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HALLITUS 2017   Puheenjohtajan palsta

Keväinen tervehdys kaikille jäsenille!
Kevät alkaa häämöttää ja päivät ovat 

pidentyneet selkeästi. Kissatkin tuntuvat 
heränneen talven pitkien unien jälkeen vilkkaam-
pana , valppaampana ja laulaen kevätmaukuja.

Kiitämme vielä kaikkia 3. ja 4. näyttelyyn osal-
listuneita!

Tämän vuoden näyttelyviikonlopun  järjestelyi-
hin hallituksella olikin kiireinen aikataulu, noin neljä 
kuukautta. Erityiskiitos Marika Nyströmille ja Elise 
Rämölle heidän suurista työpanoksistaan ja arvok-
kaista neuvoistaan sekä iso kiitos kaikille mukana 
oleille mm. kauppiaille, jäsenille ja talkoolaisille. 

Vuoden aikana on odotettavissa erilaista jäsenis-
tölle suunnattua ohjelmaa: jäseniltoja, osallistumi-
nen kevätkirmaukseen, nyyttärikesäjuhlat Leine-
perin ruukin saunalla,  lemmikkitapahtuma syksyllä 
ym. mukavaa yhteistä tekemistä ja tietysti kansain-
välinen kissanäyttely ensi vuoden helmikuussa.

Toivomme jäsenistöltä aktiivisuutta yhdistyk-
sen asioiden kehittämiseksi ja osallistumista tule-
viin tapahtumiin. Tervetulleita ovat ehdotukset  ja 
toivomukset tulevien  jäseniltojen aiheista. 

Mukavaa kevättä ja rapsutuksia miukumaukuille!

Tuija Wallenius

Satakissa etsii kotisivupäivittäjää. 

Lisätietoja Emilia Hakanen   
satakissa.vp@gmail.com 
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Hallitus  
esittäytyy
Olen Elina Peltonen, tänä 
vuonna Satakissa-lehden 
päätoimittaja ja hallitukses-
sa toimin jäsenenä. Kaik-
kea kissoihin liittyvää olen 
harrastanut monta vuotta: 
yhdistystoimintaa, tapah-
tumien järjestelyä, kasva-
tustoimintaa, kissojen ter-
veys- ja ruokinta-asioihin 
perehtymistä.  

Olen myös Suomen maine 

coon -yhdistyksen Terveys-
työryhmässä ja kasvattanut 
kissoja Halden-kissalassa 24 
vuotta. Autan mielelläni yh-
distyksen jäseniä esim. pentu-
jen hoitoon liittyvissä asoissa. 
Minulle voi viestiä laittaa hal-
den.coon@dnainternet.net 
-osoitteessen ihan mistä vain 
kissoihin tai yhdistystoimin-
taan liittyvästä.

Muistakaa kaikki osallistua 

tapahtumiin ja yhdityksen toi-
mintaan. Niin siitä tulee kaikil-
le meille sopivaa!

Elina Peltonen, päätoimittaja

Olen aikalailla tuore Satakis-
salainen, mutta suhteellisen 
vanha rotukissaharrastaja. 
Ensimmäinen rotukissani ja 
samalla ensimmäinen kissani 
on edelleen hengissä oleva, 
seuraavaksi 19 vuotta täyttä-
vä, Ocicat-papparainen Milou. 
Hänen ja samanrotuisen, jo 
edesmenneen  ”velipoikansa” 
Tintin, kanssa kävin viime vuo-
situhannen puolella testaa-
massa näyttelytoimintaa Tu-
rokin riveistä. Kukaan meistä 
ei innostunut tuosta touhusta, 
joten pojat kastraatteina jäi-
vät kotikissoiksi.  

Elämän heitellessä sin-
ne ja tänne ja ihmislapsen 
ilmestyessä kuvioon venyi 
kissaharrastuksen uudelleen 
virittäminen, kunnes keväällä 
2015 heräsi ”ihan pakko saada 
kissa” –tilanne. Samalla he-
räsi haave saada kissallisen 
elämän kylkiäisinä kissallinen 
harrastus. Ihmislapsen kanssa 
väännettiin rodusta pitkään 
ja kompromissiksi minun 

haluamalleni lyhytkarvalle 
ja lapsen haluamalle pitkä-
karvakissalle löytyi ratkaisu 
neloskategoriasta. Vanhoista 
piireistä löytyi tuttu kasvat-
tajakin ja hänelle vinkkasin 
halusta ryhtyä sijoituskodik-
si.  Lopulta liki vuoden odot-
telun jälkeen helmikuussa 
2016 luoksemme muutti ba-
lineesityttö ja hälle lakeijaksi 
itämainen pitkäkarva kast-
raattiuros.  Balineesiprinses-
salle on suunnitteilla tämän 
vuoden aikana pentuja, joten 
jännityksellä ja suurella innol-
la odotan tuotakin minulle 
täysin uutta asiaa. Näyttely-
toimintakin virisi vauhdilla 
kun pentuja suunnitellessa 
kerätään vähän meriittejä. 
Tallinnan näyttelyynkin on 
matka suunnitteilla, jos ei sitä 
ennen jo ala pentuerintamal-
la tapahtumaan jotakin. 

Päivätyönäni myyn silmä-
laseja ja kissaharrasteen ulko-
puolella rapsuttelen rintama-
miestaloni puutarhaa tai talon 

remontoitavia pintoja. Osansa 
ajasta myös vie lapsen jääkiek-
koharrastus.  Koulutukseltani 
ja osa-aikaiselta ammatiltani 
olen graafinen suunnitteli-
ja, ja taitan ilta-aikaan paria 
aikakauslehteä. Syksyllä kun 
Satakissa-lehdelle huhuil-
tiin innokkaita taittajia, niin 
sekunnin mietinnän jälkeen 
ilmottauduin vapaaehtoisek-
si.  Taittajaksi lehdelle ilmot-
tautui myös Elli-Mari, joten 
työnjaossa minulle vaikoitui  
muiden painotuotteiden ja 
ilmoitusten yms. materiaalien 
suunnittelu ja valmistus.  Vii-
me näyttelyyn tehty juliste, 
esitteet ja näyttelyluettelo 
ovat käsialaani. 

Katri Turto

Olen Emilia Hakanen. Sata-
kissan hallituksessa olen ollut 
vuodesta 2016 alkaen. Tänä 
vuonna toimin varapuheen-
johtajana, tämä on minulle 
aivan uutta ja vaatii paljon 
oppimista.

Minulla on ragdolleja koto-

na, mutta näyttelyistä he eivät 
innostuneet niin kuin minä. :)

Uusia ideoita toimintaam-
me otamme mielellämme vas-
taan, tartu hihasta reippaasti, 
kun tavataan. :)

Hyvää kevättä kaikille jäse-
nillemme!

Emilia Hakanen

Olen Marjo Klankki, ja jatkan 
yhdistyksemme rahastonhoi-
tajana sekä jäsenrekisterin 
ylläpitäjänä.

Perheeseeni kuuluu itse-
ni ja puolisoni lisäksi kaksi 
alakouluikäistä poikaa, jotka 
osallistuvat innolla kisso-
jemme hoitoon. Kasvatan 
maine cooneja pienimuo-
toisesti kasvattajanimellä 
FI*SatuMainen. Kissoja meillä 

on kotona tällä hetkellä kol-
me, kaikki tietenkin maine 
cooneja. Pentuja minulla on 
noin kerran vuodessa.

Kissaharrastukseni alkoi 
vuonna 2000, kun hankin en-
simmäisen maine coonin. Sen 
myötä ihastuin pääsemättö-
mästi tähän rotuun sen ver-
taansa vailla olevan persoo-
nallisuuden vuoksi. Harrastus 
eteni pian näyttelyissä käymi-

seen, yhdistystoimintaan sekä 
myöhemmin kasvatustyöksi. 

Marjo Klankki
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Vuoden kissat
Kategoria I

AIKUINEN. Vuonna 2016 emme voineet osallistua 
kovinkaan moneen näyttelyyn, siksi kisujemme 
tulokset ilahduttavat erityisesti!

Kategorian 1 paras aikuinen naaras oli 9-vuo-
tias kilpikonnasavu exoticimme IC KisHerbas 
Lavazza of Siriuksen. Lava on syntynyt ja asunut 
elämänsä ensi vuodet Liettuassa kasvattajansa 
Grazina Grigutienen luona. Lava kilpaili edel-
lisen kerran vuonna 2011 ja nyt viime vuonna 
ajattelin sen tuoda taas näytille, kaunis naaras 
kun on, vaikka luonteeltaan aika ujo! Unohdin, 
että olisihan se voinut osallistua myös Vuoden 

Veteraani kisaan, olisi siinäkin muutama tulos 
löytynyt. Lavalla on ollut meillä kahdet pennut. 

TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

AIKUINEN. Kategorian 2 paras aikuinen naaras 
on ihana kilpikonnatabby/valkea norskityttöm-
me Glinda, CFA GC & GIC IT*Freya Oyne Witch 
Glinda. Glinda on syntynyt Etelä-Italiassa, Moira 
Melen luona. Se osallistui viime vuonna viiteen 
näyttelyyn Suomessa, ihan mukavin tuloksin. 
Glindamme on luonteeltaan ihanan rauhallinen 
naaras ja aina ensimmäisenä ovella vastassa vie-
raita, tulee syliin ja taatusti tulee huomatuksi. Nyt 
mietimme komeata sulhasta, olisi kiva jos Glinda 
saisi pentuja. 

Kakkosena naaraissa oli IC Siriuksen NidaCurl, 
ruskeatäplikäs lyhytkarvainen curlinaaraamme.

 
TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

VETERAANI. SC Globel's Agneta Madonna.
Donna on kissalani kantaemon ensimmäisestä 

5.11.2004 syntyneestä pentueesta. Silloin oli ilman 
muuta selvää että yksi heistä jää kotiin. Koska 2 
pentua oli suklaanaamioita ja emo suklaa myös, 
niin päädyttiin tähän ”ruskeanassuun” Donnaan. 
Milloinkaan emme tätä päätöstä ole katuneet.

Vaikka Donna silloin oli pentueen pienin, niin 
näyttelyura alkoi jo pentuna BIS voitoilla, tä-
män ansiosta ja myös kahden sisarensa ansiosta 
Donnan äiti oli Pohjanmaan Kissayhdistyksen 
vuonna 2004 ja 2005 paras siitosnaaras. Tuohon 
aikaan emme kulkeneet kuin Pohkissin näytte-
lyissä.

Erityisen suuret kiitokset haluaisin tässä 
nyt esittää Donnan äidin, EC Chiritan Morning 
gloryn kasvattajille, Ulla ja Pertti Salolle jotka 
malttoivat myydä minulle niin ihanan suklaa-
naamio gloryn.  Tuolloin olimme etsineet jo yli 
3 v. suklaanaamiota, joka siihen aikaan oli vielä 
harvinainen väri.  Suuret kiitokset myös Donnan 
isukille EC Harebell Bryanille, Sinikka Luoman 
kasvatille.

Donnaa eivät mitkään sanat riitä kuvailemaan, 
sillä hän on aivan käsittämättömän ihana, joskus 
kyllä tuntuu, että onkohan hän kissa lainkaan. 
Näin myös joku tuomarikin aikoinaan siteerasi.

Donna rakastaa näyttelyissä kulkemista, mikä 
valitettavasti on oman elämäntilanteeni takia jää-
nyt vähiin.

Hän nauttii pesuista ja föönaamisista, yleensäkin 
kaikesta missä saa olla huomion keskipisteenä. Näyt-
telyissä istutaan hiljaa arvokkaasti paikoillaan kun 
tuomari kirjoittaa ja jos tuomari haluaa että leikitään 
tms. silloin niin tehdään tuomarin mieliksi. Tuomarit 
saavat myös rauhassa riepotella ja heilutella ilmassa, 

sillä niistäkin ”tämä kissa” näyttää vain nauttivan. 
Veteraaniluokassa viime vuonna Donna kilpaili 

kuusi kertaa ja näistä 4 oli BIS voittoja. Monikaan 
tuomari ei uskonut kissan ikää, näyttää kuulem-
ma niin nuorelta. Donna on vielä lihaksikas ja on 
myös säilyttänyt kullanhohtoisen vaalean turk-
kinsa sekä hyvän silmien värin. Eräs tuomari oli 
viimein Donnasta aivan innoissaan, hän itki ja 
nauroi yhtä aikaa ja kuvasi kännykällään kissaa, 
huudahdellen kaikille että se leikkii… se hyppii… 
Donna on aina osannut olla varsinainen ”Prinses-
sa Diiva” näyttelyissä ja hän myös tunnistaa ar-
vonsa.  Myös kotioloissa Donnalla on aina paikka 
tyynylläni tai sylissäni ja muut kissat arvostavat 
häntä.

Pyhä Birma, Donna ”alammaisineen” kiittää Tei-
tä kaikkia!

TEKSTI PIRJO LAURILA

Kategoria II

AIKUINEN. Ihastuin Romeoon heti, kun näin sen 
ensimmäisen kerran.  Viralliselta nimeltään Romeo 
on CIC Tähtitassun Romantic Road Runner, ja se oli 
25.5.2015 syntyneen ”ruusupentueen” ainoa kolli. 
Olen kiitollinen kasvattaja Eila Tähdelle komeasta 
ja mukavasta kollista.  Kotona Romeota kutsutaan 
usein myös Junnuksi, kun se on nuorin perheem-
me kissoista.  Romeon mielileikkeihin kuuluu erilai-
set huiskaleikit ja mieliruokana sillä on porsaan ja 
broilerin suikaleet.  Romeo on nykyisin myös viiden 
22.2.2017 syntyneen pennun ylpeä isä. TEKSTI TERHI URPO
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KASVATTAJA. 2-Kategorian parhaan kasvattajan 
kova tulos 342p tuntuu tosi hyvältä, onhan se Ameri-
kan curlien tuoma ja tällaisen pikkurodun kasvattajana 
saa välillä turhautua, kun osa tuomareista ei vieläkään 
tunne rotumme standardia. Mutta sitkeästi curlien 
kanssa kuljemme, kyllä niitä koko ajan paremmin osa-

taan, uskon ja toivon niin! Suurkiitokset menevät Sär-
kimäen Annalle, kuljimmehan yhdessä näyttelyissä, 
Annalla mukana ihanat Oiva ja Aimo – lähes veljekset 
ja minulla sitten muutama niiden sukulainen.

TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

NAARASKASTRAATTI. Kategorian 2 paras naa-
raskastraatti oli viime vuonna CFAGP&GIP Siriuk-
sen EdithPiafCurl, hopeatabby pitkäkarvainen 
Amerikan curl. Cheetahilla, kuten sitä kotona 
kutsutaan on myös tulokset viidestä näyttelystä 
Suomessa. Silläkin oli 3 vuoden tauko näyttelyis-
tä. Cheetah on superkiltti naaras, hyvin hellä ja 
seurallinen, se nukkuu yönsä joko omalla tyynyl-
lään, joka on minun tyynyni vieressä tai valloittaa 
minun tyynyni. Cheetah leikattiin kastraatiksi jo 
pentuna, se on osallistunut kyllä muiden kissojen 
pentujen hoitamiseen ja leikittämiseen. TEKSTI SATU HÄMÄLÄINEN

UROSKASTRAATTI. GIP&IC FI* Siriuksen Koppa-
murraCurl, “Oiva“.

Oiva muutti meille 2014 heinäkuussa. Olimme 
joutuneet luopumaan koirastamme hieman aiem-
min. Koiraa emme pystyneet elämäntilanteen takia 
hankkimaan joten vaihtoehdoksi jäi kissa. Katselin 
pitkään ilmoituksia pennuista. Aloin miettimään 
rotukissaa, en ollut lapsena sellaista saanut korkean 
hinnan takia. Oikein sopivaa rotua ei tahtonut löy-
tyä kunnes muistin lapsena nähneeni kissakirjassa 
kuvan kippurakorvaisesta lempeäilmeisestä kissas-
ta. Tutkin rotua ja se tuntui heti oikealta juuri kuin 
meidän perheelle tehty.  Löysin kasvattajan aivan 
meidän läheltä. Sovimme että menen käymään hei-
dän luonaan Siriuksen kissalassa. Tovin juteltuamme 
kysyin, että olisiko heillä meille lemmikkitasoista 
tyttöä. Koska en ollut kiinnostunut näyttelyistä saati 
koskaan edes niissä käynyt. Satu sanoi että hänellä 
on tuo näyttelytasoinen poika (suklaatäplikäs pie-
ni poika, joka oli kaikista rauhallisin, istui ja katseli 
minua), hänen reipas veljensä oli kuulemma muut-
tamassa italiaan ja muut sisarukset olivat jo muut-
taneet omiin koteihinsa. Mietin hetken. No miksei, 
vastasin,  mutta yhdellä ehdolla. En lähde näyttelyi-
hin. Näin sovittiin ja Oiva muutti meille. Sitten eräänä 
päivänä Satu laittoi minulle viestiä että haluaisinko 
kuitenkin lähteä kokeilemaan Sastamalaan PIROKin 
näyttelyä. Päätin, että jos sitä kerran ja se on siinä. Ei-
hän minulla ollut mitään hajuakaan mitä siellä pitäisi 

tehdä. Satu sanoi että tuot puhtaan kissan paikalle ja 
he hoitavat Pamin kanssa loput. Saavuimme paikalle 
hyvissä ajoin. Olin niin jännittynyt koko päivän, että 
en siitä juurikaan mitään muista. Oiva kuitenkin voit-
ti TP valinnoissa. En edes tiennyt mitä se tarkoittaa. 
Minä hieman viisaampana ja Oivan kanssa jo muuta-
mia näyttelyitä käyneenä, on hienoa saavuttaa tämä 
tulos vuoden kissa kilpailussa. Oiva on kotioloissa 
varsinainen diiva ja kuvitteleekin, että me elämme 
vain häntä varten. Tosin itse varmaan aiheutin ky-
seisen käytöksen lellimällä häntä pentuajan. Ja kun 
Oiva rakastaa, se rakastaa täysillä. Jotkut ovat saat-
taneet sen huomata. Varsinainen hulivilikäytös kui-
tenkin muutuu kun lähdemme näyttelyyn. Pojasta 
muuntautuu varsin vieraskorea ja joidenkin mielestä 
jopa hieman ujo kippurakorva. Hän on kaikin puolin 
meille hyvin rakas, oma suklaa unelma!

TEKSTI ANNA SÄRKIMÄKI

PENTU. GIC FI*Apachiris Elendil ”Lendi” (SIB ny 24).
Lendistä ei alkujaan pitänyt tulla näyttelykissaa. 

Kasvattaja Sari Turunen toivoi, että ainakin kerran 
kävisimme näyttelyssä. Lendin täyttäessä neljä 
kuukautta lähdimme ensimmäiseen näyttelyyn 
Turkuun. Olemmekin sen jälkeen ahkerasti käyneet 
Lendin kanssa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. 
Näyttelyissä Lendistä tulee täysin mammanpoika, 
eikä tuomarin pöydällä olo juurikaan kiinnosta. Nyt 
reilu vuoden jälkeen Lendi on Grand International 
Champion ja tekee nyt uraa myös siitoskissana. 

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ

Kategoria III

PENTU. Burmilla rotuna kiehtoi tarinansa vuoksi. Bur-
milla on chinchillavärisen persialaisen ja  burma-kis-
sarotujen risteytys. Rodun kehitys alkoi vuonna 1981 
Englannista. Ensimmäiset burmilla tuli suomeen 1996, 
ja tällä hetkellä niitä on reilu 200 suomessa. Burmillan 
silmät, ruumiinrakenne ja turkki sekä luonne kiehtoi.

Viisi vuotta sitten ei kuitenkaan ollut saatavilla yh-
tään pentua ja päädyimme tavalliseen kotikissaan. 
Vuonna 2016 tammikuussa taas burmilla tuli haa-
veeksi. Facebookin burmillasivustolla tykkäsin Kissa-
mummon pentukuvasta ja hän viestitti meille, että 
jos kiinnostaa niin olisi vielä yksi pentu vapaana, ja 
kiinnostihan se. Ilmoitin myös, että olisin kiinnostunut 
käymään näyttelyissä.

Ja niin meille tuli ihana Ossi-poika, Kissamummon 
Pieni Onnen Häivähdys, joka oli heti kaikkien kaveri, 
mutta Tilda-neiti ei hyväksynyt. Lähdin Ossin kanssa 
kiertelemään pitkin poikin Suomea. Ja jonkun verran 

tuli sitä menestys-
täkin. Ikimuistoi-
nen matka tehtiin 
lokakuun lopulla 
Wieniin. Ja sieltä ko-
tiintuomisina värin 
paras, tuomarin pa-
ras ja uusi IP-titteli. 
Wienissä sunnun-
taina paneelissa ja 
samana päivänä 
syntyi uusi burmilla-
pentue, josta meille 
tuli helmikuun lopulla pieni Kössi-poika, Kissamum-
mon Keijun SyysLoisto. Ja nyt arkipäiviä ihastuttaa 
pienten burmillapoikien ääretön rakkaus toisiinsa.

TEKSTI SARI VALTANEN
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PENTU. Nimeltäni olen PR CH FI*Silkkihienon Wi-
gilia Rickey, kamujen kesken Wigi. Olen 1,5 vuotias 
Abessinialais poitsu. Väriltäni olen riistanvärinen. 
Kaikki ihanat leidit siellä kotona voi rauhoittua, tää 
ei ole treffi-ilmoitus, vaikka siltä alkoki kuulostaa. 
Ja sitä paitsi mun misuseikkailut on jo nähty, eräs 
lääkärisetä on huolehtinut siitä, mutta sitä ennen 
mä ehdin yhden tyttären saamaan. Mä asun mun 
äitin ja ihmisvanhempien kanssa Porissa.

Mä oon luonteeltani kaikkien kaveri, karvaisten 
tai vähemmän karvaisten. Oon tosi aktiivinen kolli 
ja tahdon aina auttaa kaikessa. Mun ihmiset sa-
nookin mua koira-kissaksi. Mä osaan noutaa lelu-
ja, tehdä temppuja, kesäisin rakastan tehdä pitkiä 
valjastelulenkkejä ja saunoa. Vettäkään en pelkää 
vaan metsästän rohkeasti poreammeesta robot-
tikaloja. Mua vois myös sanoa viherpeukaloksi tai 
siis tassuksi. Oon innokas hoitamaan yrttien ja kas-
vien leikkuutöitä.

Näyttelyissäkin oon käynyt. Niissä on mukava 
olla, koska siellä saa paljon kehuja ja kivat ihmiset 
haluu tulla silittämään ja ottamaan valokuvia. Tuo-

mareistakin pidän, mulla on yks juttu mitä teen 
jokaiselle tuomarille, kun ne vähiten odottaa. Ni-
mittäin puskeminen, aina kun tuomari alkaa kirjoit-
tamaan ylistäviä arvosteluja musta, mä meen pus-
kemaan sitä vielä kerran varmuuden vuoksi ja jos se 
ei tehoo, niin sit meen istumaan sen kainoloon ja 
vahtimaan et se kirjoittaa musta paljon kehuja.

Terkkuja kaikille kissa- ja ihmiskamuille! Niin ja 
kiitti palkinnosta!

TEKSTI MIIA MULTANEN

Kategoria IV Satakissan 3.–4. 
Kansainvälinen 
rotukissanäyttely

Tämä abessiinialainen oli yleisön suosikki

KAT I

Aikuiset naaraat: IC Kis’Herbas 

Lavazza of Siriuksen (EXO fs) 417,12       

omistaja Satu Hämäläinen.

Veteraaninaaras: SC Globel’s Agne-

ta Madonna (SBI n) 75,11 omistaja 

Pirjo Laurila.

KAT II

Aikuiset urokset: GIC Tähtitassun 

Romantic Road Runner (NFO d 

22) 550,54 omistaja Terhi Urpo, SC 

Jatsitytön Blaziken (SBI d 24) 520,60                                    

omistaja Piia Anoli-Niemi, GIC De-

bals Jonatan (NFO n 09 24)   520,59                                     

omistaja Tuula Setälä.

Aikuiset naaraat: GIC Freya Oyne 

Witch Gilda (NFO f 09 22) 549,70                

omistaja Satu Hämäläinen, IC 

Siriuksen NidaCurl (ACS n 24) 501,71                                    

omistaja Satu Hämäläinen, IC Tun-

turikissan Saga (SIB n 09 24)   482,00                               

omistaja Piia Anolin-Niemi.

Kastraattiurokset: GIP Siriuksen 

Koppamurracurl (ACS b 24 var) 

631,13 omistaja Anni Särkimäki

naaraat, GIP Siriuksen EdithPiafcurl 

(ACL ns 22) 480,00 omistaja Satu 

Hämäläinen.

Pennut/Nuoret: IC Aparchi-

ris Elendil (SIB ny 24)270,000                                   

omistaja Pia Vainionpää.

Kasvattaja: FI*Siriuksen 342,00.         

KAT III

Pennut/Nuoret: Kissamummon Pie-

ni Onnen Häivähdys (BML l ns 11 31) 

370,28 omistaja Sari Valtanen, CatN-

maus Chausiku (MAU ns 24) 290,07 

omistaja Antti-Jussi Vainionpää.

Kastraatti: IP kissamummon Pieni 

onnen Häivähdys (BML l ns 11 31)    

576,45 omistaja Sari Valtanen.

KAT IV

Pennut/Nuoret: CH Silkkihienon 

Wigilia Rickey (ABY n)  330,47                                 

omistaja Miia Multanen

Satakissan vuoden 2016 kissat
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Satakissan vuoden 2017 rotukissa-
näyttely järjestettiin 25.-26.2. jo vii-
me vuodelta tutuksi käyneissä  

Yyterin kylpylähotellin tiloissa.
Näyttelytilat saivat tänä vuonna paljon kiitosta 

johtuen viime näyttelyä selkeämmistä häkki- ja 
arvostelutiloista. Näyttely- ja arvostelutilat oli si-
joitettu hotellin toisen kerroksen kokoustiloihin, 

joihin on suora käynti ala-aulasta joko portaita 
tai hissiä käyttäen. Arvostelutila oli rauhoitettu 
erilliseen tilaan näytteilleasettajien häkeistä, jot-
ka olivat eri kokoustilassa. Kuitenkin arvostelun 
etenemistä oli helppo seurata näyttötaululta, jolla 
näkyi reaaliajassa kunkin tuomarin sillä hetkellä 
arvostelussa olevan kissan numero.

Tällainen järjestely tuntui todella toimivalta sa-

American curl

PersialainenEgyptin mau

Ragdoll

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: keskiviikko 19.4.2017 klo 18:00
Paikka: Yrjönkatu 6, 28100 Pori, 8 krs.

1. Kokouksen avaus

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

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja pää-
tösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitetään  vuosikertomus, tilinpäätös  
ja toiminnantarkastajan lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Maksu sisältää: tapahtuman sisäänpääsymaksun ja 
ohjelman, lenkin jälkeen maistuvan piknik-lounaan, putki-

huivin, kirmaus t-paidan (muistathan ilmoittaa kokosi) 
Osallistumismaksu ei sisällä tapaturmavakuutusta

Ennakkotarjoushinta 22€ Satakissan  
jäseniltä ja ystäviltä (norm.37€)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa 
satakissa.ilmo@gmail.com 18.4. mennessä!

www.kevätkirmaus.fi. 

Helatorstaina 25.5. kasataan 
ryhmä kissamaisia ihmisiä 

yhteen ja yhdessä liikkumaan. 
Puetaan Satakissan paidat ja  

kirmaillaan Isomäen maastoon.
Paitojen jako alkaa klo.11.00  

Alkuveryttely ja lähtölaukaus klo. 13.00

Siperiankissa
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moin kuin hotellin aulaan sijoitetut tuotemyyjien 
myyntipöydät.  Aulaan sijoittelu mahdollisti hyvin 
sen, että yleisön oli helppo tehdä ostokset vasta 
lähtiessä.

Häkkivälit olivat tilavat ja Satakissa oli järjes-
tänyt jokaiselle näytteilleasettajalle tuolin häkin 
eteen, joten omia tuoleja ei tarvinnut tuoda mu-
kana. Missään vaiheessa häkkien välissä yleisö-
määrä ei tuntunut häiritsevältä, vaikka molempi-
na näyttelypäivinä yleisömäärä olikin suhteellisen 
runsas. Molempien päivien yhteenlaskettu yleisö-
määrä oli noin 800 kävijää.

Kissoja näyttelyyn oli molempina päivinä il-
moittautunut 210, eli yhteenlaskettuna koko 
viikonlopun kissamäärä oli yli 400 kissaa. Kaikki 
Suomessa hyväksytyt rodut olivat edustettui-
na. Yleisö sai molempina päivinä äänestää omaa 
suosikkikissaansa. Lauantaina voiton yleisöäänes-
tyksessä vei numero 205: Somali Vulpes Aletheia. 
Sunnuntaina yleisön suosikkikissa oli numero 136: 
Brittiläinen lyhytkarva Suvikasteen Crixus.

Näytteilleasettajat antoivat kiitosta näyttelytilas-
ta ja näyttävistä ruusukkeista ja pokaaleista sekä hy-
västä tunnelmasta. Miinusta tuli ala-aulaan aamulla 
saapuneiden näytteilleasettajien opastamisesta. 

Yleisö oli innostunut kissamäärästä, mikä pai-
kalla oli ihasteltavana ja Satakissan runsas arpa-
pöytä sai paljon kehuja. Myös infopöydän sijainti 
ravintolan ovella oli sijainniltaan oivallinen.

Yyterin kylpylähotelli on nyt kahden vuoden 
kokemuksella todettu hyväksi kissanäyttelyn jär-
jestämispaikaksi. Yöpyminen pidemmältä saapu-
ville näytteilleasettajille ja tuomareille samassa 
rakennuksessa itse näyttelyn kanssa on mukava 
ratkaisu. Lisäksi Yyterin merimaisemat ovat upeat 
näyttelypäivän jälkeiseen ulkoiluun.

Lukijoita saattaa kiinnostaa, miten kissat näyt-
telyssä arvostellaan. Aiheesta on tulossa juttu tä-
män vuoden myöhemmissä numeroissa.

TEKSTI RIIKKA VIRTANEN
KUVAT TESSA Itämainen lyhytkarva

SpynxExotic Abessiinialainen

Cornish rex

Turkkilainen angora
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SC Debals Jonatan (NFO n 09 24)
valmistui Supreme Championiksi

Porissa 25.2.2017
Omistaja:Tuula Setälä

Kasvattaja: Anna-Maija Puro
Kuva: Milla Trogen

Valmistuneet

GIC FI*Apachiris Elendil "Lendi" (SIB ny 24)
valmistui Grand International Championiksi 

Porissa 26.2.2017 
Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Sari Turunen

Kuva: Tessa

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

S*Moon Kewas Lord Duke of Argyll, DVM – ”Tur-
bo” valmistui Grand International Premioriksi 
Porissa 25.2.2017
Omistaja: Marjo Klankki
Kasvattaja: Ewa Jakobsson, Ruotsi
Kuva: Tessa

"Saara", Ninelli's Öökuninganna, BUR c, val-
mistui International Championiksi Satakis-

san näyttelyssä Yyterissä 26.2.2017.
Omistaja: Niina Kauraoja

Kasvattaja: Niina Kauraoja
Kuva Lukáš: Horáček

IP FI*CatNmaus Chausiku "Chaku" (MAU ns 24)
valmistui Premioriksi Turussa 26.11.2016
ja International Premioriksi Riikassa 12.2.2017
Omistaja: Antti-Jussi Vainionpää
Kasvattaja: Petter Tilljander & Sakineh Matar
Kuva: Tessa

SC

I
C

G
I
P

IP

G
I
C
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Lapsi ja kissa  2/5

Alina ja Simo
Kissan nimi on  Fi Sirmar Aleksandras Jerry, 

kutsumanimi Simo ja ikä 2 vuotta, ja lapsi 
on Alina Kankaanpää, 10.

Kissojemme historia on seuraavanlainen. Ensim-
mäinen radgoll-tyttö Noel muutti meille joulu-
kuussa 2014, elokuussa 2015 Simo ja seuraavana 
keväänä 2016 maine coon -tyttö Aasa. Neljäs 
kissamme Ruska on maine coon myös, ja hän on 
sijoituskissa. Aasasta jouduimme kuitenkin luopu-
maan hänen sairastuttuaan vakavasti viime vuo-
den lopussa joulukuussa.

Ja miksi olemme valinneet kissat perheeseem-
me? kissat ovat ihania, oman arvonsa tuntevia 
karvapalloja. Niitä on kiva hoitaa, ja ne (ainakin 
meidän) ovat seurallisia. Kissa on helpompi lem-
mikki, koska ei tarvitse päivittäistä lenkittämistä, 
toisin kuin koirat.

Alinan vastaukset kissakysymyksiin:

Mikä kissassa on parasta?
Se, kun kissat ovat leikkisiä ja tosi söpöjä ja niille 

voi kertoa salaisuuksia.
Mitä teet kissan kanssa?

Leikin, rapsutan, annan ruokaa.
Onko kissoista jotain haittaa?

Se, kun ne juoksee ja kaikki matot menee ryppyyn.
Mitä hassuja tai kivoja tapoja kissoillanne on?

 Ruska heiluttaa tassuja ilmassa kiipeilypuussa. 
Simon hauska tapa on nukkua vessan pesualtaassa.
Haluaisitko useampia kissoja?

Haluaisin.

TEKSTI SUSANNA JA ALINA KANKAANPÄÄ

PetPori, Herralahdenraitti 1, 28360 Pori 
Avoinna ark. 10–19, la 10–15 • puh. 050 358 4400

elaintarvike@petpori.fi • www.petpori.fi 
Muista kysyä kanta-asiakkuudestamme.

Tarjoukset voimassa, siihen asti kunnes uusi Satakissa-lehti ilmestyy.

15 kg 
Simplicity plus+  

kissan mikrohiekka
(0,67 €/kg)

Tämä hinta 
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Olen Raia Kalliomäki, ikää 56. Ensimmäisen kissa-
ni hankin vuonna 1994 Helmikuussa ja tiesin heti 
että tää taitaa olla mun juttu. Kissat sekä kaikki 
siihen liittyvä toiminta kiinnosti. Vielä kun olen 
luonteeltani sellainen, että tykkään toimia, niin 
se sitten vei tähän harrastukseen täysin. Surok:in 
Porin piiriin eli nykyiseen Satakissa ry:hyn liityin 
varmaan vuonna 1994.

Olen ollut hallituksessa mm. sihteerinä ja pu-
heenjohtajana. 

Yksi asia, josta olen sanonut jäsenille ja joka 
pitäisi aina muistaa, on: ”yhdistys ei ole koskaan 
huono saamaton tai hyvä, vaan ihmiset, jotka 
ovat hallituksessa muodostavat yhdistyksen 
sekä toimihenkilöt jotka toimivat siinä. Jäsenet 
muodostavat yhdistyksen, mutta eivät sen ima-
goa.” Joku hallitus voi ihan tahallaankin tuottaa 
yhdistykselle, eli lähinnä sen jäsenille, hallaa 
vain henkilöiden erimielisyyden vuoksi. Jäse-
nillä on näin ollen tärkeä asema yhdistyksessä, 
sillä he voivat vaikuttaa, ketä siellä hallituksessa 
toimii. 

Minusta kodittomien ja löytökissojen auttami-
nen sekä valistaminen kollien leikkauksen tärkey-
destä ja mahdollisesti taloudellisesti kampanjaan 
osallistuminen on yksi osa rotukissayhdistyksen 
toiminnasta. Vuonna 1997 Porissa järjestettiin kol-
lienleikkauskampanja, muistaakseni ei ihan sataa 
saatu leikattua, oliko se nyt 98 vai 97 kissaa. ELL 
Kari Ventelä teki hommat, ja satakissalaiset avus-
tivat, pitää sanoa että oli aika muistiin painuva 
päivä tuo.

Eikä kyllä ollut kesäkissojakaan hetkeen aikaa 
ei, sillä kaikki nuo leikatut kollit olivat ulkokissoja.

Ajat ovat muuttuneet, mutta yhtä kaikki yhtei-
söllistä järjestettyä rotukissatoimintaa tarvitaan 
täällä Satakunnassa. Kissojen aseman parantami-
nen vaatii aina toimintaa ja puhetta, kodittomien 
kissojen lisäksi ovat tulleet pentutehtailijat. 

Olen monesti myös sanonut, että tämä kissa-

harrastus on kissapolitiikkaa ja jokainen jäsen 
voi vaikuttaa siihen, miten tätä hommaa tehdään 
täällä Satakissassa. Nykyaikana vaikuttaminen 
sekä mukana olo toiminnassa on helppoa, kun 
tieto liikkuu niin nopeasti. Kokouksiin ja jäsenil-
toihin, jos niitä järjestetään, kannattaa osallis-
tua. Tapahtumiin kannattaa tulla avuksi erilaisiin 
tehtäviin. Nyt kun Satakissa on Kissaliiton jäsen-

yhdistys, meillä on mahdollisuus kehittää myös 
yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa ja saada 
apuja Kissaliitolta. Kaikki kuitenkin vaatii aina pa-
nostusta.

Jäsenmaksuthan eivät kata edes lehden painoa 
ja postituskuluja joten niitä euroja pitää jostain 
tehdä lisää.

Minulle satakissalaisuus on merkinnyt aina 
paljon, vaikka en sen toiminnassa olisi ollut 
jossain vaiheessa kauhean aktiivisesti, niin aina 
olen apuun tullut, jos on ollut tarvetta. Olen 
myös yrittänyt antaa ns. työrauhan. Satakissal-
la on pitkät perinteet ja toivon sen kasvavan ja 
voimistuvan.

Toivon että 45-vuotias Satakissa uudistuu joil-
tain osin joustavammaksi yhdistykseksi, pitäisi 
myös tehdä askelmerkkejä tuleviin tapahtumiin 
sekä yhdistyksen kehitykseen. Ja tiedottaa niistä 

myös jäsenille.
Kiitos Satakissa ry:lle kunniajäsenyydestä. Olen 

kieltämättä aika otettu tästä kunniasta.
Ikävä kyllä minulla ei enää kotona asusta yh-

tään kissaa, mutta minulla on ollut ilo omistaa 
kissoja, jotka ovat jättäneet lähtemättömän tas-
sun jäljen sydämeeni. Kissaharrastuksen myötä 
on tullut koettua myös aivan ihania asioita. On 
näyttelyreissuja ja tapahtumia ja paljon mukavia 
ihmisiä.

Nykyään puuhastelen Cairninterrieri Åsan kans-
sa, Åsalla oli suuret saappaat täytettävänään tul-
lessaan meille, sillä kissat olivat olleet elämämme 
keskipiste yli 20 vuotta.

Sivuilta www.clover-club.fi löydät edesmen-
neet kissamme.

Raia

Kunniajäsen Raia Kalliomäki

Raia Kalliomäellä on nykyään Cairinterrieri 
Streich’s Adele, Åsa, jonka kasvattaja on Anne 
Parkkinen.
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Satakissan piirustuskilpailu 
lapsille – tulokset

Sarja I, 1-2 vuotiaat: Matias, 2v, Eura, Kiukainen.
Sarja II, 3-4 vuotiaat: I Enni Jokela, 4v, Koke-
mäki, II Matias Rantala, 4v, Pori.
Sarja III, 5-6 vuotiaat: I Sofianna, 6v, Eura, 
Kiukainen, II Aatu Koskela, 6v, Kokemäki
Sarja IV, 7-9 vuotiaat: I Joose Virtanen, 8v, 
Pori, II Vanni Valkonen, 7v, Kokemäki, III Julius 

Rantala, 9v, Pori.

Lapset saivat palkinnoksi lahjakassit, joi-
den sisältä löytyi: mitalli, diplomi, kinder-yl-
lätysmuna, lasten laastaria, lasten pesuainet-
ta, Vitanallet-vitamiinia, Honkajoen Panimon 
Kissa-punaherukkalimonadia ja esiliina.

Matias (vas.) ja Sofianna Paavilainen sekä Joose Virtanen  iloitsevat piirustuskilpailun palkinnoista.

Sofianna Paavilaisen, 6, 
piirustus.

Enni Jokelan, 4, piirustus.

Aatu Jokelan, 6, piirustus.

Matias Rantalan, 4, piirustus.

Vanni Valkonen, 7, osallistui kilpailuun kahdella piirustuksella. Matias Paavilaisen, 2, piirustus.

Joose Virtasen, 8, piirustus.
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Lauantaina 4.2.2017 klo 10-15 Satakissalaiset oli-
vat runsain joukoin esillä Terrassa. Tällä kertaa oli 
enemmän kissoja tulossa kun alunperin olimme 
sopineet. Onneksi kaikki kissat kuitenkin mahtui-
vat mukaan.  Mukana olivat:
•	 IC FI*Apachiris Elendil ”Lendi” siperiankissa 

(SIB) uros, omistaja Pia Vainionpää
•	 PR FI*CatNmaus Chausiku ”Chaku” egyptin 

mau (MAU) kastraatti uros, omistaja Antti-
Jussi Vainionpää 

•	 Edward ”Edi” pitkäkarvainen kotikissa (HCL) 
kastraatti uros, omistaja Antti-Jussi Vainionpää 

•	 FI*Rivimyllyn Joyful Jesse ”Jona” ragdoll 
(RAG) kastraatti uros, omistajat Antti-Jussi ja 
Pia Vainionpää 

•	 Frederico Snowshoe-Pearls*PL ” Pyry” Snowshoe 
(SNO) uros, omistaja Nathalie Roininen 

•	 GIC Tähtitassun Romantic Road Runner ”Ro-
meo” norjalainen metsäkissa (NFO) uros, 
omistaja Terhi Urpo 

•	 SC Sweetpurr's 'Cuz I Can "Seppo" cornish rex 
(CRX) uros, omistaja Sanna Männistö 

•	 Fajeca Genji ”Kessu” exotic (EXO) uros, omis-
taja Nina Sarekivi-Kaskinen 

•	 Laikku lyhytkarvainen kotikissa (HCS) kastraatti 
uros, omistaja Keijo Järvinen

•	 Psipsina Masada ”Sami” selkirk rex (SRL) kast-
raatti uros, omistaja Jenni Sillanpää Ninelli`s

•	 Öökuninganna ”Saara” burma (BUR) naaras, 
omistaja Niina Kauraoja

•	 Ninelli`s Ärränkierto ”Sirri” burma (BUR) naaras, 
omistaja Niina Kauraoja 

•	 FI*Myrskypihlajan Sweet Habibti ”Pihla” maine 
coon (MCO) naaras, omistaja Elina Peltonen

•	 GoingLight Emma ”Emma” maine coon 
(MCO) naaras, omistaja Elina Peltonen

Kissojen esittelynäyttelyt ovat kiinnostavia 
tapahtumia kissan perheenjäseneksi ostamista 
harkitsevalle. On niin monta asiaa, jotka pitää 
ottaa huomioon mietittäessä esimerkiksi rotu-
valintaa. On tärkeää, että kissan ostoa harkit-
seva voi kysyä häntä askarruttavia kysymyksiä 
suoraan kissanomistajilta ja kasvattajilta. Päivän 
puheenaiheita olivat mm. ruuat, turkki ja sen hoi-
to, kissojen ulkoilu ja kissojen yleinen viihtyvyys. 
Näihin kysymyksiin vastailimme eri rotujen edus-
tajina, koska eri rodut ovat vaativia eri tavalla. 

Satakissa vieraili 
Kodin Terrassa

Norjalainen metsäkissa ”Romeo” oli esillä val-
jaissa häkin ulkopuolella kaiken kansan rapsutel-
tavana ja vastaanottamassa hellyydenosoituksia. 
Varsinkin pikkuväki oli hurmioissaan saadessaan 
ihan oikeasti koskea ja silitellä isokokoista kissaa. 
Nykypäivänä kissan silittäminenkin voi olla lap-
selle elämys, kun ei enää ole sellaisia mummoloita 
maaseudulla kuin ennenvanhaan. 

Tällä kertaa Terrassa oli edustettuina myös har-
vemmin nähtäviä rotuja, kuten snowshoe, burma, 
exotic sekä selkirk- sekä cornish rex. Näistä kummas-

tusta ja ihailua herättivät erilaiset kiharaturkkiset 
rodut. Selkirk rexillä on pitkäkarvainen kihara turkki 
ja cornish rexillä taasen lyhytkarvainen kihara turkki.

Paikalla oli myös Purinan edustaja Tampereelta 
kertomassa kissojen ruuista ja erilaisista ruokava-
lioista ja niille tarkoitetuista ruokavaihtoehdoista. 

Jokainen esillä ollut kissa sai upean tuotepake-
tin edustajalta. Tapahtuma oli jälleen hienosti jär-
jestetty Terran puolesta, kiitos!

TEKSTI JA KUVAT PIA VAINIONPÄÄ

Norjalainen metsäkissa "Romeo" antoi silitellä 
itseään. Kissoja ihasteltiin sankoin joukoin.

Sanna Männistö cornish rex kissansa "Sepon" 
kanssa.
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Jenni Sillanpään sylissä selkirk rex "Sami". Kotikissa Laikku ja Keijo Järvinen.

Näyttelymatkalla 
Latviassa ja Virossa
Perjantaina 10.2.2017 klo 03.30 lähti kara-

vaanimme matkaan suuntana Helsinki, 
länsisatama. Mukana matkassa mieheni ja 

itseni lisäksi oli kolme kissaa, pitkäkarvainen ko-
tikissa (HCL) Edward ”Edi”, siperiankissa (SIB) IC 
FI*Apachiris Elendil ”Lendi” ja egyptin mau (MAU) 
PR FI*CatNmaus Chausiku ”Chaku”. 

*
Pojat Edi, Lendi ja Chaku ovat tottuneita matkus-
tajia, joten matka meni heidän osaltaan hyvin 
satamaan. Kaikki matkustajat nukkuivat kuskia 
lukuunottamatta. 

Laivana oli Ecerö Linen Finlandia, joka on tuttu 
ja turvallinen sekä hyväksi havaittu. Laivalla pojat 
pääsivät hyttiin jalottelemaan, syömään, juomaan 
ja hiekkalaatikolle. Itse saimme nukkua pari tun-
tia, koska varsinkin kuskin yöunet olivat jääneet 
vähiin.

*
Tallinnaan saavuttua matka jatkui kohti Latviaa. 
Matkalla pysähdyimme Pärnussa, kun muistin siel-
lä olevan mielenkiintoisen antiikkiliikkeen. Mitään 
kivoja löytöjä emme tehneet, koska alkumatkasta 
ei vielä ”uskaltanut” ostaa, kun ei tiedä mitä lop-
pumatkasta löytyy. Pari mielenkiintoista katto-
kruunua jäi odottelemaan paluumatkaa... 

Samassa pihapiirissä on Bauhoff, jossa päätim-
me myös piipahtaa. Sieltä ostimme kaksi ilmaläm-
pöpumppua ja verhoja mökille. Ilmalämpöpum-
put olivat niin halvat, että ne oli ”pakko” ostaa. 
Tosin ne olivat ostoslistalla jo matkaan lähdettä-
essä. 

*
Latviaan Riikaan ja hotelli Bestiin pääsimme vas-
ta illalla seitsemän aikaan. Olimme tarkoituksella 
varanneet hotellin hieman syrjästä keskikaupun-

gista, koska auto-peräkärry yhdistelmällä ei suur-
kaupungin sykkeeseen parkkeerata. 

Ensimmäiseksi pojat pääsivät tutustumaan ho-
tellihuoneen antiin. Sängyt piti testata hyppele-
mällä ristiin rastiin ja sitten vessaan. Kun hiekat oli 
levitelty, niin sitten leveälle ikunalaudalle katso-
maan ikkunasta kun isukki tyhjensi autoa. Pojille 

PR FI*CatNmaus Chausiku "Chaku" best in show 
Riikassa.

Jari Kainulainen noutamassa vuoden latvialai-
nen kotikissa-palkintoa.
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ruokaa ja vettä ensiksi, sitten vasta itse syömään 
hotellin ravintolaan. Ruoka-annos oli aivan mah-
tavan makuinen. Hieman pieni isännälle, mutta 
minulle sopiva siihen aikaan illasta. Toisin kuin 
jälkiruoka, jäätelöannokseni oli suorastaan her-
vottoman kokoinen ja isännälle kokonainen Brie-
juusto lisukkeineen. 

*
Aamulla aikainen herätys, aamupala ja auton nok-
ka kohti Keizarmetzsin urheiluhallia, jossa näytte-
lu pidettiin. Heti ilmoittautumisjonossa näimme 
tutun suomalaisen egyptin mau -kasvattajan. 

Kaikki alkutoimet sujuivat niin kuin missä ta-
hansa muussakin näyttelyssä. Jonotus, ilmoittau-
tuminen, eläinlääkärin tarkistus, paikkojen haku... 

Edin tuomarina lauantaina oli venäläinen Arina 
Kozyr. Edin kilpailijana oli erittäin kaunis Torstens, 
latvialainen kissa. Torsten oli tuomarin mielestä 
parempi, koska osasi esiintyä. Meidän Edi taas on 
tyypillinen suomalainen jurottaja, vaikka onkin 
kotoisin Virosta. 

Lendillä oli hyvä näyttelypäivä lauantaina. Tuo-
marina oli myöskin venäläinen Arina Kozyr, joka 
itse asiassa on Lendin isän kasvattaja (jälkeenpäin 
kuultuna). Tuomari tykkäsi Lendistä ja valitsikin 

Lendin värin parhaaksi. Tuomarin paras emme 
kuitenkaan olleet.

Chakulla tuomarina oli tsekkiläinen Lena Ven-
clikova. Tuomari kovin tykkäsi Chakusta, joka osasi 
olla edukseen ja Chaku pääsi paneeliin. Paneelissa 
Chaku sai 2 ääntä kolmesta eli oli BEST IN SHOW! 
Se oli Chakun ensimmäinen BIS-voitto. Ikää herral-
la on yksi vuosi ja kuukausi! 

Näyttelyssä valittiin myös Best of Best. Eli BIS 
voittajista valittiin vielä paras. Tässä kilpailussa 
Chaku sai yhden äänen kolmesta.

*
Näyttely päättyi klo 18.00. Pikaisesti kaupan kaut-
ta hotellille ja valmistautumaan iltaan. Illalla me-
nimme  hotelli Ibis Styles Rigaan, jossa oli ”Latvian 
vuoden kissa 2016”- palkintojenjakotilaisuus. 

Tilaisuus oli hyvin juhlava. Shamppanjaa tarjot-
tiin alkumaljoina, pöydillä oli alkupalat katettuna 
ja pääruoka oli seisovassa pöydässä. Alkupalojen 
jälkeen jaettiin vuoden kissa -palkinnot. Suomalai-
nen Jari Kainulainen oli palkittavien mukana kaksi 
kertaa. Hänen kotikissansa NW Ukkonen DSM (HCS) 
ja TonTon (HCS)  olivat kotikissasarja 1. ja 2. 

Välillä söimme pääruokaa ja sitten taas palkin-
tojenjako jatkui. Oli todella hienoa päästä tutus-

tumaan latvialaiseen tapaan juhlistaa vuoden 
kissoja. 

*
Sunnuntaina oli toinen näyttelypäivä Riikassa. 
Edin tuomarina oli tanskalainen Minn Grogh, ja tu-
los oli jälleen sama kuin lauantaina eli kakkossija. 
Kilpakumppani Torsten oli molempina päivin BIS.

Lendin tuomari oli jälleen sama kuin Edillä eli 
Minna Grogh. Lendi sai sertin, mutta meidät lähe-
tettiin suoraan pöydältä kotiin. Chakun tuomarina 
oli ranskalainen Yan Roca-Folch. Chaku sai sertin-
sä ja valmistui International Premioriksi! Ja meni 
myös paneeliin. Paneelissa Chaku sai vain yhden 
äänen. Ei se mitään, sillä juhlimme kuitenkin Cha-
kun valmistumista International Championiksi 
kuohuvan ja makeisten sekä ystävien kera!

*
Maananantaina oli tarkoitus lähteä tutustumaan 
Riikan kaupunkiin. Joskus suunnitelmat eivät 
todellakaan toteudu. Maananantaiaamulla en 
saanut kunnolla hengitettyä ja edessä oli lähtö 
sairaalaan. Menimme lähellä olevaan paikalliseen 
yliopistolliseen sairaalaan, joka oli ulkoapäin aivan 
kamala. Jos olisin ollut vähääkään paremmassa 
kunnossa, en ikimaailmassa olisi jalallani astunut 

kyseiseen laitokseen. Tällä kertaa vaihtoehtoja ei 
ollut. Sisälle oli mentävä ja ilmoittautumaan. Sit-
ten saman tien rullatuoliin ja osastolle. Mieheni ei 
päässyt mukaan, joten epäilytti lähteä yksin sul-
jettujen ovien taakse. Osastolla oli kuitenkin kaksi 
lääkäriä ja hoitaja koko ajan valvomassa. Sain heti 
hengitysmaskin ja tipan käteen. Lisäksi otettiin 
verikoe, sydänfilmi ja keuhkoista röntgenkuva. 
Mitään hälyyttävää ei onneksi löytynyt. Viiden 
tunnin levon jälkeen pääsin pois, kun kuntoni oli 
kohentunut. Sairaalareissun hinnaksi tuli 11,04 €. 
Vaikka sairaala oli vanha ja kulahtanut, hoito oli 
parempaa kuin koti-Suomessa. Reseptin kanssa 
apteekkiin ja kortisonikuuri ja astmapiippu, hin-
naksi tuli noin seitsemän euroa.

*
Koska epäilin hotellihuoneessa olevan jotakin, 
joka aiheutti hengitysvaikeudet, saimme vaihtaa 
hotellihuonetta. Meille annettiin kolmen huo-
neen avaimet ja saimme rauhassa käydä tutus-
tumassa huoneisiin ja valita meille sopivamman 
huoneen.  

Illalla otimme hotellin taksin ja lähdimme 
kaupungille iltaa viettämään. Kävimme Rock 
Cafeessa syömässä illallisen. Sen jälkeen kierros 
ostoskeskuksessa. Paluumatkalla poikkesimme 
”yhdellä” Karjala-baarissa, jonka toinen omistaja 
on suomalainen. Kuten tiedämme, yksi ei välttä-
mättä ole yksi, vaan ilta vierähti mukavasti baa-
rissa jutellessa Suomesta ja Latviasta. Hotellin 
taksi tuli sulkemisaikaan noutamaan kaksi väsy-
nyttä kulkijaa.

*
Tiistaina lähdimme Etelä-Latviaan Bauskaan. 
Bauska on pieni vajaa 10 000 asukkaan kaupunki, 
ja sen läpi kulkee vilkkaasti liikennöity valtatie, 
joka muodostaa osan.

Vierailumme Bauskaan ajoittui täysin väärään 
vuodenaikaan, sillä tämä on paikka, missä kannat-
taa vierailla kesäisempään vuodenaikaan. Onpa-
han syy palata joskus uudelleen.

Kävimme tutustumassa Bauskan linnaan. Baus-
kan linnan rakentaminen on aloitettu 1400-lu-Rundalen linna kesällä. IC FI*Apachiris Elendil ottaa näyttelyt rennosti.
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vulla. Bauskan linna on merkittävä Liivinmaan 
aikainen linnoitustyyppinen linna, jossa on esillä 
1500-luvun Kuurinmaan herttuoiden, Kettlerien, 
huoneistot ja juhlasali. 

*
Vierailimme myös Rundalen linnassa, joka on  
ehdottomasti vierailun arvoinen. Rundalen lin-
nan  rakennutti 1700-luvulla Kuurinmaan herttua 
Ernst Johan Biron kesäresidenssikseen. Linnan on 
suunnitellut maailmankuulu arkkitehti B.Rastrelli, 
joka tunnetaan myös Pietarin Talvipalatsin arkki-
tehtina. Tämä Latvian kaunein palatsi on mainio 
yhdistelmä barokkiarkkitehtuuria ja rokokoota. 
Huolellisesti entistetty linna toimii tänäpäivänä 
museona. Juhlakerroksen arvokkaasti kalustet-
tujen salien ja salonkien marmoriittiseiniä somis-
tavat valkeat ja kultaiset stukkokoristeet ja peilit 
sekä kauniit kattomaalaukset. Linnaa ympäröi 10 
hehtaarin puutarha, jossa on noin hehtaarin ko-
koinen ruusutarha.

*
Perjantaina lähdimme kohti Tallinnaa. Matkalla 
poikkesimme Riikan Depossa. Sieltä ostimme 
kaksi takkaa, tapettia, laattaa, liesituulettimen, 
rännit ja syöksytorvet, cation aitaverkot, kissan-
luukun,  lampaantaljat, taulun kehyksiä ja kaik-
kea muuta ”tarpeellista krääsää”. Tässä kohtaa oli 
peräkärryn lastaus tarkkaa työtä, koska kaikki piti 
saada mahtumaan kyytiin. Toisen takan tukike-
hys piti purkaa, jotta saimme peräkärryn kuomun 
kiinni. Lähes kaikki ostokset olivat suunniteltuja 
hankintoja. Matkalla vielä Latvian puolella poik-
kesimme täydentämään juomavarastoja Super 
Alkossa. 

*
Tallinnassa olimme vasta illalla. Olimme varanneet 
apartmentoksen, joka oli omakotitalon yhtey-
dessä. Tämä oli oikein mukava ja viihtyisä paikka. 
Merenlahti oli aivan kivenheiton päässä ja alue 
vaikutti oikein mukavalta. 

Aamulla suunta kohti Kristiine spordihallia, jos-
sa näyttely pidettiin. Jälleen jonotusta ja  eläinlää-
kärintarkistus. Kissojen maksu tapahtuu Tallinnas-

sa vasta paikan päällä eli käteistä on syytä varata 
mukaan. Tallinnan näyttelyssä on yleensä suoma-
laisia yli puolet, joten tunnelma on kovin kotoisa. 

Lendi oli kovin levoton aamupäivällä. Mou-
ruamista ja häkin raapimista. Päätimme antaa 
Lendille rauhoittavaa lääkettä. Lendi reagoi 
lääkkeeseen välittömästi kuolaamalla valtavasti. 
Itsellä iski paniikki ja menin aivan toimintakyvyt-
tömäksi. Lendin kuolaa oli ympäri häkkiä, eikä 
kuolaamisesta ollut tulla loppua. Eläinlääkäri 
sanoi, että se on vastareaktiota. Päätimme kui-
tenkin lähteä viemään Lendin läheiselle kissakli-
nikalle. Isäntä lähti paikallisen kuskin kera mat-
kaan ja minä jäin epätoivoisena näyttelyhallille. 
Lendillä ei ollut mitään konkreettista hätää vaan 
lääke oli maistunut niin pahalta, että se aiheutti 
kuolaamisen. Lääke ei ollut mitään keinotekoista 
lääkettä, vaan yrttipohjaista luonnon lääkettä, 
siis täysin vaaratonta.

Edin tuomarina oli venäläinen Elena Zagorskay. 
Edi oli EX1, meni paneeliin ja oli BIS. Taisi pojalla 
olla kotikenttäetu!

Lendin tuomarina oli virolainen Marina Vinkel. 
Lendi sai sertin, mutta paneeliin asti emme pääs-
seet. Lendin turkki oli kaikesta kuolasta huolimat-
ta kuivapesun jälkeen hyvässä kunnossa. Tuoma-
rilta ei tullut moitetta turkin kunnosta, vaikka sitä 
etukäteen pelkäsin.

Chakun tuomari oli suomalainen Jaana Jyr-
kinen. Chaku sai sertin, eikä päässyt paneeliin. 
Tuomari valitsi paneeliin bengalin, joka ei pysynyt 
omistajan eikä edes tuomarin käsissä.

Koska näyttely alkoi vasta 11.30, se päättyi 
19.30. Eli varsin pitkä päivä tämä lauantai. Päivä oli 
niin täynnä tapahtumaa ja jännitystä, etten edes 
huomannut syödä koko päivänä. Siispä suorinta 
tietä asunnolle ja pojat pois kyydistä. Sitten osta-
rille hakemaan noutoruokaa, BIS kuoharit ja juus-
toja jälkiruuaksi. 

*
Sunnuntaina Edin tuomarina oli Jaana Jyrkinen. 
Tuloksena jälleen EX1, meni paneeliin ja oli BIS!

Lendin tuomarina oli Elena Zagorskaya. Lendi 

oli vasta toinen ja jäi ilman sertiä.
Chakun tuomarina oli norjalainen Aina Hauge. 

Hän tykkäsi Chakusta, antoi sertin ja tuomarin pa-
ras. Paneelissa oli kaksi bengalia ja Chaku. Kaikki 
saivat yhden äänen ja loppujen lopuksi Marina 
Vinkelin ääni ratkaisi kilpailun Chakun eduksi. 
Chaku oli sunnuntaina BIS!

*
Väsyneinä, mutta onnellisina kimpsut ja kampsut 
autoon ja kohti satamaa. Laiva oli sama kuin tul-
lessa, eli Ecerö Linen Finlandia. Pojat saivat olla 
hytissä omassa rauhassa, meidän ihmisten suun-
natessa kohti illallispöytää. Kokemus oli erittäisn 
positiivinen ruuan suhteen. Paljon monenlaista 
hyvää alkupalapöydässä. Oli sillejä jos jonkinlai-
sia, mätiä, lohta kraavina ja savustettuna, lam-
masta ja härkää... Maha oli jo täynnä suunnatessa 
kohti lämmitä pääruokapöytää, mutta pakkohan 
sieltäkin oli jotain maistaa. Aah, hapankaalia ja 
braatwurstia! Vaikka kuinka on ähkytäynnä, niin 
jälkiruokapöytää ei voi ohittaa, jäätelöä, leivon-
naisia ja juustoa. Aterian jälkeen vähäksi aikaa 
vielä hyttiin vatsan viereen lepäämään, enne kuin 
saavuimme satamaan. Ajomatka kotiin ja sitten oli 
matka takanapäin. Kotona olimme maanantaiaa-
mulla klo 01.30.

*
Kaiken kaikkiaan kannattava reissu. Edi oli 2 x 
EX2, 2 x EX1, 2 x BIS. Lendi sai kolme ulkomaan-
sertiä kahdesta eri maasta. Eli tällä varmistettiin 
mahdollisuus GRAND INTERNATIONAL CHAM-
PIONiksi valmistumiseen kotinäyttelyssä Porissa 
seuraavana viikonloppuna. Lisäksi Lendi oli ker-
ran värin paras. Chaku sai kaksi ulkomaan sertiä 
ja valmistui INTERNATIONAL CHAMPOINiksi. 
Lisäksi seuraavaa titteliä varten on jo kaksi ulko-
maansertiä valmiina. Chaku pääsi kolme kertaa 
paneeliin ja oli kaksi kertaa BIS. Ei huano, sanoo 
porilainen...

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT PIA VAINIONPÄÄ JA TESSA

Kotikissa Edward oli best in show lauantaina ja 
sunnuntaina Tallinnassa.

Satakissa ja 
Karhuapteekki 

lahjoittivat viime 
vuoden lopussa 
kissarankkurille 
matolääkettä.
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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

SATAKISSAN TAPAHTUMAT
- Kevätkokous ke 19.4.
- osallistuminen KevätKirmaukseen  
to 25.5. (ilm. 18.4. mennessä)
- kesäjuhlat la 17.6.

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

Satakissa ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous on ke 19.4. Kutsu on tässä lehdessä  
s. 17. Kokouksen virallisen osuuden jälkeen 
keskustelua helmikuun kissanäyttelystä v. 
2017 ja tulevasta v. 2018 kissanäyttelystä.

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

Satakissan kesäjuhlat la 17.6. Leineperin 
Ruukin kyläsaunalla. Kannattaa laittaa päi-
vämäärä kalenteriin. Lisätietoa seuraavas-
sa lehdessä ja kotisivuilla.

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

 
 tiedottaa

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

Jäsenedut 
2016

Vet4cat
Jokipohjantie 18, Tampere
-10% laskun toimenpide-  sekä
röntgen- ja ultraääniosuudesta

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.



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!


