivään, 
18.11.2017, mennessä saimme mukaan Terraan 
12 kissaa useista eri roduista. Paikalle tuli myös 
ihastuttamaan ara papukaija Veikko ja musta-
lakkiaratti Nekku.

Paikalle tuli päivän aikana todella paljon 
ihmisiä. Lähes jatkuva virta ihmisiä kulki käy-
tävällä ihaillen kissoja. Esittelijöillä ei montaa 
hiljaista hetkeä ollut ja kissatietoutta sai jakaa 
vähän väliä. Tämänlaiset tilaisuudet ovat aina 
tärkeitä, jotta kissat saavat ansaitsemaansa 

Satakissa 
esittäytyy Terrassa

arvostusta. Toivottavasti mahdollisimman mo-
net ihmettelijät saivat pienen innostuksen tu-
tustua kissoihin, meidän yhdistykseemme tai 
kissaliittoon.

Terra oli järjestänyt esittelytilaisuuden hy-
vin. Tila kissoille ja linnuille oli hyvät ja avoi-
met. Ihmisten oli helppo kiertää häkkejä ja 
linnut saivat olla lähellä. Terra oli myös jär-
jestänyt kilpailun, jossa myymälän asiakkaat 
saivat äänestää veikeintä kissaa. Terra muisti 
myös jokaista kissavierasta ruokapalkkiolla.

Kiitämme kaikki osallistuneita onnistunees-
ta päivästä. Tunnelma oli koko ajan lämmin 
ja oli mukava nähdä tuttuja. Tuleviin esittely-
päiviin toivommekin samanlaista innostavaa 
menoa ja paljon osallistujia. Kaikki uudetkin 
satakissalaiset ehdottomasti mukaan!

Kiitämme myös Porin Terra-myymälää kut-
susta. Tulemme mielellämme uudelleen.

TEKSTI JA KUVAT TUOMO AHLFORS
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Aika: torstai 12.10.2017 klo 18:00
Paikka: Yrjönkatu 6, 28100 Pori
Paikallaolleet: pöytäkirjan liite 1

1. KOKOUKSEN AVAUS
 Emilia Hakanen avasi kokouksen 18:05

2. VALITAAN KOKOUSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI (2) PÖYTÄKIRJAN
 TARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI (2) ÄÄNTENLASKIJAA
 Puheenjohtaja Emilia Hakanen, sihteeri Piia Anolin-Niemi, pöytäkirjantarkastajat 
 Sari Valtanen ja Pia Vainionpää, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.  TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi .

4.  HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 Työjärjestys hyväksyttiin pienellä muutoksella, muutetaan kohdan 6. valitaan 
 hallituksen jäsenet. Kohdan 7 mukaisesti, ei kohdan 6. mukaisesti.

5. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ 
 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS
 Kuultiin toimintasuunnitelma ja toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin muutoin 
 sellaisenaan, poistetaan kissojen esittelynäyttely.
 Satakissan jäsenmaksut pysyvät ennallaan:
 Varsinainen jäsen Kissa-Lehdellä 20 euroa.
 Varsinainen jäsen ilman Kissa-Lehteä 12,50 euroa.
 Perhejäsen 5 euroa.
 Kasvattajan palvelumaksu 10 euroa.
 Tiedotukset aikaisemmin omakissaan.
 Kysellään onko tapahtumaan kiinnostusta noin kolme kuukautta aikaisemmin, 
 esim. lemmikkitapahtumaan.
 Lemmikkinäyttely järjestetään ennen maaseutunäyttelyä, vaikka heinäkuussa ja 
 teemana olisi eläinsuojelulaki.
 Hallitus alkaa miettimään puolivuotta aikaisemmin tapahtumia.

Syyskokouksen 
pöytäkirja

 Tuomo hoitaa linkin satakissa ry:n sivuilta suoran linkin kissaliiton sivuille 
 Kuultiin vuoden 2018 talousarvio, joka muutoin hyväksyttiin sellaisenaan. Varain
 hankinta: Talousarvio 2018 koska ei pidetä kissojen esittelynäyttelyä niin varainhan
 kinta tulopuolen 3500€ puoliutui 1750€ ja samasta syystä varainhankinnan meno
 puoli 3200€ puoliutui 1600€.

6.  VALITAAN YKSI (1) TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI (1) 
 VARATOIMINNANTARKASTAJA
 Toiminnantarkastaja 2018 toimii Raia Kalliomäki. Varatoiminnantarkastajana 2018 
 toimii Riikka Virtanen.

7. VALITAAN  YHDISTYKSELLE PUHEENJOHTAJA, JONKA TOIMIKAUSI ALKAA 
 HETI (PÖYTÄKIRJAN LIITE 2: TUIJA WALLENIUS ON SANONUT ITSENSÄ IRTI 
 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄÄN 5.10.2017) JA HALLITUKSEN 
 JÄSENET SÄÄNTÖJEN KOHDAN 6 MUKAAN
 Puheenjohtaja ehdokkaita oli kaksi henkilöä, Jonna Sivonen ja Tuomo Ahlfors. 
 Satakissa ry:n puheenjohtajan valinta suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Pia 
 Vainionpää ja Sari Valtanen laskivat äänestysliput ja äänet jakaantuivat seuraavasti: 
 Jonna Sivonen 7 ja Tuomo Ahlfors 9.
 Satakissa ry vuoden 2018 puheenjohtajana toimii Tuomo Ahlfors, joka toimikausi 
 alkaa heti.
 Hallituksen 2018 valittiin kaksivuotisiksi seuraavat henkilöt: Marjo Klankki, Sari Val
 tanen, Mari Nokelainen, Elina Peltonen. 

8.  VALITAAN YKSI (1) LIITTOKOKOUSEDUSTAJA VUODELLE 2017 LISÄÄ
 Valittiin yhden liittokousedustajan sijaan kaksi edustajaa: Tuomo Ahlfors ja Sari 
 Valtanen.

9. VALITAAN VUODEN 2018 LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT JA HEILLE 
 VARAHENKILÖT
 Marjo Klankki, Piia Anolin-Niemi, Tuomo Ahlfors, Pia Vainionpää, Emilia Hakanen
 Varaliittokokousedustajat Sari Valtanen, Elina Peltonen.

10.  VALITAAN SATAKISSA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA JA TOIMITUS VUODELLE 2018
 Satakissa-lehden päätoimittaja: Tuomo Ahlfors, Elli-Mari Ahola, Katri Turto, Mari 
 Nokelainen, Riikka Virtanen ja Elina Peltonen.

11.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS
 Puheenjohtaja Emilia Hakanen päätti kokouksen 19:25.
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Kotieläimen sirut-
taminen on hyvä ja 
helppo tapa pitää 
huolta omista. Tällä 
hetkellä on Suo-
messa käynnissä 
Miljoona Mikro-
sirua-projekti, jossa 
on tarkoituksena 
siruttaa mahdol-
lisimman monta 
kotikissaa tai muuta 
eläintä. Projektin 
kohderyhmänä on 
kennelittömät kis-
sat ja koirat, mutta 
myös erilaisia pieneläimiä, kuten kaneja, voi siruttaa. 

Mikrosiru-projekti järjesti myös Porissa siruttamis-
päivän 18.11.2017. Siruttaminen tapahtui Satakunnan 
eläinsuojeluyhdistyksen tiloissa ja Satakissa ry:n halli-
tuksen jäsen oli mukana auttamassa siruttajana toimi-
vaa Kristiina Liukosta. Apua tarvittiin kissojen tietojen 
kirjaamisessa mikrosiru rekisteriin ja välillä omistajat 
tarvitsivat kokeneempaa apua kissojen paikallaan 
pitämisessä sirutus tilanteessa. Siru laitetaan kissan 
niskaan, lapaluiden väliin. Sirutus tapahtui em. päivän 
illalla klo 17-19 ja siinä ajassa ehdittiin siruttamaan 28 
kissaa ja 10 koiraa. Vastaavanlaisia sirutuspäiviä tulee 
olemaan vielä useita ympäri Suomea. Kannattaa tar-
kistaa tarkat päivämäärät Miljoona Mikrosirua-pro-
jektin kotisivuilta: https://www.miljoonamikrosirua.fi/

Mikrosiru-projektia tukee myös Suomen Kissaliitto. 
Kissaliitto ylläpitää mikrosirurekisteriä myös kotikis-
soille rekisteröimiensä rotukissojen lisäksi. Kotikisso-
jen mikrosirut on tallennettu Kissaliittoon eläinsuo-
jelutekona ja sen toivotaan auttavan nopeuttavasti 
mahdollisimman monen karkulaisen kotiinpääsyä. Se 
on halvin kissan henkivakuutus.

Sirua sirun 
perään

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

Jäsenedut 
2017

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Nyt Huomio kaikki Satakissan jäsenet!
Vuoden 2018 helmikuun ensimmäisenä viikon-

loppuna Kylpylähotelli Yyterissä on puuhaa kai-
kille innokkaille näyttelyn rakentamisesta lähtien 
aina purkamiseen asti. Eli ilman talkooväkeä ei 
taaskaan saada näyttelyä kasaan, joten tulethan 
sinäkin mukaan.

Kylpylähotelli Yyteri on käytössämme jo ilta-
päivisin näyttelyä alustavalla viikolla keskiviikko-
na ja torstaina. Talkoo aikatauluista ilmoitellaan   
Satakissan fb sivulla ja kotisivuilla. Perjantaina 
2.2. klo 17.00 aloitetaan näyttelyn pystyttäminen 
hotellilla. Tekemistä on monenlaista, enemmän ja 
vähemmän fyysistä, joten kaikille löytyy omalle 
innostukselle ja kunnolle sopivia talkoita. Ja ka-
verinkin voi ottaa mukaan, jos hän on tekemistä 
vailla! Sunnuntaina näyttelyn päätyttyä on vielä 
purkutalkoot, joihin toivotaan mahdollisimman 
monia osaavia ihmisiä pistämään tavarat ja paikat 
järjestykseen.

Myös viikonlopun aikana on tarvetta lipun-
myyjistä, arpamyyjistä yms. avusta näyttelyyn 
liittyvissä asioissa . Näihin voit ilmoittautua etu-
käteen satakissa.ilmo@gmail.com tai paikan-
päällä näyttelypäälliköille Elina Peltoselle ja Olli 
Lehtoselle.

Sokerina pohjalla on tietenkin se hyvä mieli, 
jonka voit saada olemalla mukana pystyttämässä 
jälleen kerran Satakissan kotoisaa näyttelyä!

Nähdään talkoissa perjantaina sekä näyttelys-
sä viikonloppuna, tervetuloa!

Terveisin: Satakissan hallituksen väki

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eläinhoitola
Pikuliina
Niittyniementie 17 
Merikarvia

1. kissanhoitovuorokausi 
veloituksetta!

Huom!

 
 tiedottaa

Pikku-Kisun joulupallo
Jouluaaton ilta hämärtyy ja
kissaperhe koriin nukkumaan 
käpertyy.
Vaan pikku-kisu malta ei silmiään 
ummistaa,
Korista pois kiipeää.
Kuusen koristeet kiiltävät
Pikku-kisua kovin ne 
kiehtovat.
Pian pikku-kisu jo 
kuuseen kapuaa,
Pallon oksalta 
tiputtaa.
Mutta voi 
kauhistus,
pallo lattiaan kilahtaa ja 
hetkessä hajoaa.
Kaunis pallo on pieninä 
siruina,
Pikku-kisu parka aivan 
nolona.
Nopsasti sirpaleet kuusen 
maton alle piilottaa,
Toivottavasti kukaan ei huomaa 
puuttuvaa palloa ollenkaan.
Pikku-kisu takaisin koriin livahtaa ja 
päättää tästedes koristeetkin 
joulurauhan saa.

Jouluruno
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Kaksi eri Nutrolin®-öljyä huolehtii kaikista kissoista, 
pennusta senioriksi saakka. Tiesitkö muuten, että DHA 
on paitsi pentujen kehitykselle tärkein rasvahappo, myös 
emon hedelmällisyyttä parantava rasvahappo?

LIITY KASVATTAJAKERHOON
Jäsenyys ei maksa mitään, mutta se tuo sinulle
rahanarvoisia etuja ja ravitsemusosaamista. 
Lähetä tietosi sähköpostilla osoitteeseen info@nutrolin.fi 

PIDÄN SINUSTA 
HUOLTA

#nutrolinlife

WWW.NUTROLIN.FI

WW16, SC 
Kharn-Ka Your Choice 

JW, DVM, DSM
”Konsta”, 

Om. Jaana Heikanen

Maailmannäyttely
Suomalaiset WW17 voittajat sekä Hollannis-
sa, Haagissa tuomaroineet kotimaiset tuo-
marit.

*WW17 SW SC FI*Lumikissan Nopsajalka   
JW DVM DSM (SIB ns 03 24), om. Jaana ja Börje 
Sivén, kasvattajat Tiina Kajoranta ja Pasi Ur-
piola

WW17 GIC FI*Sweetpurr’s Hearts and Minds 
JW (CRX n 03), om. Abgottspon Johanna, kas-
vattaja Harri Saari

WW17 BW SW Tyyne-Liina DSM (HCL f 09 
23), om. Josefiina Huhta-aho

Tuomarit: Mira Fonsen, Sara Ojaniemi ja 
Veikko Saarela.



Lähettäjä:

Piia Anolin-Niemi  
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori

2.

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

KODIN TERRA PORI
Tikkulantie 4, 28100 Pori, 
p. 029 009 6351
Ma-pe 7–21, la 7–18, su 12-18

www.kodinterra.fi

LEMMIKKIELÄIN-

MAAILMASTAMME LÖYDÄT 

EDULLISET TARVIKKEET, 

RUOAT JA LELUT KAIKEN-

KARVAISILLE YSTÄVILLE.

Kissaharrastajan
ostopaikka!


